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KRISLAI
Laukiame laiško iš Elektrėnų.
Baltimoriečių piknikas.
Svečias.

“Mes dirbame taikai, o jie 
ruošia užpuolimą,” TSRS

LaOSC valstybė bus JAV Aukščiausiasis Teismas 
pilnai neutrali prieš poterius mokyklose

Joninės.

— Rašo , R. Mizara —

Lietuvoje gimė naujas mies
telis—Elektrėnai. Jis randasi 
arti Vievio, ten, kur statoma 
didžiulė šiluminė elektrinė.

Elektrėnų dar nerasite net 
ir naujausiame Lietuvos žemė
lapyje, bet netrukus jis bus 
ten įdėtas.

—Elektrėnai jau turi apie 
3,G00 gyventojų, — rašo “The 
N*n- York Times” korespon
dentas. Straipsnis tilpo tame 
dienrašty praėjusio sekmadie
nio laidoje.

Elektrėnai — būdinga s 
miestelio pavadinimas, vaiz
duojąs mūsų tėvų krašto spar
tų žengimą pirmyn elektrifi
kacijoje ir bendrai pramonėje.

Mes laukiame iš Elektrėnų 
laiškų su to miestelio pašto 
antspaudu ir laiško rašytojo 
adresu.

Kuris iš elektrėniečių pir
miausiai mums parašys kores
pondenciją, mes tam užsakysi
me metams laikraštį “Laisvę.“

Baltimoriečių piknikas, įvy
kęs praėjusį sekmadienį, bu
vo gyvas ir spalvingas.

Svečių suvyko iš visur. Ge-
rai buvo ten reprezentuoti 
niuiorkiečiai ir philadelphie- 
čiar.

^Susitikau žmonių, kurių ne
buvau matęs per 25 metus. 
Pav., atvyko gerieji draugai 
K. A. Zambusevičiai ir M. Ro- 
mikaitienė iš Reading, Pa. Jie 
gražiai apdovanojo mūsų laik
raštį. Pasikalbėjome apie tuos 
laikus, kai šių žodžių rašytojui 
kadaise teko organizaciniais 
reikalais ne kartą lankytis jų 
mieste.

O baltimorietis Juozas Del
tuva sakė:

—Esu pažadėjęs kartą per 
metus duoti “Laisvei” dovaną 
— po $1 už kiek vienerius ma
no išgyventus metus. Prašau 
priimti...

Juozas įteikė $79. Vadinasi, 
Juozas jau sulaukė tiek metų. 
Ir ši dovana jau nebe pirma— 
jis savo “tradiciją” vykdo jau 
kelinti metai!

Dėkojame, Juozai, labai šir
dingai, ir linkime, kad būtu
mėte sveikas kaip ridikas, kad 
ilg^ gyventumėte!..

Visa eilė laisviečių atsinau
jino laikraščio prenumeratą, 
viS jų eilė įteikė “Laisvei” 
dovanų, kurias atžymės admi
nistracija savo pranešime.

Dėkoju rengėjams ir visiems 
piknike dirbusiems. Ačiū pub
likai už atsilankymą!

Į pikniką buvo atvykęs ir 
TSRS ambasados Washingtone 
darbuotojas Vytautas Zenke
vičius su žmona Maryte.

Jis sveikino baltimoriečius 
ir visus pikniko dalyvius. Iš
klausęs Aido choro dainavi
mo, V. Zenkevičius sakė:

—Daug apie Aido chorą 
esu girdėjęs ir skaitęs, bet ne
sitikėjau, kad jis taip energin
gai, taip puikiai dainuoja!.. 
Širdingai sveikinu aidiečius ir 
jų mokytoją!..

Mačiau, per visą dieną V. 
Zenkevičius buvo apstotas 
žmonių. Visi klausinėja, tei
raujasi apie tą ir kitą — vis

Lietuvą. O jis aiškina, 
dėįto. Vieni teiraujasi apie 
savo gimines, kiti — apie tai, 
kaip jie galėtų nuvykti Lietu
von. J

Jaunam diplomatui šis pik-1

Maskva. — Birželio 22 
diena sukako 21-ri metai v
nuo Hitlerio pasalingo už
puolimo ant Tarybų Sąjun
gos. Sukaktis buvo plačiai 
atžymėta spaudoje ir susi
rinkimuose.

Tarybų Sąjungos gyny
bos ministras Malinovskis 
pateikė straipsnį “Pravdo- 
je”. Jis nurodė į platų liau
dies judėjimą už taiką, bet 
atžymėjo, kad yra ir tokių, 
kurie, dar atviriau ir begė
diškiau už Hitlerį, ruošia 
pasalingą užpuolimą ant 
Tarybų Sąjungos.

Malinovskis kritikavo 
JAV prezidentą Kenedį, 
kuris yra pareiškęs, kad 
prie “tam tikrų sąlygų JAV 
darys pirmąjį žygį pavar- 
todamos atomines bombas”. 
Malinovskis nurodė, kad 
tai nėra pripuolamas pa
reiškimas, nes tokios politi
kos laikosi JAV.

Bukareštas. —Čionai kal
bėjo TSRS p r e m j e r as 
Chruščiovas. Tarp kitko jis 
sakė:

JAV Aukšč. Teisinas 
ir negry reikalai

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas nu
sprendė svarstyti negrų 
apeliaciją prieš jų nuteisi
mą šešiais kaltinimais, ku
rių tarpe yra: “prasižengi
mai už užėjimą ant sveti
mos nuosavybės”, “kėlimas 
netvarkos viešuose parkuo
se”, “kenkimas bizniui” ir 
t.t.

RUSKO VIZITAS IR 
APSIGINKLAVIMAS

Maskva. — TSRS spau
da analizuodama JAV vals
tybės sekretoriaus D. Rus- 
ko vizitą Europoje, rašo, 
kad jis tik paakstino apsi
ginklavimo lenktynes.

Ruskas sutiko, kad Pran
cūzija atskirai gamintų ato
mines bombas, bile tik veiks 
išvien su NATO.

JAU 300,000 IŠVYKO 
Iš ALŽYRO

Alžyras. —Nuo balandžio 
pradžios iki birželio vidu
rio iš Alžyro jau išvyko 
300,000 baltųjų. Jų tarpe iš
važiavo 60,000 žydų tautos 
žmonių. 1960 metais Alžy
re gyveno 125,000 žydų.

nikas buvo pirmutinis Ameri
koje.

—Na, tai kaip gi jums at
rodo mūsų piknikas? — klau
siu svečią.

—Labai įdomus! — atsako. 
—Miela ir tai: daug žmonių 
jau pagyvenusio amžiaus, A- 
merikoje išbuvę po 50 metų, 
bet gi savo tautos, savo gim
tosios šalies jie nepamiršta!..

Birželio 24 d. buvo Joninės. 
Na, tai mūsų Jonai ta proga 
nepašykštėjo pavaišinti savo 
bičiulius alučiu.

Oras buvo puikus. Gamta 
padėjo geriesiems baltimorie- 
čiams ir svečiams.

“Mes dirbame pašalini
mui karų... Mes esame val
džios žmonės ir todėl atsa- 
komingi ne tik už savo gy
vybę, bet ir už kitų žmonių 
gyvybę.... Jeigu aš savo 
žmonėms sakyčiau: pradė
kime karą, tai manęs žmo
nės nesuprastų ir pasi
trauktų... Bet mes gyvena
me tokiame pasaulyje, kur 
karai yra galimi, kur yra 
žmonių už juos kalbančių, 
ir todėl turime būti pasi
rengę užpuolimą atmušti.... 
Kodėl gi karas turėtų būti? 
Kodėl jis turėtų nešti žmo
nėms mirtį ir turto naikini
mą?.. Jo gali norėti tik to
kie žmonės, kurie neturi 
pasitikėjimo ateitimi, kurie 
pagatavi eiti savižudybės 
keliu...

Mes norime taikos, bet 
mes neesame taikos uba- 
gautojai... Kas nenorės tai
koje gyventi, norės karo, ir 
jeigu bus tokių, kurie pa
spaus karo mygtuką, tai 
mes jiems atsakysime, rake
tomis”.

Anglai už saugojimą 
Vietnamo sienos

i
Londonas. —Anglijos vy- 

j riausybė bijo, kad Jungti- 
inių Valstijų militarinė in
tervencija Pietų Vietname 
gali iššaukti Kinijos kontr- 
veikimą.

JAV politiniai ir milita- 
riniai vadai tvirtina, būk į 
Pietų Vietnamą atvykstą 
partizanai ir atsigabeną 
ginklų iš Šiaurės Vietnamo 
Liaudies Respublikos.

Anglija siūlo Tarybų Są
jungai, su kuria nuo 1|954 
m. yra paskirtos prižiūrėti 
ten taikos reikalus, kad bū
tų sudaryta komisija, kuri 
dabotų sieną tarp Pietų ir 
Šiaurės Vietnamu.

Už grąžinimą kinams 
pamario saly

Washingtonas. — Iš toli
mųjų Rytų praneša, kad 
Jungtinių Valstijų admiro
lai koncentruoja Septinto
jo laivyno laivus ir karo 
lėktuvus prie Kinijos pa
mario. Jie numato, kad Ki
nija; sieks atsiimti Quemoy 
ir Matsu salų grupes.

Kaip žinia, laike rinkimų 
kampanijos, dabartinis 
JAV prezidentas sakė, kad 
dėl tų salų JAV neturėtų 
kariauti prieš Kiniją. Da
bar Baltasis Namas gauna 
telegramų ir laiškų su pa
tarimu, kad JAV valdžia 
veiktų, idant Čiang Kai-še- 
kas nuo tų salų ištrauktų 
savo militarines jėgas.

Pragia. — Čekoslovakija 
sulaikė tris Vakarų Vokie
tijos lakūnus. Jie su lėktu
vu buvo nusileidę Čekoslo
vakijoje ir pasakojo, būk 
^paklydę”.

Vientian. —Laoso susior
ganizavusi koalicinė vy-

ja prieš laikymą Jungtinių Washingtonas. — Jungti-, valstybę ir bažnyčią, panei- 
Valstijų 5,000 pėstininkų, | nių Valstijų Aukščiausiasis girnas įsitikinimų tų, kurie

riausybė pareiškė, kad ji 
dės pastangų, jdant šalyje 
būtų ramu ir žmonių gyve
nimas gerėtų. Ji sako, kad
Laoso valstybė bus neutra- 
liška — nepalaikys nei jo
kio tarptautinio bloko. Tuo 
pat kartu Laoso vyriausy- 

; bė pareiškė, kad ji nepagei
dauja jokios “protekcijos” 
iš SEATO.

Laoso valdžia protestuo-

J. Valstiją moterys 
kovoja už taiką

Ženeva. — Čionai atvy
ko apie 20 Jungtinių Valsti
jų moterų. Jos rūpinasi tai
kos reikalais.

Neseniai įvyko Jungtinių 
Valstijų moterų konferen
cija Ann Arboi], Mich., ir 
nutarę pasiųsti' dvi delega
tes į Ženevą, į; bendrą pa
saulio moterų išstojimą po 
obalsiu: “Pasaulis be ato
minių bombų” iie dvi į Mas
kvoje įvykstantį Pasaulinį 
Moterų Kongresą už Taiką. 
Kongresas įvyks liepos 
9—14 dienomis.

Į Maskvą vyksta dar dvy
lika JAV moterų, kurias 
užkvietė TSRS moterys. 
Kartu atvyko ir pora mote
rų rašytojų.

Vėliausios žinios
New Orleans. — U. S. 

Court of Appeals įsakė Mis- 
sissppi universitetui priim
ti negrą J. H. Meredithą, 
28 metų amžiaus, mokytis. 
Meredith yra tarnavęs JAV 
karo orlaivyne.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Paul A. Fino, iš 
New Yorko valstijos, įnešė 
bilių, kad kiekvienam tar
naujančiam militarinėse jė
gose, kuris buvu užsienyje, 
JAV duotų $10,000 pomir
tinę apdraudą.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
reikia remti JAV Aukš
čiausio Teismo tarimą pote
rių klausime, o asmeniškai 
kiekvienas lai daugiau mel
džiasi

Jis sakė, kad JAV nesto
vės nuošaliai, jeigu Kinija 
puls atsiimti Matsu ir Que
moy salas.

Alžyras. — Francūzai te
roristai sako, kad jie susi
laikys nuo teroro. Iš Alžy
ro jau išbėgo 300,000 fran- 
cūzų ir jų pasekėjų.

Honolulu. — Ramiajame 
vandenyne, srityje, kur 
JAV bando atomines bom
bas, vis dar yra karo prie
šininkų laivelis “Everyman 
II”. Karo laivai jį laiko 10 
mylių atstoję nuo bandymų.

marininkų ir lakūnų Tai-į Teismas 6 balsais prieš vie- poteriams netiki. Teisėjai 
landė, kurie ten pasiųsti pa-i na patvarkė, kad viešose.1 sako, kad mūsų šalyje yra 
gal SEATO susitarimą, ne-i mokyklose neturi būti jo- religinė laisvė ir kiekvienas 
va “apsaugojimui Tailando'kių poterių, nes tas laužo žmogus, kuris išpažįsta vie-
iš Laoso pusės”.

Laoso valdžia sako, kad 
iš šios šalies nebuvo ir nė
ra jokio pavojaus Tailan- 
dui, kad laikymas amerikie
čių jėgų Tailande kaip tik 
kenkia taikiam pietryčių 
Azijos tautų sugyvenimui.

“Baigti Vakarą 
Berlyną skaudulį”

Maskva. — Tary b i n ė 
spauda nurodo, kad nesi
liaujančios provoka c i j o s 
iš vakarinio Berlyno pusės 
sudaro nuolatinį taikai pa
vojų. Ji reikalauja, kad bū
tų baigta su tuo skauduliu.

Anglijos, Francūzijos ir 
JAV užsienio ministrai at
sakė į TSRS notą iš birže
lio 7 d. Vakarai sutinka, 
kad įvykiai išilgai Berlyno 
sieną sudaro pavojų. Jie 
siūlo ta bendrai aptarti su 
TSRS.

Grįžęs iš Rumunijos 
Chruščiovas sakė, kad Va
karai, trukdydami sunor- 
malizavimą vakarinio Ber
lyno reikalų, suteikia pro
gą karo kurstytojams.

Washingtonas. — Desėt- 
kai studentų ir kitų jaunų 
žmonių sėdėjo ant Pentago
no laiptų, reikalaudami su
laikyti atominų bombų ban
dymus. Policija areštavo 16 
jaunuolių.

Lisabona®. -— Kada atvy
ko JAV valstybės sekreto
rius Ruskas, tai šimtai jau
nuolių demonstravo, reika
laudami sulaikyti atomi
nius bandymus ir ištraukti 
JAV militarines jėgas iš 
kitų šalių. Policija puolė 

j demonstrantus ir 7 jaunuo
lius areštavo.

Maskva. — Tarybų Są
junga pareikalavo, kad La
oso reikalų galutiniam su
tvarkymui suvažiuotų į Že
nevą visų 14-kos valstybių 
užsienio ministrai.

Granas. — Alžyro tero
ristai sudegino anglų (Bri
tish Petroleum Co.) aštuo
nis gazolino kubilus, žuvo 
2,500,000 galionų gazolino.

St. Petersburg, Fla. — 
Gazolino sunkvežimis su
daužė automobilį. Žuvo pul
kininkas H. R. Chamber- 
lain, jo žmona ir anūkas.

... ■. I I

Bagdadas. — Kurdų va
das Muilą Mustafa Baraza- 
ni pasidavė Irako vyriausy
bei. Jis sako, kad kurdų su
kilimas baigėsi.

i JAV Konstitucijos Pirmą
jį pataisymą.

Patvarkymą paga mino 
teisėjas Hugo L. Black, už 
ji balsavo teisėjai: Earl 
Warren, Tom C. Clark, 

: John M. Harlan, William J. 
I Brennan ir teisėjas William 
i O. Douglas, nors jis ir reiš
kė skirtingą opiniją. Prieš 
balsavo tik Potter Stewart.

1951 metais New Yorko 
valstijoje Board of Regents 
pagamino savotiškus pote- 

1 rius iš 22-jų žodžių, kuriuos 
kalbant mokytojai ir vaikai 
kiekvieną dieną pradeda 
mokslą. Sakoma, kad tie 
poteriai jau buvo prakti
kuojami 30 procentų mo
kyklų.

Aukščiausiasis Teismas 
sako, kad poterių įvedimas 
į viešąsias mokyklas, tai 
yra laužymas JAV Konsti
tucijos, bandymas sujungti

Sako: JAV nerems 
Čiango puolimo

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos informavo Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
kad jeigu Čiang Kai-šekas 
iškels savo jėgas į Kiniją, 
tai jo nerems. Tuo pat kar
tu pareiškė, kad JAV gins 
Čiang Kai-šeko režimą, jei
gu Kinija jį puls.

Washingtone yra daug 
spėliojimų. Rimtesni ko
mentatoriai mano, kad 
Čiang Kai-šekas neturi jė
gų pulti Kiniją, tai kam tas 
JAV užtikrinimas? Kiti 
prisimena, jog JAV 1961 
metais sakė, kad nerems 
intervencijos į Kubą, o kaip 
tik priešingai pasielgė.

Lietuvoje įrengia 
didelę elektrinę

Elektrėnai. — Tai naujas 
miestas Lietuvos geografi
joje. Jis randasi netoli Vie
vio, prie Kauno-Vilniaus 
geležinkelio. Čionai yra sta
toma milžiniška elekros ga
minimo jėgainė, kurios pa
jėgumas bus 1,200,000 kilo
vatų - valandų.

Statybos apylinkėje išau
go 3,000 gyventojų Elekt
rėnų miestelis, kuris spar
čiai auga. Čia yra moder
niškas kinoteatras, 5000 
žmonių įtalpos svetainė, 
skalbyklos ir kitokie įren
gimai.

Algir d a s Lukaševičius, 
Komunistų partijos sekre
torius, sako, kad dar šie
met bus paleista veiklon 
pirmasis generatorius 150,- 
000 kilovatų valandų jėgos.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija pastatė užtvarą skersai 
Spree upę.

ną ar kitą religiją, tai gali 
melstis kiek tik jis nori, bet 
neturi tą užkarti kitiems.

Teisme paaiškėjo, kad 
Pennsylvania mokyklose 
kalba tam tikrą maldą iš 
Biblijos, o pietinėse valsti
jose, tai ne tik kalba mal
das, bet daugelyje atsitiki
mų arti mokyklų yra baž
nyčios ir vaikus į jas veda. 
JAV Aukščiausiasis Teis
mas atžymi, kad tai yra 
laužymas mūsų šalies Kon
stitucijos.

Šis JAV A. T. sprendimas 
turi didelės svarbos mūsų 
šalies laisvėms. Bet jis bai
siai nepatinka katalikų baž
nyčios vadams, priešakyje 
su kardinolu Spellmanu. 
Mat, jie planavo žingsnis 
po žingsnio surišti mokyk
las su valstybe ir gauti iš 
valstybės pinigų katalikų 
privatinėms mokykloms.

Reikalauja Kongreso 
stoti už poterius

Washingtonas. — Nors 
kiekvienam yra aišku, kad 
bent kokioje formoje pote- 
riavimas mokyklose, tai 
yra religinis praktikavi
mas, kuris prieštarauja 
JAV Konstitucijai, bet reli
gijos šalininkai piktai išsto
jo prieš JAV Aukščiausiojo 
Teismo sprendimą.

Atstovų bute ir Senate 
įnešė bilius, kad pataisytų 
Konstituciją, idant poteria- 
vimas būtų privalomas.

PAGERBĖ JAV TEISĖJĄ 
HUGO L. BLACK

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiojo Teismo na
rys Hugo L. Black jau 25-ri 
metai eina tas pareigas. Šia 
proga jam buvo suruoštas 
pagerbimas. H. L. Black gi
męs 1886 metais, tai jau 
yra 76 metų amžiaus.

V. BERLYNE DAUGINA 
POLICIJOS KIEKĮ

Vakarų Berlynas. — Va
karinio Berlyno majoras 
Willy Brandt, kurstytojas 
prie provokacijų, šaukia sa
vanorius į policijos eiles. 
Numatoma, kad savano
riais stoja hitlerininkai.

STABDO POTERIAVIMĄ
Albany, N. Y. — Vado

vaujantis JAV Aukščiausio 
Teismo sprendimu James 
E. Allen, State Educational 
komisionierius, išsiuntinėjo 
patvarkymą, kad mokyklo
se būtų sulaikyti poteriavi- 
mai.

Bangkokas. — Tailandas 
nutraukė prekybą su Len
kija.
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Liepos Pirmąją Alžyre
SEKMADIENĮ, LIEPOS men. 1 d., Alžyre įvyks 

balsavimas dėl Alžyro ateities: bus jis nepriklausomas, 
ar pasiliks Francūzijos kolonija? . ■

Niekas neabejoja, kad milžiniška dauguma alžyrie
čių pasisakys už savo krašto laisvę. Alžyriečių—tikrų 
alžyriečių—tame krašte gyvena tarp 9—10 milijonų, o 
francūzų kolonistų—apie vienas milijonas. Pastarieji, 
kai kurių stebėtojų spėjimu, gal būt balsavimus boiko
tuos, nes jie nori, kad Alžyras būtų pavergtas, kaip per 
ilgus metus buvo; jie nori, kad francūzai kolinistai 
čiulptų iš alžyriečių paskutinius syvus, kad jie lobtų, 
kaip lobo, o alžyriečiai lai pusbadžiai gyvena, lai smilks
ta tamsoje, kaip smilko, lai neša francūzų kolonistų 
priespaudą ir pažeminimą.

Alžyro liaudis vedė karą už savo laisvę per pasta
ruosius aštuonerius metus. Šimtai tūkstančių alžyriečių 
patrijotų paguldė savo galvas dėl savo ir savo šalies ne
priklausomo laisvo gyvenimo. Nemaž turto ir žmonių 
gyvybių padėjo ir francūzai, kuriuos Paryžiaus imperia- 
lisai užkinkė mušti, engti, kalinti ir žudyti alžyriečius 
dėl to, kad jie reikalavo sau laisvės. Pagaliau Francūzi
jos imperialistai pamatė, kad nieko nebus, kad alžyrie
čių tautos jie nenugalės, kad visuomet laikyti ją pa
vergtą nebepajėgs, tai ir sutiko leisti jiems apsispręsti 
ir gyventi taip, kaip jie nori.

Jei Francūzijos socialistai nebūtų tarnavę Francū
zijos imperialistams, jei jie būtų pasimokę iš istorijos, 
tai Alžyras jau seniai būtų buvęs nepriklausomas, ne
būtų reikėję paaukoti tiek daug turto ir žmonių gyvy
bių, kiek jų buvo paaukota. Bet francūzų socialistams 
rūpėjo ne tautų laisvė, ne kolonijoms nepriklausomo gy
venimo suteikimas, o Francūzijos imperialistų-kolonis- 
tų interesai. •

— o —
FRANCŪZAI KOLONISTAI Alžyre, numatydami, 

kad jų viešpatavimui ten artinasi galas, pastarosiomis 
dienomis dar žiauriau pradėjo siautėti. Jų “slaptoji ar
mija degina visuomeninius pastatus, šaudo žmones—al
žyriečius, terorizuoja, ką tik nutveria, ką sutinka. Tai 
pasiutusių niekšų prieš mirtį spardymasis. Kuo jų “tak
tika” skiriasi nuo tos “taktikos”, kokią karo metu Ry
tiniame fronte naudojo vokiškieji fašistai, hitlerinin
kai, bėgdami nuo Tarybinės Armijos smūgių?!.

Fašistai, kur jie bebūtų, visur tokie patys—suniek- 
šėję žmonijos atmatos. Ir štai, kodėl padorioji visuome
nė nuolat turi budėti, kovoti, neprileidžiant niekur fa
šizmui įsigalėti!

— o —
KAI ALŽYRAS PATAPS nepriklausomas, tai 

Francūzijos imperija liks visiškai apkarpyta. Tik pagal
vokime, kaip mūsų atmintyje toji imperija sužlugo. Išsi
laisvino Artimieji rytai, Indo-Chinija, Madagaskaras,, 
milžiniški Afrikos plotai, kuriuose šiandien veikia visa 
eilė respublikų, na, ir paskiausia—Alžyras!

Dar vienur kitur francūzai turi vieną kitą salą, 
esančią toli nuo Francūzijos sienų, bet tai mažmožis.

Baigia tirpti Britų imperija, sutirpo Francūzijos 
imperija. Apkarpyti sparnai Belgijai, Hollandijai. Bus 
apkarpyti sparnai Portugalijos kolonistams, kai Angola 
ir kitos kolonijos Afrikoje išsikovos sau nepriklausomą 
gyvenimą.

Kolonializmui galas neišvengiamas!

Ir ties Pentagono durimis...
PENTAGONO RŪMAI Washingtone—JAV gink

luotųjų pajėgų štabo rūmai. Tai milžiniškas pastatas, 
kuriame knibžda-juda visas šalies “galybės aparatas.”

Bet ir Pentagonas šiais laikais priverstas paklausy
ti žmonių balso. Tik praėjusį savaitgalį ten, prie Penta
gono rūmų vyriausių jų durų, JAV taikos šalininkai su
ruošė demonstraciją, reikalaujant nutraukti branduoli
nių ginklų bandymus.

Užpuolė demonstrantus policija, o jie, susėdę ant 
laiptų, tyli, bet jų tyla pasakoja labiau už žodžius: Pul
dami mus, jūs nieko neišspręsite; atominių-hidrogeni- 
nių bombų nuodai, nuodiją atmosferą, lygiai taip pat 
palies jus pačius ir jūsų vaikus, kaip ir mūsų vaikus ir 
mus pačius.O ruošiamas atominis karas gali pražudyti 
viską, ką mūsų bočiai ir mes patys statėme ir statome!..

Policija ėmė demonstrantus, vertė į vežimus ir ve
žė į kalėjimą. Žinios skelbė: daug jų buvo suareštuota. 
Jie bus teisiami ir, galimas daiktas, baudžiami už drą
są pareikšti protestą prieš galvatrūktišką ruošimąsi 
prie karo.

Washingtone, mūsų šalies sostinėje, nuolat vyksta 
taikos šalininkų suruoštos demonstracijos ties Baltai
siais rūmais ir palei kitas valdines įstaigas. Tai vis tai
kos demonstracijos.

Amerikiečiai juda, kovoja, taria savo viešą žodį už 
taikos reikalą, už ramų, laimingą rytojų visiems!

Cąnąda, Lat. Amer., per year, $10.00 
Čanada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 
Fotėign pountries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

PRISIMINUS DIDVYRĮ 
G. DIMITROVĄ

Š. m. birželio mėn. 18 d. 
sukako ’ 80 dmėtųį1 'kai1 gimė 
įžymusis bttlg&r'ą tautos sū
nus, revotanohiėrius, dar
bininkų jū'dėjimo vadovas 
Georgijus Dimitrovas.

Ši sukaktis buvo atžymė
ta ir Maskvoje. Kalbą pa
sakė O. Kusinenas, primin
damas, be kitko, ir tai, kaip 
1933 metais G. Dimitrovas 
buvo teisiamas fašistų teis
me Leipcike, kaip jis did
vyriškai tuomet laikėsi. Vi
sas pasaulis jį už tai svei
kino. Kusinenas sakė:

Sėdėdamas fašistų kalėjimo 
vienutėje, sukaustytas grandi
nėmis, Georgijus Dimitrovas 
puikiai suprato, kad ir čia jis 
yra priešakinėje klasinės pro
letariato kovos pozicijoje ir 
todėl turi visomis galimybėmis 
kovoti su užkietėjusiu žmoni
jos priešu — fašizmu. Kalbė
damas teismo salėje, jis drą
siai demaskavo reichstago pa
degimo organizatorius, taikliai 
pliekė savo klausimais ir rep
likomis aukštus fašistų gaujos 
vadeivas. Jis tuo ne tik su
kėlė susižavėjimą, bet ir įkvė
pė žvalumo ir kovos dvasios 
plačiosioms kapitalistinių ša
lių darbo žmonių masėms.

Iš istorijos žinoma, kad gar
susis Džordanas Brunas, be
baimis kovotojas prieš popie
žiaus tamsybininkus, supras
damas savo :.didelį moralinį 
pranašumą, atsakė popiežiaus 
inkvizitoriui:,' “Jūs labiau bi
jotės paskelbti man mirties 
nuosprendį, negu ąš — jį iš
klausyti.” Taip pat be bai
mės didvyris komunistas Ge
orgijus Dimitrovas sutiko lau
kinius įnirtusio Geringo gra
sinimus, ramiai sviesdamas 
jam į veidą sarkastišką repli
ką: “Jūs bijote mano klausi
mų, ponas ministre-preziden- 
te!” . : ' ;!

Daugelio šalių darbo žmo
nėms vieningai pakilus fašiz-1 
mo kalinių ginti ir užsisto- Į 
jus Tarybų Sąjungos vyriausy-j 
bei, kuri suteikė Dimitrovui i 
Tarybų Sąjungos pilietybę, 
Georgijus Dimitroovas buvo iš
plėštas iš Hitlerio budelių ran
kų, ir jis atvyko į Tarybų Są
jungą. Čia jis eilę metų va
dovavo Komunistų internacio
nalui, veikdamas kaip karš
tas vieningo darbo žmonių 
fronto prieš fašizmą ir karą 
vėliavininkas ir organizato
rius.

ROCKWELL KENT— 
TSRS DAILŪS 
AKADEMIJOS NARYS

Tarybinė spauda praneša, 
kad įžymusis pažangus JAV 
dailininkas-pieš ėjas Rock 
well Kent tapo įrašytas į 
Tarybų Sąjungos Dailės 
akademijos garbės narius.

Tai, be abejonės, didelė 
dailininkui garbė!

INDONEZIETIS 
LIETUVOJE

Prieš kurį laiką į Vilnių 
buvo atvykęs pasižvalgyti 
indonezietis Jusuf Utama 
Tarigan. Šis Indonez i j o s 
sūnus mokosi Patrio Lu- 
mumbos vardo Tautų drau
gystės universitete Mask
voje, tai, gavęs progą, ap
lankė Tarybų Lietuvą. Jis— 
25 metų amžiaus vyras. 
Studijuoja agronomiją.

Žurnalo “Jaunimo gretų” 
bendradarbis turėjo su in
doneziečiu pasikalbėj imą, 
ir štai ką svečias papasa
kojo:

Apie Lietuvą pirmą kartą aš 
išgirdau maždaug prieš dešim
tį metų, besimokydamas gim
nazijoje. Aš apie ją girdėjau 
kaip apie labai mažą šalį. 
Taip pagalvojau apie ją ir ta
da, kai gavau kvietimą pabu
voti pas jus. Tačiau, kai at
vykau, kai susipažinu su jū
sų sostine, naujomis statybo
mis ir užmojais, pra m: o n ė s 
mokyklomis, o svarbiausia — 
su žmonėmis, aš supratau, kad 
ši Pabaltijo respublika maža

tiktai savo teritorija. Ji dide
lė savo gyvenihib^iižmbjais,1 ji j 
plati darbščią1 'žinonių sife.kia.is/,1 
turtinga pačiomis didižiausia- 
mis įv vj^jtipgiausiomįs gerybė
mis ..^7.^arbo. įmonių .ryžtų ir 
nepalaužiamų Veržlumu pir
myn. .

Kurioje‘sostinės vietoje aš 
buvau, visur mačiau statybų 
kranų mišką. Kuria gatve 
ėjau, visur mačiau smagius, 
linksmus, gyvus ir judrius 
žmones. Besim o k y d am a s 
Maskvoje, aš turiu labai geras 
sąlygas studijuoti, gyventi ir 
ilsėtis. Tačiau, pabuvojęs Vil
niaus Pedagoginiame institu
te, susitikęs ir pasikalbėjęs su 
kitų Vilniaus aukštųjų mokyk
lų studentais, įsitikinau, kad ir 
Lietuvos studentija turi viską 
savo sparnuotiems polėkiams, 
savo didiems u ž m o j a ms ir 
tikslams pasiekti.

Greta Rusijos Federatyvinės 
respublikos ir jos miestų, man 
teko pabuvoti Ukrainoje. Ir 
todėl man labai džiugu, kad 
ir mažoji jūsų respublika žen
gia lygioje gretoje su visomis 
kitomis tarybinėmis respubli
komis. Lygioje gretoje, kaip 
lygus tarp lygių.
O kokia padėtis 
Indonezijoje?

Jūsų žurnalo skaityt o j u i, 
ypatingai jaunesnės kartos, be 
abejo, bus sunkoka suprasti ir 
įvertinti tą mano nuostabą, ku
ri apėmė mane, nors ir labai 
trumpai pabuvojus jūsų res
publikoje. Tačiau, tikiu, jis 
dpras mane, bent labai glaus

tai sužinojęs apie mano tėvy
nę Indoneziją, kuri išdidi savo 
palmėmis, puošni kiparisais, 
tačiau alkana jaunatviškų, 
nuolatos skambančių dainų, 
sodraus juoko ir džiausgmo; 
kurioje niekad netrūksta sau
lės, tačiau nęti’ūkstą ir žmo
nių, nepažįstančių nė vienos 
raidės, nemačiusių traukinio...

Skurdui palikimą gavo mano 
šalis, išsivddavuši iš sunkios 
kolonializmo letenos. Ir nors 
jau nuo to laiko praėjo-17 me
tų, mūsų žingsniai dar negrei
ti. Mums trukdo dar gajus 
kapitalizmo Varputys, užteršęs 
daugelio žmonių sąmonę, nu
alinęs jų protus ir jėgas, už
gožęs jų gyvenimą.

Nors mokyklų skaičius au
ga, tačiau tai dar nepatenkina 
poreikių. Gimnazijos steigia
mos tik miestuose. Besimokan
tis jaunimas turi mokėti už 
mokslą. Ypač mokslas bran
giai kainuoja jaunimui, besi
mokančiam vakarinėse mo
kyklose, kurios daugiausia pri
klauso privatiems asmenims. 
Kaimuose gimnazijų iš viso 
nėra. Kaimo jaunimas neturi 
kultūros namų, klubų, biblio
tekų. Tik vieną kartą per mė
nesį tenka pamatyti kilnoja
mojo kino seansus. Kaip 
mieste, taip ir kaime vyrau
janti privati nuosavybė ver
čia jaunimą nuo ankstyvos 
vaikystės parduoti savo vasa
ras turčiams, didžiųjų planta
cijų savininkams, kurie, kaip 
ir visi kapitalizmo šulai, su
interesuoti tiktai kuo didesniu 
darbo žmonių išnaudojimu.

Tiesa, Indonezijos Komunis
tų partija ir jos rezervas — 
Liaudies jaunimo organizaci
ja —r nuolatos stiprina savo 
vaidmenį kovoje už darbo 
žmonių interesus. Komunistų 
įtaka masėse stiprėja ir auga. 
Mokytojai komunistai laisvu 
nuo darbo metu eina į vaka
rines mokyklas ir nemokamai 
veda pamokas. Kompartija 
ir Liaudies jaunimas plečia 
savo iniciatyva organizuojamų 
vakarinių mokyklų tinklą ne 
tik mieste, bet ir kaimo vie
tovėse.

JAV PIRKO 78,000 
TROKŲ Iš JAPONIJOS
Washingtonas. —JAV ka

rinių reikalų departamen
tas patvirtino, kad per pen- 
keris metus JAV pirko Ja
ponijoje 78,000 militarinių 
sunkvežimių.

“The Detroit Free Press” 
rašo, kad JAV j a p 0- 
nams sumokėjo $220,000,- 
000.

New Yorkas. — Birželio 
22 d. vėl New Yorko biržo
je nupuolu 11 punktų, genki 
milijonai Šerų.

Žiūrint pro mano akinius
KNYGOS INKVIZICIJA
Kny^bs nueitas kelias nė

ra rožėmis' klotas. Kartais 
j iš buvo galia romantiškas, 
bet dąznąį ir erškėčiuotas. 
Knyga 'persekiojama nuo 
neatmenamų amžių. Ją 
persekiojo ir persekioja pa
saulietiškieji valdovai ir re
liginiai vadai. Ją kaltina 
erezija, nemoralybe ir sub- 
versija bei išdavyste. Buvę 
pasmerktos knygos, kartais 
būna vėliau pavadintos še
devrais, pakeltos į klasiki
nius sąrašus. Žmonių ir 
įstaigų sprendimas kinta, 
jis nėra absoliutus, yra re
liatyvus. Carų Rusijoje bu
vo užginta kelias tokiom 
knygom kaip “Uncle Tom’s 
Cabin,” “The Scarlet Let
ter,” Hanso Andersono pa
sakos, Jack Londono novelės 
ir kitoms. Dabar tie raštai 
toje pačioje šalyje dievina
mi dėl to, kad kitokie žmo
nės ją valdo. Anglijos ka
ralienė Marė 1555 m. buvo 
uždraudusi skaityti bibliją 
anglų kalba. Prancūzijos 
karalius Luis XVI buvo pa
smerkęs dabar visiems žino
mas Bomaršeio operas “Se
vilijos kirpėją” ir “Figaro 
vestuves.” 1929 m. Italijos 
valdžia užgynė platinti 
E. Hemingwejaus knygą 
“Farewell to Arms” (Sudie 
ginklams). Mūsų krašte 
draudžiama skaityti J. 
Joyce “Ulisį”; pietinėje mū
sų dalyje dar ir dabar gina
ma skaityti Darvino “Rūšių 
atsiradimas.” Anglijoje bu
vo persekiojama Tomo 
Paine knyga “Proto gady
nė.” Kiek užsieninių kny
gų sudegino kelių1 pastarų jų 
metų bėgiu mūsų krašto paš
to ir muitinės pareigūnai— 
niekas nežino, bet jų sude
ginta gana daug!

1933 metų pavasarį Hit
lerio įteigti Vokietijos stu
dentai surinko 25,000 tomų 
knygų ir sudegino priešais 
Berlyno universiteto rūmus. 
Degantį laužą stebėjo apie 
40,000 žiopsotojų ir giedojo 
nacių himną! 1938 m. hit
lerininkai “apvalė’’ Austri
jos ir Čechoslovakijos kny
gynus. Tuo metu buvo su
deginta knygos tokių auto
rių kaip S, Asch, M. Gor
kis, St. Zweig, Karlo Mark
so, S. Freudo, Helen Keller, 
Jack London, E. Heming
way, John Dos Pasos, Emil 
Ludwig, L. Trockio, N. Le
nino, J. Stalino, Geo. Zinov- 
jevo, A. Adler io, Thom as 
Mann, E. M. Remarque, 
Alb. Einstein, H. Heine, Fe
lix Mendelssohn, Kurt Eis
ner, Henri Barbusse, Rosa 
Luxemburg, Upton Sinclair, 
Arnold Zweig ir kitų.

Prie knygų deginimo pri
sidėjo ir mūsų krašto kai 
kurie politikieriai. 1953 m. 
ragangaudžių komiteto pir
mininkas senatorius J. R. 
McCarthy puolė kaip pa
kvaišęs kiekvieną laisvesnę 
mintį ir pažangesnę knygą. 
Viešosios bibliotekos buvo 
“apvalytos” nuo “subversy- 
vių” raštų. Ypatingai skau
džiai nukentėjo mokyklų 
bibliotekos, nes ten buvo 
duota pilna galia isteriškom 
davatkom. Ir jos ėmėsi dar- 
b o ! Texas valstijoje kai 
kur t. v. “vigilantų” komi
tetai degino kartu su taria- 
mom subversyvėm knygom 
ir mūsų krašto Konstituci
ją,' Teisių bilių, Amerikos 
istoriją ir kitus patriotinius 
veikalus. Negana to,, sen. 
McCarthy išsiuntė savo gon- 
čus ir į užsienius, kur mū
sų International Informa
tion Administration turėjo 
įsteigusi suvirs 200 bibliote-

kų, turinčių tikslą infor-
muoti tų kraštų žmones 
apie mūsų krašto gyvenimą. 
Makartistai “surado’’ ten 
apie 30,000 knygų, taria
mai “proteguojančių komu
nizmą,” ir jas sudegino. 
Pas mus tuo metu knygų 
cęnzūra buvo aršesnė, negu 
Rusijoje carizmo laikais. 
Niujorko Švietimo taryba 
pašalino iš mokyklų biblio
tekų net liberalų žurnalą 
“The Nation” dėl to, jog 
katalikų ierarchijai nepati
ko ten spausdinami straips
niai.

Kai pagaliau makartiz- 
mas gavo galą, aprimo kiek 
ir kiti minties kontrolieriai.

Didžiausi knygos budeliai j 
yra religiniai vadai. Vati
kanas turi :”cdęs t. v. indek
są (Index librorum prohibi- 
torum), kuriame surašoma 
visokios “nekošernos” kny
gos. Seniau jas viešai de
gindavo, o dabar jau kiek 
“humaniškiau” jas šalina iš 
rinkos. Tačiau jas tikintie
siems skaityti draudžiama. 
Minėtąjį indeksą sukūrė 
1557-59 m. Tridento susi
rinkimas, popiežiaus Pau
liaus IV laikais. Tasai in
deksas kas metai didina
mas., ruošiama jo naujos lai
dos; paskutinė laida išėjo 
1954 m. Tai viduramžių 
inkvizicijos liekana, kuriai 
dabar vadovauja Vatikano 
Kongrecija Sancti Officii. 
Ši dvasinių cenzorių genezė 
siekia 494 metus, popiežiaus 
Gelasijaus laikus. Indeksi- 
ninkai sudegino raštus to
kių astrofjzikų kaip Galilė
jus, Kopernikas, Kepleris, 
Džordanas Bruno ir kitų. 
Popiežininkai, kartu su jo 
raštais, 1600 m. Romoje su
degino ir patį Bruno. Prieš 
sudeginimą, per septynis 

| metus inkvizitoriai jį kan
kino kalėjime, tikėdami, kad 
jis “atsivers,” pasmerks sa
ve ir savo raštus. Be kitų 
mokslinių kūrinių, Bruno 
parašė, sekdamas astrono
mą Koperniką, ir knygą 
“Abie beribę visatą ir pa
saulius,” kurioje įrodė, jog 
žemė sukasi apie saulę, o ne 
atvirkščiai, kaip mokė to 
meto bažnytinė scholastika. 
1889 m. Romoje, nežiūrint 
popiežiaus protestų, jam 
(Bruno) pastatyta ištaigus 
paminklas.

Baigiant galima paminėti 
kai kuriuos rašytojus, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu už 
savo raštus nukentėjo : 
“Odisėjos” autorius Home
ras, graikų dramat u r g a s 
A r i s t o fanis,, Servantesas 
(Don Kichotas), G. Galilė
jus, W. Šekspyras, Ben 
Johnsonas, John Milton, 
Molieras (prancūzų drama- 
t u r g a s ) , Volteras, Ruso 
(prancūzų rašytojas) , 
D. D i d r o (prancūzų enci- 
klopedistas), Kantas (vo
kiečių filosofas), Tomas 
Jeffersonas, G dėt ė (Faus
tas), J. Šileris, Stenda
lis, Balzakas, Walt Whit- 
manas, G. Floberas, A. Du
rnas, H* Ibsenas, L. Tolsto
jus, M. Gorkis, E. Zola, A. 
France, G. B. Shaw, Oscar 
Wilde, Fr. Engelsas, T. 
Dreiseris, M. Stopes, M. 
Sanger, H. Stowe, N. Haw
thorne, G. Boccaccio, Sinc
lair Lewis, Upton Sinclair 
•(Raistas), Eug. O’Neill 
(Strange Interlude), Aldous 
Huxley, Bertrand Russell, 
J. Steinbeck (Grapes of 
Wrath, The Wayward Bus) 
ir daugybė kitų, kurie čia 
nesuminėti,

Tai didelė proto inžinierių.
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procesija! Laimė, kad kny-
gos inkvizicija palaipsniui 
mažta.

Premijuota fantazija
Marijonų “Draugas” • pa

mėgo skirti premijas už 
“geriausius” romanus. Per
nai išleista devintas toksai 
“šedevras,” tai Jurgio 
Gliaudos “šikšnosp a r n i ų 
sostas.” Gliaudą laimi jau 
trečią tokį “konkursą.”

“šikšnosparnių sostas” 
tai fantazijos ir propagan- 
dos mišinys. Jo siužetas, kaip 
žmonės sako, tiesiog iš pirš
to iščiulptas, su gyvenimu 
nieko bendra neturintis. 
Autorius imasi spręsti ne
va dipukų sumaterialėjimo 
ir nutautimo klausimą, feet 
jis visa tai paverčia antita
rybiniu propagandos teigi
niu. Jis kalba ir apie gali
mumą grįžti Lietuvon, ta
čiau visą reikalą pas t a t o 
aukštyn kojom. Knygos he? 
rojus, buvęs smetonlaikio 
teisėjas Alksnis, yra aršus, 
smetonininkas. Jis visai 
nuoširdžiai savo žmonai už
simena apie grįžimą į tėvy
nę, nes Čia labai skurdu gyr 
venti. Jis nesivaduoja Lie
tuvos reikalu, kaip jis ga
lėtų Lietuvai padėti, bet tik 
savo kailiu: rasti ten geres
nį gyvenimą ir gauti rie<- 
bią pensiją. Tačiau tuoš 
“argumentus” sum u š a jo 
žmona, griežtai nusistačiu
si prieš grįžimą. Išeina taip, 
kad lošiant šachmatais so
lo—visuomet gali laimėti, 
jei tik nori.

Bet kvailiausia išeina to
kia situacija, kai Alksniai 
sutinka savo dukrą Vidą. 
Vieną tamsią naktį iš kur 
tai“'Išnara jų duktė su sa
vo' palydove ruse ir kalbią 
tėvus grįžti į Lietuvą. Ke
lionės lėšas ir dokumentu 
parūpinsiąs Tarybų Sąjun
gos “konsulas” (T. S. jokių 
konsulų mūsų krašte netu
ri). Kaip Vida pataiko į jo 
gyvenimo rūsį, tai tik “ste
buklas” galėtų išaiškinti! 
Bet marijonai jūk stebuk
lais tiki. Mergaitę būk tai 
rusai 1940 m. nuo jų atė
mę ir išvežę į Sibirą. Kodėl 
patį Alksnį, smetoninį tei
sėją, teisusį darbininkus, 
jo žmoną ir kitą mer
gaitę paliko — nepasa
koma. Po kelių m i n u - 
čių pokalbio, Vida su savo 
drauge Nataša vėl išbėga ir 
dingsta tamsoje, įgrasinda- 
ma niekam apie jų atsilan
kymą nesakyti ir žadėdama 
neužilgo grįžti ir juos su sa
vimi pasiimti. Tačiau jo 
žmona tą pačią naktį mįjrš- 
ta, o jis pats, žmoną palai
dojęs, irgi ruošiasi mirtL

Kodėl autorius mano, k%d 
toksai tipas kaip Alksnis ir 
jo žmona Lietuvai taip rei
kalingi, kad jų net oficialės 
įstaigos ieškotų, slaptus 
agentus siuntinėtų jų kvies
ti ir net kelionės lėšas siū
lytų sumokėti? Čia aiškiai 
autorius perkainavo tokių 
asmenų vertę. Lietuvai jie 
tiek “reikalingi,” kiek pa
vasarį pernykštis sniegas. 
Visai tiksliai kartą vienas 
inteligentas dipukas, kalbė
damas apie tokių žmonių 
grįžimą Lietuvon, pasakė: 
“Lietuvai mėšlo nereikia, ji 
jo turi pakankamai.”

“Draugui” ir jo pasirink
tai “Jury” patinka viskas, 
kas tik niekina Lietuvą!

Maskva. — Atvyko įfe 
Jungt. Valstijų f armėnai. 
Jie Tarybų Sąjungoje dus 
iki liepos 13-tos dienos. -



J. Grigiškis

t ĮVAIRIAIS klausimais
Kaip tūli žydai 

Tarnavo Hitleriui?
Nedaug buvo tokių žydų, 

kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu padėjo hitlerininkams 
žydus žudyti. Bet visgi to
kių atsirado.

Žydų rašytojas Ben Hecht 
parašė 281 puslapio knygą 
“Perfidy” (Išdavystė), ku
rioje jis faktiškai įrodo, 
kaip tūli žydai tarnavo Hit
leriui.

Vienas tokių žydiškų 
kvislingų buvo daktaras 
Rudolf Kastner, nacionalis
tas, zionistas, Vengrijos žy
dų gelbėjimo komiteto pir
mininkas. Jam buvo iškelti 
sekami trys kaltinimai:

1. Jis buvo padaręs su
tartį su hitlerininkais Ven
grijoje palikti gyvus 6 0 0 
žydų, tarp kurių buvo ne- 
mažai jo paties giminių. 
Bet tuo pačiu metu Kastne- 
ris nieko nedarė, kad pagel
bėtų 20,000 žydu, kurie bu
vo jo miestelyje Kluj ir juos 
saugojo tik 20 vengrų po- 
Acininkų ir vienas vokietis 
policistas. Daugelis jų ga
lėjo lengvai pasprukti per 
Rumunijos rubežių į Tary
bų Sąjungą.

2. 1947 metais Kastne- 
ris atvyko į Nurembergo

• teismą, kuriame buvo teisia
mi žymieji hitlerini n k a i, 
kaip karo kriminalistai. Jis 
teisme gynė kapitoną Kurt 
Beckerį, nacini kriminalis
tą, kuris glaudžiai veikė su 
žydų naikintoju Eichman- 
nu. Tuo savo liudijimu jis 
išgelbėjo Kurtą Beckerį ir 
dar vieną vengrą krimina
listą.

3. Su hitlerininkais bend
radarbiavimas buvo Kast- 
r^riui asmeniniai naudin
gas, kuomet arti milijono 
Vengrijos žydų buvo išžu
dyti.

Išvykęs Izraelin Kastne- 
ris greitai pasiekė viršūnes. 
Jis patapo valdanč i o s i o s 
Mapai partijos vadovas ir 
pramonės ministerijos rei
kalų vedėjas, taipgi Mapai 
partijos kandidatas parla
mentui.

Žurnalistas M a 1 c h i e r 
Greenwald, karo metu 
Vengrijoje gyvenęs, kaltino 
Kastnerį’ hitlerin inkams 
parsidavimu. Kad apginti j
Kastnerį, Izraelio valdžiai vadovauja socialistinei res- 
patraukė teisman žurnalis- i publikai.
tą Greenwaldą. Teisme vis-Į t .
gi Greenwaldas laimėjo, o,’ Kiek negrų milijonierių?
teisėajs Halevi pripažino] Apskaičiuojama, jog Jung- 
kaltu Kastnerį, kaip “savo tįnėse Valstijose yra 35 ne- 
sielą pardavusį vokiškajam graį milijonieriai, tarp ku- 
šėtonui.” Valdžia, beginda- 
nfa Kastnerį, apeliavo į Iz
raelio Aukščiausiąjį teismą, 
kuriame irgi nelaimėjo. Dėl 

sakoma, sugriuvo prem
jero Sharetto ministrų ka
binetas. Pagaliau Kastnerį 
nužudė vienas žvalgybinin
kas, ir tuo baigėsi visas su 
Kastneriu skandalas .

Kastnerio parsidavimas 
hitlerininkams, atrodo, bu
vo gražiai dangstomas tūlų 
Izraelio vadovų, kuriems 
rūpėjo tik save apsaugoti, 
o ne milijonams žydų padėti. 
Atsirado net ir tokių žydų, 
kurie buvo priešingi krimi
nalisto Eichmanno nuteisi
mui mirties bausme.

Dabartinis premjera Ben- 
Gurion, teisindamas plačią 

' Izraelio prekybą su Vakarų 
Vokietija, antai pareiškė, 
kad “dabartinė Vokietija 
nebėra vakarykštė Vokieti-

Tai kas čia tokio, kad 
ujs Vokietijos valdžioje pil- 
n# hitlerininkų, kurie vie
nokiu ar iktokiu būdu pri
sidėjo prie 6 milijonų žydų 
išžudymo.

Amerikoje stoka slaugių 
ir ligoninių

American Nurses’ Associ
ation skelbia, kad Jungtinių 
Valstijų ligoninėms šiuo me
tu stoka virš 100,00'0 slau
gių. Tūlos ligoninės yra to
kioje sunkioje padėtyje, kad 
jos ieško slaugių Kanadoje, 
Airijoje, Anglijoje ir kitur.

Slaugių darbas ligoninė
se yra ne lengvas, o atly
ginimas, palyginamai, per 
žemas. Todėl nepakankamas 
skaičius moterų, o vyrų vi
sai mažas skaičius susiinte- 
resuoja slaugių profesija.

Ligoninių taipgi stoka. 
Visos ligoninės lig o n i a i s 
perpildytos. Dabar jau pu
siau ligonius, jeigu tik gali 
iš lovos atsikelti, verčia na
mo grįžti, nes eilė naujų li
gonių laukia vietų.

Nemažai protinių ligonių, 
kuriems reikėtų ligoninėje 
gydytis, dabar neturi progų 
ligoninėn nueiti, nes ir ten 
stoka vietų. Dar ne pilnai 
pasveikę protiniai ligoniai 
taingi paleidžiami namo. 
Dėl to kai kada ištinka bai
sių nelaimių, ypač tokių li
gonių šeimose.

Kubos premjeras Castro 
“neteisėtai” gimęs

Komercinė spauda iškėlė 
“baisų” dalyką. Kubos 
premjeras, girdi, esąs ne
teisėtai gimęs — “mergos 
vaikas.” Taipgi toks esąs 
ir jo brolis Raulas.

Angelo Kastro su pirmą
ja žmona, iš profesijos mo
kytoja, sugyveno porą vai
kų. Bet jis įsimylėjęs į sa
vo tarnaitę Liną Ruz Gon
zales, kuri pagimdžiusi Fi
delį ir Raulą, taipgi kitus 
tris vaikus. Kai jo pirmoji 
žmona mirė, Fidelio Kast
ro tėvas tada vedęs Liną R. 
Gonzales.

Na, ir kas čia tokio, kad 
Fidelis Kastro yra netekė
jusios moters sūnus? Juk 
tokių “neteisėtai” vedusių 
yra milijonai, tarp kurių 
yra gana žymių žmonių. 
Jeigu Kastro būtų toks ti
pas, kaip buvęs diktatorius 
Batista, žinoma, jis tada 
būtų pavyzdingiausias “de
mokratijos gynėjas.” Kas 
kita dabar, kuomet Kastro 

rių randasi ir negras daini
ninkas Johnny Mathis.

40,000 žuvų rūšių
Žuvų rūšių tyrinėtojai tei

gia, jog visame pasaulyje 
yra virš 40,000 skirtingų 
žuvų rūšių.

Redakcijos Atsakymai
J. URBONUI, Worcester, 

Mass. — Atkarpėlę iš “Tė
vynės balso,” kurią prisiun- 
tėte, išspausdinsime.

M. MAČIONIUI, Newark, 
N. J.—Dėkojam už patari
mus, bet sveikatos klausi
mais spaudoje tegu rašo gy
dytojai. Nes jei visi pradė
sime per špaudą duoti pata
rimus, kokius vaistus turi 
žmonės naudoti nuo to ar 
kito nesveikavimo, tai pa
darysime daugiau žalos ne
gu naudos.

J. ŠUKAIČIUI, Miami, kyti spaudai chorinių dainų 
Fla.—Dėkojam už atkarpą, rinkinį “Ulioj bitelė,” — 
bet apie tai buvo rašyta ir pradėjo J. Dambrauskas.—

Noriu surinkti ir sutvarky- Kaunas.’mūsų vietinėje spaudoje.

Minčių nuotrupos
je Vilniaus Kalvariją, į ku- 
yią pey^ą.ugęjį, daugelį me
tų ilgos virtinės maldininkų 
traukdavo iš visos Lietuvos, 
iš Lenkijos, Gudijos ir ki
tur. Jeigu poetas teisingai 
mus informuoja, tai mato
me, kad ten maldininkų žy
miai sumažėjo. Nežinau, ar 
daug iš jūs atsimenate, lai- 

nusistatę prieš kunigus ir ke pirmojo pasaulinio karo 
prieš katalikiškos bažnyčios 
dominavimą viešojo Lietu
vos gyvenimo.

Skirtingą mes matome pa
veikslą tarp atvykėlių po 
antrojo pasaulinio karo. 
Daugelis jų — kunigų auk
lėtiniai ir fanatiškai tikin-

Kaip žinote, pradžioje šio 
šimtmečio atvažiavusieji į 
Ameriką iš gryffaV’KžOi- 
kiškos Lietuvos nors įr buvo 
tikybiškai nusiteikę, bet 
juose buvo gana daug, libe
ralizmo požymių' o jau tų lai- 
kų inteligentijos tarpe’, kįek 
jos čia buvo, tik išskiriant 
kunigus, beveik visi buvo 

Aš manau, kad jeigu 1940 
metų įvykiai nebūtų suardę 
tą dangiškos palaimos rojų, 
tai Lietuva po kokios dvide
šimties ar daugiau metų bū
tų palikusi klioštorių ir da
vatkų šalimi.

Vėlesniais laikais man te
ko skaityti žymiojo Lietuvos 
poeto eilėraštį “Verkiai,” ir 
jame randame:
Čia, meldės darbo skruzdės,

keliais šliauždami, 
Dumble upelio veidus

ir žaizdas plaudami...
Puošnioj Verkit; puly

ilsėjosi kunigai, 
Nuo melo ir suktybių

tariamai pavargę. Į
Tamsiani rūsy kankinami 

mužikai verkė--------- —
Dabar čia mokos

agrotechnikos draugai...

čia, kaip matote, kalba 
eina apie garsiąją Lietuvo-

Kompozitorius Jonas 
Dambrauskas

1946-ųjų gegužė. Į spor- ti, kitus gal ir pertvarkyti, 
to halę plaukte plaukia mi
nios jaunimo ir pasidabrin- syti muziką S. Čiurlionienės 
tom galvom darbo žmonės. Į pasakai - pjesei 
II dainų šventę Kaune pri-! juodvar niais laksčiusių, 
gūžėjo pilnutė salė. Prie 
dirigento pulto priėjo kom
pozitorius J onas Dambraus
kas. Energingas mostas, 
kelianti choristų nuotaiką 
šypsena... Tai buvo mano, 
eilinės dainų šventės daly
vės, pažintis su muziku, po
kario metais I dainą šven
tės mieste organizatoriumi.

Metai iš metų mūsų cho
rų repertuarai pasipildyda
vo vis naujomis ir naujo
mis J. Dambrausko daino
mis, o taip pat jo harmoni
zuotomis liaudies dainomis. 
Juk mūsų laisvos Tarybų 
Lietuvos gyvenimas diktuo
ja tūkstančius temų, o nū
nai dainai visi keliai atviri.

1944-ųjų rugpjūčio mė
nuo. J. Dambrauskas paski
riamas Valstybinio teatro 
vyr. chormeisteriu. Bemie
gės naktys, bet nuotaika — 
gera; juk atidaryti tėatrą 
reikia! Ir štai gimsta pir
moji pokario metais opera— 
Karna vičiaus “Gražina.” 
1946-1951 metais J. Damb
rauskas ėmė vadovauti 
Kauno universiteto chorui.

Iš po kompoz i t o r i a u s 
plunksnos liejasi vis nauji 
ir nauji kūriniai: “Pasto
ralė” pagal J. Baltušio 
“Parduotas vasaras” obojui 
su orkestru., balandė “Saulė 
motulė” sopranui su mišriu 
choru, “Draugai, užtraukim 
naują dainą,” kantata “Per
galės vardas”...

70-ųjų J. Dambrausko gi
mimo metinių išvakarėse 
apsilankėme pas jubiliatą, 
prašydami papasakoti, ko
kie jo artimiausi kūrybiniai 
planai.

—Šiuo metu baigiu tvar-

Amerikoje viešėjusį moky
toją Šaltį.

Jis vienoje savo kalbų iš
sireiškė, kad Vilniaus kal- 
varija Lietuvos kultūrinime 
suvaidino panašią rolę, kaip 
kad senovės Olimpiškos žais
mės Graikijoje.

Palyginimas gal nevykęs, 
nes maldininkų šliaužioji
mas kalvarijų takais var
giai bus įžiebęs bent vienam 
jų kultūrinę žiežirbą.

Mes galim kalbėti kaip 
kas nerime, bet Lietuvoje 
kalvarijos, Šiluvos ir keletas 
kitų šventų vietų “kultūri
no” Lietuvą per keletą 
šimtmečių, o Lietuva sken
do ir skendo tamsoje ir pur
ve.

Kitą paveikslą mes ma
tom, kada atsidarė vie
šųjų mokyklų durys plates- 
niems Lietuvos liaudies 
sluoksniams, — tada kultū
rinimas pradėjo žengti mil
žino šuoliais. Ir čia, Tilvy
čio žodžiais, “Reikėjo tik 
supurtyt pelėsių krūvą, ir 
tamsusis prietarų pasaulis 
tuoj sugriuvo”...

Arėjas

rankraščius. Pradėjau ra- 

“12 brolių

Aplamai, noriu pereiti iš 
chorinės muzikos į orkestri-

Dabar visos galimybės— 
tik kurk, statyk, renk dainų 
šventes, koncertus. Ir klau
sytojas nebe tas. O pame
nu mano laikais...

Sykį tėvas parvežė iš Vil
niaus runkelių sėklas, susu
kęs į popiergalį. Aš žvilgt— 
gaidos. Man truputį apie 
jas pasakojo Povilas Višins
kis. Greit išverčiau sėklas 
ir su gaidom pas piemenis. 
Vaikai kraipo galvas, atseit, 
gaidos tai gaidos, bet ką su 
jomis reikia daryti. Aš pra
dėjau aiškinti.

—Na,‘. tai padainuok, — 
užsispyrė draugai.

Galvojau, galvojau ir nu
tariau: kur aukščiau para
šyta nata reikia kelti balsą, 
o kur žemiau... Taip ir pra
dėjau. Vaikai ėmė pritarti, 
paskui kūrė žodžius, o aš., 
užsilipęs ant kelmo, sten
giausi suvaldyti savo “pir
mąjį” chorą... Bet iki tikro
jo choro praėjo marios ne
migo naktų ir pusbadžio 
dienu...

Toliau kompozitorius pri
simena darbą su “Gabijos” 
choru. 1

—Būtų daug galima pa
sakoti iš muzikinio gyveni
mo, bet visko nesurašyti,— 
baigia jubiliatas.

Iš tiesų, ar įmanoma su
minėti visas jo sukurtas 
dainas, muziką dramos vei
kalams, papasakoti apie jo 
darba prie M. Petrausko 
operos “Eglė” perredagavi- 
mo...

i Todėl, palinkėję kūrybi
nės sėkmės, atsisveikinome 
su. žinomu kompozitorium ir 

i dirigentu J. Dambrausku.
M. Macijauskiene

Iš laiškų
Mielas drauge Rojau, Šį sekmadienį, liepos 1-ą 

Šiomis dienomis Vilniaus pas Bekampius, 147 — 13th. 
knygynų prekystaliuose 
pasirodė jūsų knyga apie 
Tarybų Liętuvą..;Ta proga 
noriu pasv.ęikipti jus su 
nauju indeliu-/ į jūsų 
paties kūrybinį bagažą, 
tiek ir į visą lietuvių rašti
ją.

Knyga parašyta gyvai, maudytis Atlanto jutoje, 
saule pasikaitinti, turėsite 
progą, nes visų patogumui 
jūra arti. Bekampiai tikisi 
daug svečių.

pačių

pilna įdomių pastebėjimų, 
įspūdžių ir faktų, vietomis 
tokių, kurių mes, apsipratę 
su vietos sąlygomis, nė ne
pastebime. Tad knyga pra
vers tiek Amerikos lietu
viams, tiek mūsų 
skaitytojams.

Su malonumu radau kny
goje nemaža šiltų žodžių 
apie save ir apie mūsų In
stitutą. Dėkojame už palan
kų mūsų darbo vertinimą 
ir populiarinimą skaitančio
je visuomenėje. O lituanis
tikos mokslo dalykų teigia
mas nušvietimas šiuo metu 
ypač reikalingas, nes vis 
labiau kyla grėsmė, kad 
tikslieji mokslai ims stelbti 
humanitarinius.

Ar gavote mano paskuti
nįjį laišką su iškarpėle iš 
“Tiesos”?..

Jūsų —
K. Korsakas 

Vilnius, 1962. VI. 1.

Makačino

A. Klenickis, B.
Paltantvi-

Jaunyjy kompozitorių 
kūriniai

Kompozitorių sąjungoje 
įvyko jauno kompozito
riaus Teisučio 
noktiurno ir Skerco stygi
niam orkestrui su fleita ir 
altu perklausa. Naująjį kū
rinį dviem fortepijonais at
liko S. Bielonytė ir L Šabū- 
naitė.

Aptarime pasisakę kom
pozitoriai A. Budriūnas, J. 
Švedas,
Gorbulskis, 
čius, V. Barkauskas ir kiti 
teigiamai įvertino naująjį 
kūrinį, kuriame visu ryšku
mu iškyla jaunojo amžinin
ko paveikslas, puikiai ap
čiuoptas mūsų dienų gyve
nimo pulsas.

Aktyviai kūrybinėje 
veikloje reiškiasi ir kiti 
jaunieji respublikos kompo
zitoriai. A. Rekašius patei-
kė perklausai antrąją sim- patriotizmo, nupeikiamas jų 
onijos redakciją. V. Palta- pasielgimas.
navičius sukūrė siuitą sim
foniniam orkestrui, V. Pa- 
ketūras — keturias pjeses 
birbynei su fortepijonu. R. 
Racevičius paraše simfoni- 
ninę poemą “Pirčiupis”. 
Tai — konservatorijos auk
lėtinio diplominis darbas.

Guma vietoj metalų
Varšuvos Gumos pramo

nės instituto darbuotojai 
siūlo naudoti gumą vietoj 
plieno, odos, švino ir me
džio. Naudojant guminius 
žiedus vietoj plieninių 
spyruoklių, vagonų bu
feriai išsilaiko 10 kartų il
giau ir jų svoris sumažėja 
10-1 kg. Lenkijos teksti
lės pramonėje aukščiausios 
rūšies oda, naudojama ver
pimo mašinų velenėliams 
padengti, pakeičiama gu
ma. Chemijos pramonėje 
techninė guma naudajama 
antikoroziniam padengi- 
mui, be to, gaminant dažus 
ir kitus chemikalus. Suda
ryta laivų sraigto velenams 
skirtų guminių rutulinių 
guolių gamybos technologi
ja. Iki šiol šiam reikalui 
buvo naudojama specia
liais preparatais įmirkyta 
mediena.

PHILADELPHIA, PA

St., Avalon, N. J., įvyksta 
smagus pobūvis. Bekampiai 
kviečia visus ir visas iš arti 
ir toli atsilankyti. Atvykę 
būsite pavalgydinti, vaisi-: 
narni ir draugiškai priimti.; 
Pakylis svarbiam tiksj^į^-į 
spaudos paramai. Myįnjje-i

Trys Pennsylvanijos uni
versiteto studentai areštuo
ti, padėti po $500 užstato ir 
laukia teismo. Jų prasikal
timas: “vėliavos dienoje,” 
birželio 14, per langą paka
bino Sovietų vėliavą su kū
ju ir pjautuvu. Kaltinami 
taikaus sugyvenimo ardy
me. Jų pavardės: J. Buss-

Satlow.
--------  Darbo santykių tarybai

Trentono piliečiai birželio reikalaujant, teisėjas J. W. 
12 d. rinko konsilmanus. Lord, išdavė laikiną draus- 
Spauda sako, kad Trento- mę pikietuoti George Wash- 
nas yra apgyventas ateivių, | ington Motor Lodge, į 
“tikrų” amerikiečių esanti 
mažuma. Kiekviename dis- 
trikte, apgyventame atei
vių, laimėjo tos tautos kan
didatas. Ateivių apgyven
tuose distriktuose buvę ne- jos lokalas 568 nuo gegužės 
kviesti, spaudos pasakymu, pradžios pikietuoj.a. Darbo 
“tikri” amerikiečiai sakyti ■ Santykių taryba sako, kad 
kalbas. Negrų apgyventame: unija neatstovauja dirban- 
distrikte laimėjo negras. ] čiųjų, ji prasižengia prieš 
Suminima tautybės, jų tar-j federalį įstatymą. Darbi- 
pe ir lietuviai, bet lietuvių 
kandidato nebuvo.

Septyni unijos lokalai, 
priklausanti prie AFL-CIO, 
105 balsų dauguma užgyrė 
33 mėnesių sutartį su tri
mis maisto kompanijomis.
su pakėlimu algų, su septy-' Dyąųgės ir draugai, 
niais apmokamais šventa-J Jūs per daugelį metų 
dieniais, su pagerinimu “se- gausiai ir širdingai rėmete 
niority” ir trimis savaitė
mis apmokamų vakacijų. 
Savaitinė alga bus nuo $95 
iki $125.

Birželio 14 dieną Ameri
kos vėliavos 185 metų gim
tadienis iškilmingai atžy
mėtas su paradu valstijos 
ir miesto valdininkų. Vėlia
vos vietomis buvo iškabin
tos skaitlingai, vietomis 
silpnai. Iškabinusieji silp
nai kaltinami nepa i s y m e

Birželio 14 d. trys uni
formuoti nacių sekėjai su 
svastika atvyko iš Arling
ton, Va., su antisemitine li
teratūra pikietuoti žydų 
fra te r n a 1 ę organizaciją. 
Prieš Hitlerio sekėjus susi
rinko nemaža demonstraci
ja. Einantieji iš darbo skai
čių padidino.

Policija, bijodama riau
šių, hitlerininkam neleido 
išeiti iš automobiliaus, nu
vežę į policijos stotį, išklau
sinėjo ir do policijos apsau
ga per Walt Whitman til
tą paleido į Camdeną.

UAW lokalas 585 naskel- 
bė streiką Strick Trailer 
kompanijai. Fairies Hill. Ricinoje. Jos veikia kaipo 
Paliečia. 700 darbininku, sutrauktojos kūno audinių. 
Priežastis sekama. Kompa- Kuomet audiniai yra per

daug liuosi, kūnas esti ne
normalia me padėjime. 
Avietės sutraukia, sutvar
ko kūno audinius. Aviečių 
skystimą vartoja nuo bur
nos skaudėjimo.

nija pranešė^ kad iš septy
nių šimtų dirbančių pasi
liks tik 161., kitus paleis, 
panaikins mokamus bonus 
ir kitus iškovotus darbe pa
gerinimus.

Kompanija pabūgo ir sa
ko: jeigu streikieriai su- 
gryš į darbą, tai ji savo už
mojį atleisti darbininkus — 
atšauks.

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., birželio (June) 29, 1962

Alice Ginther, važiuoda
ma iš darbo automobiliumi, 
-užmigo, įvažiavo į James 
: Armour namą, išmušdama 
skylę sienoje. Armourų pen
kių metų mergaitė miegojo 

’ir* negirdėjo triukšmo. Ali
ce nesužeista, bet patrauk
tą, atsakomybėn už netvarkų 
tva^iavimą ir padarytus na
mui nuostolius.

Tarpe Tymsterių ir Sea
farers unijų narių ėjo ko
va, kuriai unijai priklausy
ti. Labor Relation Tarybos 
priežiūroje Įvyko balsavi
mas. Tymsterių lokalas 161 
gavo 226 balsus, Seafarers 
lokalas — 138.

Tymsterių lokalo pareigū
nai sako vykdys Hoffos pa
sakymą organizuoti visus 
ofisų darbininkus į tymste
rių uniją. Tikisi trumpoje 
ateityje gauti tris tūkstan
čius baltakalnierių.

prie 
kelio 43-čio ir Pennsylvani- 
jos Turnpike. Darbo santy
kių taryba sako, kad pikie- 
tavimas' antraeilis boikotas. 

Šią įstaigą viešbučių uni- 

ninkus parūpina nepriklau
somas kontraktorius.

Pilietis

Avalon, N. J.
Mes jūsų lauksime.

mūs rezidencijoj, 147 13 St., 
Avalon, N. J., įvykstančius 
pokylius. Dėka to, jie buvo 
pasekmingi. Jie atnešė kul
tūriniam judėjimui gražios 
paramos. Visi tuom džiau
gėmės. Kol gyvi ir sveiki 
esame, tai paremkime ir 
šiemet pokyli, kuris įvyks
ta šį sekmadienį, liepos 1 
dieną.

Gamta su mumis. Pasi
džiaugsite gamtos gražu
mu. Praleisite linksmai ir 
naudingai laiką. Viskas, su 
draugu pagalba, sutvarky
ta. Valgio ir gėrimų turime 
pakankamai. Nesivėluokite 
su atvažiavimu. Ilgiau bū
site, daugiau linksmumo ir 
smagumo turėsite.

Nežiūrint koks oras bus 
—giedra ar lietus—pokylis 
įvyks. Jeigu pasitaikytų, 
kad sekmadienį lytų, tai 
pokylis tęsis pirmadienį ir 
antradienį.

Mes jūs lauksime.
J. A. ir Eliz. Bekampis

AVIETĖ
Avietė visiems lietuviams 

yra gerai žinoma, todėl 
platesnis j o s aprašymas 
yra bereikalingas. Avietes 
daugiau žinome kaipo mais
tą, negu gyduoles. Vienok 
jos yra vartojamos ir me-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizn|, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.



A. Serafimovicius

KOMISARAS Įspūdžiai is mūsų keliones
»4 Floridą
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POLITINIS
r

(Pabaiga)
r. į '*•/'*

—Aš juk menininkas. O kaip ,tai at
sitiko? Gerai piešiau mokykloje. Mo
kytojas ir sako, tau mokytis reikia. Aš 
pas tėvą, o jis rūsčiai: “Mes mužikai, 
gyvename tarp girių lauku, itfikia,.mūsų 
dalia, čia ir triūsk visą;amžių,P- Bet 
aš—lietuvis ir į tėvą nusidavęs. Ir au
gau tarp girių ir laukų. Tėvas pasiuvo 
man batus. Tail buvo tikras įvykis! Ba
tus! Amžinai basakojai girių berniukui. 
Aš norėjau juos ant rankų nešioti. Bet 
patyliukais nunešiau juos ir pastačiau 
tėvui po lova. Iš tėvo paėmiau tris rub
lius. Palikęs tėvo namus, išėjau pusnuo
gis, basas, per miškus ir laukus į neži
nomus miestus. Tiktai aš prisiekiau, 
kad šitai nebus vagystė. Aš pinigus iš 
pirmos algos grąžinsiu tėvui. Ir dar 
prisiekiau: kaip man bebūtų sunku, nors 
mirčiau iš bado, bet tėvui nerašysiu, kol 
atsistosiu ant kojų. Ir priesaikai nenu
sižengiau. Kur ir kuo aš tik nedirbau! 
Ir pas batsiuvį mokiniu, ir pas kirpėją, 
ir pas šaltkalvį, ir pas dailininką. Ir 
visur gėriau karčią mokinio dalios tau
rę. Pagaliau aš sutaupiau penkis rub
lius, pirmuosius penkis rublius, ir pa
siunčiau tėvui. Gavo juos tėvas, šis ge
ležies senis. Ilgai žiūrėjo į tuos penkis 
rublius, ir išdidumu nušvito, jo veidas. 
Ne dėl to nušvito, kad sūnus, kurį visi 
jau laikė mirusiu, atsirado. O todėl, 
kad sūnus prasimušė į žmones ir išplėšė 
iš žemės-motinos, tokios žiaurios miškų 
ir laukų vaikams, šį pirmąjį atlyginimą. 
Gyvenk, sūnau, — tarė tėvas. Tai buvo 
jo palaiminimas.

Galiausiai aš pakliuvau į meno mo
kyklą Rygoje. Ir štai čia pradėjo ma
nyje formuotis sąmoningas socialistas. 
Nesąmoningai, kaip ir tėvas, kaip ir 
visi mes, valstiečiai, begyvendami tarp 
laukų ir girių, puoselėjome pastovų ko
vos ir visada pasiruošusio prasiveržti 
pasipriešinimo jausmą. Aš mačiau, kaip 
puikiai gyveno baronai, besimokantieji 
mokykloje, o aš skurdau. Jie buvo nega
būs, mane profesoriai ir dailininkai lai
kė teisingu. Aš vos galėjau užkalti ka
peiką blogiems teptukams, blogiems da
žams, drobei . Baronai turėjo visko per 
akis. Baronai niekino mane už tai, kad 
jie buvo negabūs. Jūs suprantate, aš ne
galėjau būti niekuo kitu kaip bolševiku. 
Ir aš—lietuvis.

Jis parodė keletą albumų. Puikus, 
drąsus, originalus piešinys. Ir kiekvie
name jų savas turinys.

Aš ilgai ir atidžiai žiūrinėjau albumą 
ir pagaliau pratariau:

—Kodėl gi jūs dabar nedirbate? Juk 
aplink jus ištisa tipų, įvykių, žmonių, 

'-veidų, išraiškų jūra.
Jo mėlynos akys Sušvito.
—Tai būtų man tokia laimė, tokia 

laimė! Bet juk aš...,—jis nuleido akis, 
—aš...

—O kas čia tokio?! Juk ne girtuok
liauti jūs susiruošėte, ne kortomis loš
ti, o perkelti ant drobės tai, kas aplink 
vyksta. Juk tie piešiniai, eskizai, etiu
dai virs brangenybėmis. Už juos bus 
jums dėkingi ir amžininkai, ir ainiai. 

'Juk dabar ir revoliucinis, ir pilietinis 
karas- praeina nebyliai. Tai ne buržu
azinis karas. Tada fronte koresponden
tų, žurnalistų, beletristų buvo ištisi de
besys. Juk tada viską, kaip didžiuliam 
veidrodyje, vaizdavo ir rašytojo plunks
na, ir dailininko teptukas. O dabar mir
tina tyla. Argi tai teisinga? Jums liki
mas suteikė talentą ir galimybę pavaiz
duoti drobėje viską, ką matote, o jūs 
gaištate laiką.

Jis vėl tvirtai pasakė:
—Aš komisaras.
—Tai kas iš to? Jūs gi matote gau

sybę žmonių.
—Ne. Visi turi laisvo laiko—ir va

dai, ir raudonarmiečiai. Jo neturi tik 
politinis komisaras, dalinio politinis va
dovas. Žinoma, aš galėčiau kiekvieną 
dieną surasti minutėlę etiudui, eskizui. 
Tai nepakenktų bendram reikalui. Ta
čiau, jūs suprantate,—iškart ims aplink 
kalbėti: politinis komisaras tik ir težino 
savo piešinius. Ne. Aš neturiu šios ga
limybės, šios laimės.

Jis taip ir užsidegė:
—Čiurlionis... Bet juk tai genialus 

menininkas! Aš žinau jį... Jis prasimu
šė gyveniman geležiniu užsispyrimu ir 
darbu.

' ' Mes, pamiršę viską, pradėjome kalbė
ti apie meną, apie menininkų likimą^

apie meno ateitį. Jis visas degė, apimtas 
noro pasisakyti po ilgo tylėjimo Ufos 
stepėse. Tačiau kas minutę prieidinėjo 
prie telefono. Atnešdavo laiškus. Jis, 
nutraukdamas pokalbį, perdavinėjo įsa
kymus. Ir vėl mes, kaip du suokalbi
ninkai, žiemos prieblandoje miesčioniš
kame namelyje, įklimpusiam iki langų 
sniegan, godžiai kalbėjomės apie meną, 
apie literatūrą, apie žmones, apie Ru
sijos ir Lietuvos likimą, apie baisią re
voliucinę katastrofą, sujaudinusią visą 
pasaulį. Stovėjo ir klausėsi nebylus pia
ninas. Baltu stulpu riogsojo vidury 
kambario krosnelė. Ant sienų kabojo 
miesčioniški portretai su vienodais juo
dais akių taškeliais.

—Kodėl jūs nebaigėte dailės mokyk
los? • <

—Paėmė į kariuomenę. Ketveri me
tai kare, ir štai antri metai revoliuci
nėje kovoje. Kulkosvaidžių ugnimi su
žeistas į abi kojas. Maudžia biaurybes. 
Sunkiai kontūzytas. Ir... tik jums pa
vargau. Tačiau niekas šito nemato, nie
kas neturi ir žinoti. Komisaras nežino 
nuovargio, nei ligų, nei žaizdų. Jis ne
žino ir to, kad būtinai pailsėti, pamie
goti. Visada ant kojų, pasiruošęs kiek
vieną minutę duoti įsakymą, arba visų 
priekyje eiti į ataką, arba sušaudyti są
mokslininkus. Ir niekad akyse neturi 
būti nė šešėlio nuovargio.

Ir kiek jame noro gyventi menininko 
gyvenimą, kūrybinį gyvenimą! Viską 
užgniaužė savyje, viską atnešė proleta
riatui, revoliucinei valstietijai ir pasa
kė:

— Štai imkite mane visą, imkite, aš 
visas jūsų!

žinoma, yra komisarų, kurie nepatei
sina savo pareigų, tačiau tokių aš nesu
tikau. Politinis vadovas dieną ir naktį 
visų akivaizdoje. Ir mažiausia klaida, 
dėmė, ir jis lekia iš savo vietos, eina 
mirti, statomas prie sienos sušaudyti...

Gyva Raudonoji Armija ir geriausie
ji, kuriuos išugdė proletariatas, revo
liucinė valstietija, revoliucinė inteligen
tija.

Daina
Kartais noriu užsikimšt ausis, 
Negirdėt nei vėjų, nei motorų. 
Lai užlieja 
širdį liūdesys
Gęstančių saulėlydžių minoru.
Tegu beria rudenio pūgas
Žilstančio kareivio Stradivarijus.
Paliečiu įkaitusias stygas,
Ir sugaudžia,
Kaip orkestro varis jos,
Kaip trimitas
Trisdešimt šeštais
Šaukęs mūšin apgultą Madridą . . .
Kas tai? —
Ar gyvenam per karštai?
Ar kareiviui atsargon anksti dar?

Br. Mackevičius

Pirmagimio motinai
Į praeitį nuslinko svajos, 
Miražai nerealūs,
Jaunystės jėgos veržias gajos 
Naujajam tikslui žvalios.
Nebe viena žeme iriesi, 
Saldi mergystė dingo,—
Takais takeliais žengsit dviese 
Gyvenimu didingu.
Gyvybę nuostabią sukūrei —• 
Savęs pačios dalelę, 
Nuo šiol dalia tavoji turi 
Nubrėžtą aiškų kelią.
Dukrytę ateičiai jau ruošti, 
Ją už rankutės vesi, 
Jos kūną, tyrą širdį puoši, 
Ugdysi josios dvasią.

J. Subatavičius

Pavasario srautas
Ledonešio rytą upė nubudus 
žiemos grandines poškėdama meta, 
Dainuodamas sriautas, laisvėn išsprūdęs, 
Ką gali aprėpti, traukia verpetam
Jis rudenio šlamštą, kerplėšas neša, 
Valydamas gojų, lanką ir sodą, 
Siausdamos drumzlės sėda ir kreša, 
Išgrindžia ant dugno dumbliną klodą.
Istorijos sriautas, ak, ne toks greitas, 
^Platesnis už Nerį, Volgą, Dunojų!
Nors drumzlių nemaža, didis jo skreitas 
Sruvena vaiskus lyg jūra žydrioji../

J. Subatavičius

Kadangi mūsų laikraš
čiuose “Laisvėje” ir “Vil
nyje” dažnai matome kores
pondencijas, kuriose aprašo 
apie Floridos lietuvių gyve
nimą ir tenaitines jų orga
nizacijas, kuriose jie veik
liai dalyvauja, tai ir m a n 
vis rūpėdavo kada nors pa
matyti tą pietinio krašto 
gana tolimą, apie už 1,500 
mylių, saulėtąją Flor i d o s 
valstiją.

Proga pasitaikė. Gauna
me laišką nuo Onos Bunkie- 
nės, kuri rašo: “Draugai 
Žilinskai, mano Franukas 
gauna tris savaites atosto
goms, kurios prasidės gegu
žės 21 d., ir mes manome 
atostogų proga važiuoti į 
Floridą. Jei jūs turite uk- 
vatą, prašome važiuoti su 
mumis kartu. Jei važiuosi
te, prašome mums praneš
ti.”

Kodėl ne? Su žmona pa
sitarę, pranešėme, kad su
tinkame kartu važiuoti į 
Fluoridą, bet mes dar nori
me dalyvauti Aido Choro 50 
metų sukakties istoriniame 
koncerte. Draugai Bunkai 
sutiko, o koncerte susitarė
me gegužės 22 d. anksti ry
tą išvažiuoti į Floridą.

Kadangi Bunkai kelionei 
jau buvo pasiruošę, kelių 
žemėlapį pastudijavę, tai 
važiavome be k 1 a i d u. F. 
Bunkus savo “Kraislerį” 
leido po 70-80 mylių į va
landą, o Onutė, turėdama 
labai geras akis, suspėdavo 
pamatyti kelių iškabas, tai 
taip ir drožėme be klaidų po 
500 suvirš mylių per dieną.

Kadangi 27-tas' keliąs ei
na per Floridos apelsinų so
dus, tai juo ir patraukėme. 
Kelias puikus,, o abiem šo
nais apelsinų sodai akimis 
nepermatomi. Pirmu kartu 
savo akimis matėme tokį 
puikų gamtišką vaizdą!

Apelsinų sodus pervažia
vę, privažiavome neperma
tomas pelkes, kai kur jose 
matosi ganyklų su daug gy
vulių. Gyvuliai atrodo daug 
menkesni už šiaurės gyvu
lius. Pelkės kai kuriose vie
tose dega-rusa; vienoj vie
toj per kelias mylias vos ne- 
uždusome; F r a n k i s savo 
“Kraislerį” leido virš 80 
mylių, kad greičiau perva
žiavus tą priklų aromatą.

Pervažiavus pelkes, dar 
pasirodė keli mažesni apel
sinų sodai, ir jau artinomės 
prie Miamės didmiesčio. 
Dar už kelių desėtkų mylių, 
štai jau ir įvažiuojame į 
Miami Springs. Čia aš atsi
miniau, kad šioje sekcijoje 
gyvena “Laisvės” korespon
dentas Vincas Stankus, su 
kuriuo aš dažnai susirašinė- 
jm Man visa tai paaiiški- 
nus, visi sutikome susirasti 
draugas Stankus. Ir be dL 
delio klaidžiojimo greit su
siradome.

. Draugai- Stankai, nieko 
apie mūsų atvykimą į Mia
mi nežinodami, buvo nuste
binti, tačiau, labai .maloniai 
ir draugiškai mus visus pa
sitiko, visus trokšta n Č i u s 
šaltu alučiu ir kitais gėri
mais pavaišino. Draugė 
Stankienė pasisiūlė p a g a - 
minti ir užkandžių, .bet mes 
nebuvome alkani ir prašėme 
to nedaryti, o- antra, ir laiko 
neturėjome, nes norėjome 
matyti draugę A. Paukštie
nę, pas kurią manėme ' po
rai savaičių apsigyventi, o 
ir. vakaras jau artinosi. O 
kad be klaidų ir greičiau su
rasti d-gę Paukštienę, Stan
kui pasisiūlė mums vado
vauti.
: AV Paukštienę radome po

ilsiaujant savo gra ž i a m e 
kiemelyje, nes tik ką buvo 
nupjovusi žolę ir palaisčiusi 
gėles. Ji viena sau gyvena 
savo trijų kambarių jaukio
je gražioje šlubelėje. Rodos, 
bus daugiau 15 metų, kai 
buvau ją matęs, tai maniau 
nė neatpažinsiu, bet, mano 
nuostabai, ją pamačiau ne
pasikeitusią. Ji mus pasi
tiko su linksma ir draugiš
ka šypsena.

Pasirodžius, kad mums 
keturiems nėra vietos pas 
ją apsigyventi, o su drau
gais Bunkais skirtis neno
rėjome, tat ir turėjome pa
siieškoti visiems keturiems 
vietos. Ir ją gavome pas 
J. M. Paukštaičius.

Paukštaičiai labai gražiai 
įsikūrę. Jų namas 7 kam
barių, jų pačių statytas, su 
vėliausiais modern iškaiš 
įrengimais, ant didelio skly
po žemės ir gražioje sekci
joje; taip skoningai apsiso- 
dinę palmėmis ir kitais vais
medžiais ir gėlėmis.

Juozas P a u k štaitis jau 
pensininkas ir nekaip jau
čiasi su sveikata—mano ei
ti į ligoninę ir pasiduoti 
operacijai. A Marijona 
Paukštaitienė, kaip eksper
tė suknelių siuvėja, vis dar 
tebedirba siuvykloje.

Beje, dar tenka pridurti: 
Juozas Paukštaitis visuo
met buvo veiklus progresy
viame judėjime, tokiu jis 
ir tebėra; dabar jis eina 
LLD kuopos finansų sekre
toriaus pareigas.
Lietuvių klubai ir piknikai

Gegužės' 27 d;? b u v o m e’ 
taip vadinamų tautininkų 
klubo piknike. Pasirodo, 
čia jie turi puikią įstaigą, 
kurioje dar nelabai seniai ir 
progresyviai kartu darbavo
si, bet, padėję daug triūso, 
turėjo pasitraukti, nes re
akcionieriai sudarė didžiu
mą, ir taikus sugyvenimas 
pasidarė nebeįmanomas.

Birželio 3 d. buvome pa
žangiųjų klubo piknike, ku
ris įvyko Žekonių sode.

. Čia tai jau kas kita. Čia 
susitikome su daugeliu se
niai matytų draugų: Anta
nuku Masių, Valilioniais, 
Bovinu, Tamsonu, A. Mar
tinu, o ir naujų pažinčių 
įsigijome. Šis klubas ne tik 
piknikavo, o ir svarbų posė
dį atlaikė, kuriame ir mes 
pašaliečiai dalyvavome. Vi
si žmonės jau senyvi, bet 
energiškai diskusavo namo 
įsigijimo reikalus. Kaip ži
noma, namą jau įsigijo. Bet 
dar viena, bene svarbiausia 
problema bus, tai to namo 
ir binzio išlaikymas.. Į šį 
klausimą tūli klub iečiai 
ypatingai namo entuziastai, 
atsakė, kad tuo reikalu 
klubas nemato ' jokių bėdų, 
nes jie turi energingų ir toj 
srityj gana suprantančių 
žmonių. Na, jei taip, tai 
tenka tik palinkėti Miamės 
pąžangiečiams didžia u s i ų 
pasekmių.

Miami mieste ir apylinkė
se lietuvių yra gražiai įsi
kūrusių, gyvena patogiuose 
namuose.

Daugelis lietuvių džiau
giasi ten apsigyvenę, net ir 
sveikata jų ten pagerėjusi. 
Tačiau yra ir tokių, ku
riems nelabai patinka, nes 
per daug šiltas ir vienodas 
klimatas—monotoniškas gy
venimas. Nežinau, kaip man 
ten patiktų apsigyvenus, 
bet porą savaičių ten pabu
vus, man labai patiko. Die
ną oras šiltas,, bet švarus ir 
Senčiamas, o naktys vė-

, ^miegbti 1 gerai. ’1 (Ryte'

jautiesi pasilsėjęs. Bet, ži
noma, jei sveikas esti, tai 
gyvenimas visur pakenčia
mas. i ••'i *

Mano supratimu, verta 
pamatyti pietines šios ša
lies valstijas, nes tai skir
tingas, pusiau tropiškas pa
saulis, kur medžiai, gėlės ir 
visa aplinka visiškai skir
tinga. Ekonomiškas darbo 
žmonių gyvenimas irgi skir
tingas. Bet šiuo tarpu už
teks.

F. O. Bunkai ir V. O. 
Žilinskai širdingai dėkoja
me Miamės draugams lietu
viams už draugiškumą ir 
vaišingumą!

V, Žilinskas

Baltimore, Md.
Gerbiami “Laisvės” 
leidėjai,

Visų pirma sveikinu vi
sus “Laisvės” leidėjus ir vi
są veikiantį štabą, linkėda
mas visiems daug stiprios 
sveikatos ir laimingų pa
sekmių veikime.

Keli žodžiai apie Balti- 
morės pikniką, kuris buvo 
laikomas 24-tą birželio.

žodžiu sakant, buvo gra
žus būrelis žmonių susirin
kęs ir linksmai leido laiką. 
Popiečio laike pribuvo iš 
New Yorko autobusas pil
nas žmonių, sykiu ir Aido 
choras. Po trumpo laiko 
antras autobusas pribuvo iš 
pažįstamų draugų. Oras 
buvo labai gražus. Susipa
žinę , pasikalbėję, žodžiais 
pasikeitę, užkandę, visi 
linksminosi.

Buvo svečių ir iš kitur: iš 
Readingo Annapolis Junc
tion, ir iš.. J.V, sostinės V. 
Zenkevičihš sii savo žmona. 
Malonūs dtfaiigdiJ Daugeliui 
atsakinėjo į klausimus.

Prasidėjo reikalavimas, 
kad būtų pradėta progra
ma, kuri buvo garsinta pra- 
sidėsiant kaip 5 . vai.. Pasi
tarę, draugai pradėjo pro
gramą kaip 4:30

Atidarymui progra mos 
buvo pakviestas Aido cho
ras. Jis sudainavo kelias 
naujas dainas. Po to pa
kvietė kalbėt Rojų Mizarą. 
Įdomiai pakalbėjo, nušvies
damas daug svarbių daly
kų, trumpai nurodydamas 
pažangiosios spaudos teik
tas teisingas išvadas. Ragi
no šviestis teisingais raš
tais ir naudotis tikromis ži
niomis, daugiau darbuotis 
visuomenės labui ir pasto
viai taikai.

Pirm, pakvietė svečią, 
TSRS ambasados Washing
tone darbuotoją, Vytautą 
Zenkevičių. Tai linksmas 
vyras su malonia šypsena. 
Pasveikino pikniko vedėją 
Antaną Žemaitį, Aido cho
rą, darbininkus, visus ten 
susirinkusius ir veikiančius 
žmonijos naudai.-Jis ragi
no energingai, nenuilstan
čiai darbuotis dėl apšvietos 
ir labo , žmonijos, o už vis 
daugiausia už taiką pašau- 
lyje.

Aido choras su keletu 
liaudies dainelių užbaigė 
programą.

Po programos žmonės 
dar linksminosi iki saulėly
džio.

Už vis yra duodamas di
džiausias kreditas gaspadi- 
nėms, kurios visą dieną 
praleido virtuvėje ir patar
navo, be to, dar dieną pir
miau turėjo viską suruošti 
piknikui, taipgi verti kredi
to ir vyrai, dirbusieji komi
sijoje. Didelė pagarba Aido 
Chorui ir gabiai mokytojai 
Mildred Stensler.

Padėka visiems piknike 
dalyvavusiems.

Jonas Smaknskas
■ l ■■■«■* —....... IOIII ........ • ............................................ .. ■■■■—III!
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Waterbury, Conn.
Ateinantį sekmadienį*Jie^ 

pos 1-mą, įvyks LLD 28-os 
kuopos susirinkimas, 103 
Green St., apie 2-rą vai. po
piet. Prašome visus narius 
atsilankyti, nes reikės iš
rinkti iždininką, ir norima 
nariams atiduoti šią metų 
knygą, nes daugelis dar jos 
negavo. Taipgi prašome tų 
narių, katrie dar neužsimo
kėjote duoklių, kad šį sykį 
tai padarytumėte.

Po susirinkimo biznio bus 
sueigėlė su užkandžiais, kad 
atsisveikinti su Juozu ir 
Mare Strižauskais, kurie iš
sikrausto į Bridgeport^ gy
venti. >

šią ja proga nebus pro ša
lį pažvelgti truputį į šitos 
įstabios poros gyvenimo is
toriją. Toji istorija tokAą 
pilna įvykių ir veiklumo vi
sokiose srityse, kad neįma
noma ją čia visą paminėti.

Jau 60 metų, kai Strižau- 
skai atvyko į Jungti n. Val
stijas ir iš to laikotarpio 
Waterburyje gyveno pasta
ruosius 46 metus. Per tuo% 
46 metus, praleistus Com 
necticut valstijoj, jiedu su 
savo malonumu ir veiklumu 
tapo gerai žinomi kiekvie
noj lietuvių kolonijoj. Žino
ma, be to, abiems prisiėjo 
dirbti, kad pragyvenimą 
padarytų, kad išaugintų ir 
išleistų į mokslus 2 puikius 
sūnus. Deja, sūnus Alber
tas žuvo antrame pasauli
niame kare. Tai buvo vie
nas iš sunkiausių smūgių, 
ką tėvams prisiėjo pergy
venti.

Kaip ir kiekvienoje šei
moje, taip Strižauskų buvo 
ir saulėtų dięnų, ir tamsių, 
nelaimingų. Jie perigyveno 
biznio nepasisekimus, strei
kus, ilgą depresiją, sunkius 
darbus, sūnaus netekini^, 
ir pagaliau, 1955 metais^ 
tvanas užplūdo jų stubą. 
Stuba buvo apsemta virš 
antro aukšto grindų, o kai 
vanduo nuslūgo, visus stu- 
bos baldus teko išmesti ir 
dumblą su kastuvu iškasti 
iš stubos. Baisiai sunkus 
darbas buvo viską atitaisy
ti. Bedirbant, Strižauską 
užpuolė širdies sunegalavi
mas. Ilgai ėmė atsitaisyti.

Vėliau jiems abiems teko 
pergyventi operacijas. Bet 
per visus tuos nelaimingus 
nuotykius, kurie būtų visai 
prislėgę kitokio pob ū d ž i o 
žmones, jiedu likosi drau
giški, lankė parengimus ne 
tik Waterburyj, bet New 
Havene ir H a f t f o rde, ir 
Bridgeport^. Str ižą u s k as 
nenustojo įdomavęs gyveni
mu, parašydavo ir kores
pondencijų.

O dabar Strižauskams 
prisieina Waterburį aplei^ 
ti. Connecticut valstija sta
tys naują “Freeway” ir su
perka visus pastatus, sto
vinčius ten, kur tą kelią 
praves. Verstinai nupirko 
ir Strižauskų namelį. Per 
metus laiko jie ieško josi gy
venvietės Waterburio apy
linkėje, bet tinkamos nera
do; buvo priversti ieškotis 
kituose miestuose, ir rado 
sau tinkamą kooperatyvihį 
apartmentą Bridgeport.

Visi nuoširdžiai linkime 
Strižauskams laimingos klo
ties naujoje vietoje, nors 
sunku tokiam amžiuje ir ne
per geriausiame sveikatos 
stovyje panešti tokią pa
grindinę permainą. Water
burio nuostolis bus Bridge
port laimėjimas, bet m e 
waterburieciai, labai pasį- 
ilgsime šios draugiškos p<£ 
ros.

K. Stanislovaitiene
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ALDLD—nepa vaduo j amas 
apšvietos šaltinis

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gija kiekvieneriais metais 
savo nariams išleidžia tai 
vieną, tai dvi knygas ir kas 
trys mėnesiai — 32 pusla
pių pavyzdingą, mokslišką 
žurnalą

Tiek daug apšvietos ALDLD 
narys gauna per metus, pa- 
simokėdamas tik $2.00 na
rystės duoklių Drau gijos 
centrui.

Literatūros Draugija per 
47 metus spėjo išleisti 70 
stambių įvairiausio turinio 
knygų ir virš 100 skirtingų 
laidų moksliško žurnalo 
“Šviesos.”

Reiškia, kiekvienas Drau
gijos narys turi savo bute 
biblioteką, tą nepavaduoja
mą šviesos šaltinį, kuriuo 
turi rimtą pagrindą džiaug
tis ir didžiuotis.

Neveltui yra sakoma : 
Skaitydamas geras knygas, 
įgysi šviesą. Skaitydamas, 
surasi tiesą. Skaitydamas, 

i apie viską sužinosi. Skaity
damas, tamsoje neklajosi.

ALDLD išleistų knygų 
šviesa nugalėjo tamsą ir su
formavo socialistiniu moks
lu pagrįstą šviesią pasaulė
žiūrą ALDLD narių galvo
se. Skaitydami moksliškas 
ir lengvesnio turinio knygas 
ir pažangią spaudą, tapome 
klasiniai sąmoningais kovo

tojais už šviesesnį ir geres
nį šios šalies ir visos žmo
nijos gyvenimą — rytojų. 
Išmokome kovoti prieš Žil
ojo, atominio pasaulinio ka
ro pavojų, už pastovią tai
ką, už visų tautų laisvę, 
brolybę., ir laimę.

Didelė garbė priklauso 
knygų rašytojams - auto
riams. Dar didesnė garbė 
priklauso knygų leidėjams 
ALDLD nariams, kurie už 
sumokėtas mažas metines 
duokles ALDLD centrui 
kooperatyvišku būdu iki šių 
1962 metų išleido net 70 
stambių įvairaus turinio 
knygų, kurių vėliausia yra 
d-ro Alg. Margerio knyga 
“150 dienų Tarybų Lietu
voje.” Toji knyga yra lite
ratūrinis paminklas Tarybų 
Lietuvos dvidešimtmeči u i 
atžymėti. Tai istorinė kny
ga, visiems lietuviams ver
ta perskaityti.

Štai dėl ko ALDLD yra 
nepavaduojamas apšvietos 
šaltinis!

Štai dėl ko, broli, bei se
sute, jei dar nesi ALDLD 
nariu, privalai stoti po jos 
kultūros ir taikos vėliava— 
įsijungti į ALDLD narių 
gretas!

To reikalauja Jūsų paties 
garbė, laimė ir visos žmo
nijos gerovė.

5. V.

SCRANTON, PA.
Didelė nelaime

Dalis didžiojo kelio laiki
nai buvo taisymui uždaryta, 
o užuolanka apvažiavimas 

nebuvo tinkamai nurodytas, 
tai didelis sunkvež imis iš 
Palmyra, N. Y., operuoja

mas jauno vyro, paklydo ir 
pataikė į ilgą pakalnėn ve
dantį kelią. Ilgon ir stačion 
pakalnėn bevaž i u o j a n t, 
stabdžiai neatlaikė ir sunk
vežimis pasileido visu grei
čiu lėkti iki atlėkė į pačią 
Dickson City miestelio šir
dį, kur klyno pavyzdžiu su- 
sujungia su didžiąja gatve. 
Sunkvežimis smogdamas la
bai apgriovė du namus, už
mušė vetoj 15 metų berniu
ką ir šešis sužeidė, vieną la
bai pavojingai. Taipgi ir 
pats sunkvežimio operuoto- 
jas nors ir išliko gyvas, bet 
sunkiai sužalotas. Ir tai 
laimė, kad nesusitiko maši
nų, o toj gatvėj visada jų 
pilna. Nelaimingas nuoty
kis įvyko birželio 21 d., apie 
9-tą vai. vakaro.
j.

Irgi jaunuoliškas 
pavyzdys

Miesto parke, kur yra di
delis m a u d ymosi prūdas, 
prieš kelias dienas keturi 
jaunuoliai - jaunuolės, trys 
po 14 metų, o viena mergio
tė 15 m., visi iš Throop 
miestelio, nuėję į gilią pa
krantę prie krioklio, prisi
gėrė degtinės ir atėjo mau
dytis. Mergiotė — penkioli- 
kinė — gal daugiausia “ra
gavo,” kad atėjusi prūdan 
sukėlė daug nesma gurno, 
tiesiog pakvaišo, ir policis- 
tui buvo bėdos šiaip taip ją 
sutvarkyti, nes draskėsi it 
pasiutusi katė iki policistas 
prisišaukė kitus du policis- 
tus. Pribuvę policistai nu
gabeno ją į policijos nuova
dą tik maudymosi kostiu
me ir turėjo padėti į minkš
tai ištaisytą vienutę, kad 
yesitrankydama nesusižeis- 

iki surado mergaitės tė
vą, kuris pribuvęs suvynio
jo ją į divoną ir nusigabeno 
namo.

tokį pavyzdį? Netenka abe
joti, kad iš televizijos, kur 
jaunuoiliams skirtos pro
gramos pridemons t r u o j a 
kvailiausių kriminalysčių ir 
kitokių šposų. O jaunuo
liams to tik reikia.

Voveraite dar šakose, 
o puodą jau kaičia

Mūsų darbštusis kongres- 
manas, ponas W. Scranto
nas, dirba suprakaitavęs. 
Tik, žinoma, ne visuomenės 
labui, bet savo kišenini ir 
karjerai, kurios labiau 
trokšta, negu velnias dūšios. 
Nors gubernatoriaus vietai 
jis buvo išrinktas per 9-nis 
respublikonų valstij i n i u s 
šulus dar praėjusį rudenį, o 
betgi pavasariniams rinki
mams jis išleido $102,790, 
arba trissyk tiek, kiek de
mokratinis kan d i d a t a s . 
Aišku, jei ponas Scranto
nas išleido tokią sumą tik 
nominacijoms, tai kiek jis 
išleis generaliniams rinki
mams?! Nors jis daug da
ro, net ir kvailų, pažadų, 
bet prižadai pigūs, tai jis 
neskūpauja ir doleriais. Ir 
jis tai daro ne dėl garbės, 
kad pataptų gubernato
riumi, bet dėl savo Penn
sylvania Power & Light Co. 
ir Northeastern Pennsylva
nia Bank & Trust Co., kuri 
nemažai turi apžiojusi apy
linkės bankų, kaip ir P. P. 
& L. Co. Visą pietrytinę 
Pennsylvania valstijos dalį. 
O jis abiejų šių kompanijų 
stambus dalininkas., tad jis 
ir stengiasi kaip nors įsi- 
briauti į gubernato r i a u s 
suolą.

Vienok juokinga darosi 
beskaitant jo prižadus ir 
visą kitą. Praėjusį rudenį, 
kada buvo suminėtas jo var
das kaip tinkamo kandida
to gubernatoriaus vietai, jis 
“griežtai” atsisakė, bet... 
Dabar, dar nėra įlipęs į gu
bernatoriaus sostą, o jau 
galvoja apie kandidatūrą į 
prezidentus.

Ne per seniai vienas iš tų 
pačių, kurie nominavo jį į

f ^Liberty .bir^lįio

gubernatorius, jau prasita-l 
re, kad ponas Scrantonas 
bus tinkamas kandidatas 
prezidento vietai 1 
tais, o jei ne, tai 1
tais tikriausiai vbUsi parink-1 
tas tai kandidatūrai; t Tai 
pono Scrantono ambicija ir 
troškimas. srit į v '

Bet turbūt ŠU ponas net 
pats abejoja savo pažądų 
geromis pasekmėmis seka
mais rinkimais tapti guber
natoriumi, kad net pasi
kvietė buvusį prezidentą Ei
senhower į jam talkininkau
ti. Tai ambicijas ir kar
jera besivaikąs sutvėrimas.

Z. V.

Worcester, Mass.
Buvo gražus, kultūringas 

pobūvis
Birželio 24 d. Olympia 

Parke įvyko L. S. ir D. 
Draugijos moterų skyriaus 
rengtas pobūvis pagarbai 
bendrai motinų ir tėvų, 
nors pavėluotai. Publikos 
prisirinko daugiau, negu 
rengėjos tikėjosi, į parko 
patogias patalpas, nepai
sant, kad oras buvo apsi 
niaukęs ir vėliau gerokai 
lijo. Svečių buvo ir iš toliau: 
J. ir E. Dovidoniai iš Flori
dos ir keletas iš Hudson, 
Mass.

Prie dailiai paruoštų sta
lų buvo duota kalakutienos 
pietūs. Visiems pasisotinus, 
buvo graži dainų programa, 
pirmininkaujant M. Sukac
kienei. Draugijos moterų 
skyriaus sekr. M. Meškienei 
vadovaujant prie piano, su
dainavo gražiai tris dainas 
F. Blažys, aidiečių moterų
duetas—M. Sukackienė ir 
B,. Naruševičienė irgi tris 
dainas gražiai, sutartinai 
sudainavo. Tai pirmas due
te jų pasirodymas. O visų 
užsigardžiavi m u i,' mūsų 
skambusis duetas, Ona Dir- 
velienė ir Jonas Sabaliaus
kas, akompanuojant pianu 
Hl Smith ir J. Dirveliui 
smuiku, taip pat tris dainas 
skambiai atliko. Visa pub
lika atidžiai klausėsi ir 
gausiai paplojo visiems dai
nininkams.

Tai buvo tikrai gražus, 
kultūriškas pobūvis. Šeimi
ninkės, kurios tai visa pa
gamino, gerokai pavargo. 
Ne visas teko pasižymėti, 
tai vardų ir neminėsiu, bet 
joms didelis kreditas.

Vėliau fotografas Šatas 
per savo aparatą parodė ju- 
domus paveikslus, Krajaus- 
kienės suktus viešint Len
kijoje ir Pasaulinėje paro
doje Belgijoje. Tai buvo 
spalvoti paveikslai ir visi 
jais domėjosi. Nuostabai vi
sų, socialistinėje Lenkijoje 
didžiausios masinės bažny
tinės ceremonijos atlieka
mos su visokiomis, procesi
jomis - eisenomis.

D. J.

So. Boston, Mass.
Birželio 18 d. mirė Ch. 

Urban, turėdamas 106 me
tus amžiaus. Jis gyveno 
264 Athens St.

“Boston Globe” rašo, kad 
jis buvo seniausias šio mies
to gyventojas. Jis buvo lie
tuvis, pabėgęs iš Lietuvos 
dar caro laikais ir apsigyve
nęs So. Bostone ir čia išgy
venęs 70 metų.

Sykį dirbo kaip medžių 
kirtėjas. Prieš ‘ šešias sa
vaites dar kapojo malkas 
savo darže.

Jis paliko antrą žmoną, 
irgi jau 86 metų, ir sūnų 
dr. Edward C. J. Urban, 
kuris gyvena Detroite ir 
yra valstijos Wayne univer
siteto profesorius.

E. Repšis

Philadelphia, Pa.
TSRS reikalauja

'lt '1 įduoti teismui 
•168 me-i prasikaltėlį

t;’4igliskas (įięnrąšti “The. 
Philadelphia Inquirer” iš 
birželio M d.’j plačiai .rašė 
apie Antaną Liudviką Im- 
pulęvičių. Tarybų Sąjunga 
reikalauja, kad JAV jį iš
duotų teismui.

TSRS sako, kad 1941 m. 
liepos mėnesį Kaune buvo 
sušaudyta tūkstančiai žydų, 
o spalio ir lapkričio mėne
siais vėl buvo nužudyta 
tūkstančiai tarybinių žmo
nių Baltarusijoje. Kaltina, 
kad tos žudynės atliktos 
baudos bataliono, kuriam 
vadovavo Impulevičius. Sa
ko, kad jo vadovybėje buvo 
atlikta ir kitų karo krimi- 

( nalių prasikaltimų 1941— 
11943 metais.

Impulevičius į JAV atvy
ko 1949 metais, iš Vakarų 
Vokietijos. Jis sako, kad 
TSĘS kaltinimai, tai tik 
“propaganda”. Bet Impule
vičius prisipažįsta, kad jis 
komandavo iš lietuvių na
cionalistų sudarytam bata
lionui, kuris veikė net iki 
Minsko, saugodami “gele
žinkelius ir ligonines”. Jis 
sako, kad jie nešaudė “civi
liniu ir į nelaisvę patekusiu 
TSRS karių”.

Spaudos žvalgas

Camden, N. J.
Važiuosime pas Bekampius

Labai norėjau važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, įvykusį
Baltimorėje, ( sueiti senus 
draugus. Buvau susitaręs 
su Bekampiais vykti, bet 
naktį, pirm pikniko, reuma
tizmas taip suėmė koją, kad 
nei iš lovos negalėjau išlip- 
i. Taip ir liko tas mano se
niai lauktas piknikas.

Bet liepos 1 dieną, tai tik
rai važiuosiu pas Bekam
pius į jų rengiamą pikniką. 
Kad ir nesijaučiu, bet ma
no sūnus Damininkas pa
žadėjo nuvežti tiek, kiek tik 
tilps į jo “Buiką”.

Aną dieną sėdžiu savo so
de paunksnyje, žiūriu, kas 
tai į kiemą įvažiavo. Pasi
rodė, kad senas draugas J. 
Šimkūnas. Pasisveikinome, 
pasikalbėjome, jis ir sako:

“Negalėjau būti L.L.D. 
133 kuopos piknike, tai sa
ve nusibaudžiu $10 — pa
siųsk juos į sveturgimių 
fondą, juk, ten reikia”.

Jis sakė, kad gal dar ir 
kuopa nuo pikniko kiek pel
no paskirs tam taip svar
biam reikalui.

William Patten

New Haven, Conn.
Birželio 19 d. LLD 32 

kuopa turėjo susirinkimą. 
Nariai gavo jau antrą kny
gą. Knyga parašyta J. Jur
ginio—“Lietuvos Meno is
torijos bruožai” Knyga di
delė, graži, su daugybe pa
veikslų.

A. Chemical Co. darbi
ninkai jau virš keturios sa
vaitės, kai streikuoja, o ga
lo vis dar nesimato. Kom
panija nenori išpildyti uni
jos reikalavimų.

Vagys buvo įsilaužę į St. 
Luke episkopalų bažnyčią, 
bet nerado pinigų. Tai jau 
trečią bažnyčią bando api
plėšti.

S. Aleksienė seniau turė
jo akių operaciją, bet dar 
vis nesusveiko. Linkiu grei
tai pasveikti.

Anna Maria, Fla.
Pagerbėme tėvus

LLD 45 kuopos, St. Pe- 
tersburge, atsibuvo puikus 
banketas, kuris buvo ren
giamas . ipąge^Mmųi tėvų. 
Mūsų (feybšfio^', moterys 
gaspadiųės, ■•JpfŲępošė labai 
gerus'pietus ir’..patarnavo 
prie stalų. Visiems LLD na
riams pietūs buvo duodami 
veltui, o pašaliniams sve
čiams kainavo tik $1. Į ban
ketą atsilankė gražus būre
lis svečių, tarpe kurių ma
tėsi ir draugai Tamošiūnai 
iš Miami, Floridos. Labai 
linksmas buvo su draugais 
miamiečiais pasimatymas.

Sutverkime LDS kuopą!
Kaip atrodo, čia randasi 

nemažai LDS narių. Jie 
siuntinėja mokesčius pavie
niais į centrą. Ar nebūtų 
parankiau sutverti kuopą? 
Tas daug palengvintų na
riams. Atrodo, kad randasi 
užtenkamai darbščių narių, 
kurie galėtų LDS kuopos 
darbą atlikti.

Lewistono - Auburn, Me., 
pranešimai rodo, tik šiais 
metais nemažas skaičius 
lietuvių yra pasitraukusių 
iš gyvųjų tarpo. Kovo 23 
netikėtai mirė Juozas ir 
Mary Orbalioniai. Rado ga- 
zo dujomis užtroškusius.

Vasario 26 pranciškonų 
vienuolyne, Green, Inc., mi
rė 82 metų, nevedęs, Juozas 
Simokaitis.

Balandžio 10 paliegęs, ne
vedęs, negarbingai atėmė 
sau gyvybę 70 metų am
žiaus Jonas Borisas.

Gegužės 21 rado krėsle 
sėdinčią, mirusią, Evą Ka- 
siliauskienę, 71 metų.

Gegužės 23 mirė ilgame
tis Lewistono gyventojas, 
virš 70 m., Augustinas Ru
dokas. Velionis buvo ty
kaus būdo ir su visais gra
žiai sugyveno. Keletas me- 

Bostono Apylinkes Dėmesiui!

Didysis Spaudos Paramai

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

PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Paramai Laikraščio “Laisves”

Bus Didžiajame Ramo va 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.

tų atgal, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė velionio žmona 
Valerija Rudokienė. Nese
niai mirė jų vyriausias ^fi
nus Antanas Rudokas, ku
ris paskutiniu laiku gyve
no su šeima dalifornia’jval- 
stijoje.

Gegužės 25, Saugws, 
Mass., staiga mirė 54' m! 
amžiaus, Adolfas; Mankčvi- 
čius, gimęs Rumford,?Me. 
Palaikai parvežti į ’Lewis-r 
ton, Me. Tapo palaidotas 
Mt. Hope kapinėse.

Birželio 12, Bridgeport, 
Conn., mirė Lewistono ir 
Rumfordo lietuviams gerai 
žinomas kunigas Benjamin 
C. Rybokas, 55 m. amžiaus. 
Gimęs Lewiston, Me., per 
27 metus kunigavo St. 
Athanasius baž n y č i o j e, 
Rumforde. Del nesveikatos 
nuo kunigavimo pareigų 
buvo priverstas pasitrauk
ti, ir mirė namuose pas sa
vo motinėlę.

Gegužės 28, nuo širdies 
smūgio, Kalifornijos bazė
je, mirė 21 metų jūreivis 
Mark Burke, Jr. Tai sū
nus Mark H. Burke, Sr., vi
siems gerai žinomas, nuo 
Newbury St., Auburn, Me.

Visiems įnirusiems, ku
riuos gerai pažinau, tebūna 
amžina ramybė..., o liku
sioms šeimoms reiškiu gi
liausią užuojautą!

A. Walins

Boston, Mass.
Grupė — apie 14 jaunų 

merginų ir vaikinų — iš 
antrinių mokyklų išvažiavo 
į socialistines šalis kaip tu
ristai. Jie apleido Bostoną 
birželio 20 d. Lėktuvu iš
skrido į Vokietiją.

Iš ten suomių autobusas 
juos vežios po Lenkiją, Če
koslovakiją ir Rytinę Ru
siją. Jie turės 6 savaites 
laiko. Jie turi susitarimą 
aplankyti kiekvienoje šalyje

teatrus, muziejus, gyvenimo 
namus, kalėjimus, farmas, 
mokyklas ir daugelį kitų 
vietų. Ir jie nori sueiti kuo 
daugiausia minėtų šalių 
jaunimo ir pasidalyti min
timis.

Viršminėta grupė per ke
letą mėnesių studijavo ru
sų kalbą, istoriją ir disku
tavo Kubos ir Little Rock 
klausimus, kad galėtų inte- 
'ligentiškai atsakyti, kai 
tų šalių jaunimas juos pa
klaus. Ir tuo pačiu sykiu jie 
buvo instruktuoti apie poli
tiką daug nekalbėti.

Ekspedicijos vadai yra 
rusų kalbos mokytoja Miss 
Maša Vorobiov ir istorijos 
ir kultūros mokytojas Ri
chard Huddleston.

Važiavimo rengėjas yra 
Charles Merrill, Bostono vi
durinės mokyklos vedėjas.

E. Repshis

Seulas.—Vėl pakriko Pie
tų Korėjos ministrų kabi
netas. Sakoma, kad šalyje 
yra finansinė krizė.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LDS 21 kuopa rengia draugiška 
išvažiavimą, kuris įvyks Liepos-July 
4 d., pradžia 12 vai. dieną, pas drau
gus Daukus, 29900 Lahser Rd.

Gerbiamieji! Visi esate kviečia
mi atsilankyti į šį išvažiavimą. Gas- 
padinės pagamins gerus pietus už 
mažą kainą, ir bus malonių pasi
matymų ir pasikalbėjimų.

Kviečia komisia (52-53)

X DETROIT, MICH.
Penktadienį, Liepos-July 6 d., 7 

vai. vakare, draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., bus rodomi paveikslai iš 
Lietuvos. Tuos paveikslus tik ką 
gavo Jonas Grybas. Jis atvyksta į 
suvažiavimą kaip delegatas ir atsi
veš tuos filmus parodyti.

Taigi visi ateikite Liepos 7 dieną 
pamatyti paveikslų iš Lietuvos.

Įžanga nemokama.
Seimo Rengimo Komisija (53-52)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, liepos 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėte. Valdyba (52-53)



Įspūdžiai iš keliones į 
baltimoriečių pikniką

New Jersey naujienos

se-Birželio 24 d. ALDLD 25 
kuopa, Baltimore, Md., su
rengė pažangiųjų lietuvių 
tradicijinį pikniką. K a d 
piknikas būtų našus ir pa
sekmingas, draugai ir drau
gės kruopščiai prie jo ren
gėsi. Pridėta daug darbo, 
rūpesčio ir pasišventimo. 
Pikniko pasėkmingumu rū
pinosi ne vien baltimorie- 
čiai, bet ir kitų miestų pa
žangiečiai. Į pikniką šuva-. ...... Y .. ..... .........
žiavo daug automobilių ir Į ja draugui Mizarai 
du dideli busai: vienas iš 
Filadelfijos, kitas iš Brook- 
lyno su aidiečiais ir 
čiais.

Dėlei tolimos kelionės į 
Baltimorę, mudu su Elzbie
ta išvažiavome šeštadienį. 
Buvo dušnus oras, bet sau
lėta ir gražu. Nors oro biu
ro pranešimai skelbė, kad 
nakties laiku bus lietaus, 
bet to nepaisėme ir važia
vome į Gloucesterį, iš ku- ryti, 
rios vietos turėjome paimt namus, 
j savo automobilį Guzonie-1 Liaudanskienę, 
nę, Liaudanskienę ir Patte-t dienę ir visi sykiu važiuoja- 
ną. Taip pat turėjome va- ■ me pas A. Lipčių, kur susi- 
žiuot į Filadelfiją pas Pa-! renka Mike, Navickai, Gri- 
juodienę, nes ir ji važiavo J gas ir Šlajus. Kaip 10:39 
į pikniką. Į Gloucesterį bu-’ ryte pasileidžiame i kelionę 
vo smagu važiuot, nes gam-. ..... .  ° ”"1 —
ta dabartiniu laiku vilio-jniko vietą, 
janti. Ar tu važiuosi per.suvirš 100 mylių, 
laukus, ar miškus — visur i buvo greita ir gera 
gražu. Medžiai ir krūmokš-; nesmagumų i 
niai pasipuošę žaliais la-, Oras buvo nepastovus, apsi- 
pais, o tų žydinčių rožių ir i niaukęs, nors retkarčiais 
lelijų gražumu negali atsi-; saulė išlįsdavo iš po debesų.

- ... m ---- 1 Buvo pranašauta, kad turė
sime lietaus. Ir netoliese jo 
buvo daug, bet su Baltimo-

tam tikrus negalavimus, 
natvei nepasiduoda. Lanko 
mūsų parengimus ne tik 
vietinių organizacijų, bet 
jai netoli Baltimore 
Brooklynas.
ALDLD kuopos, nuolatos 
dalyvaudama jos susirinki
muose, visados remdama 
darbininkišką judėjimą pi

Kaip dabar atrodo, tai 
King-Anderson bilius pa
gelbėjimui medikaliai se
niems, vargiai šiais metais 
praeis.

N. J. valstijos senatoriai 
ir kongresmanai viešai pra-

Priklauso prie nešė, kad (rauti laiškai nuo
jų išrinkėjų didžiumoje, 
girdi, pasisako prieš bilių.

išmokėjo pašalpoms tik 2.8 
bilijono dolerių.

Privačios apdraudos kom
panijos surinko pajamų 5.1 
bilijono dolerių, o išmokėjo 
tik 3.5 bilijono dol.

Užklaustas, kokios aplin
kybės susidaro, kad įmokė- 
jimo pajamos pasidaro to
kios didelės, o išmokėjimai

Prie to, N. J. legislating, | taip toli nuo to., Neal paaiš- 
rodosi, irgi labiau yra lin-jkino, kad taip yra vyriau- 
kusi prie Keir-Mills biliaus, sįa dėl to, kad daug likusių 
negu kad prie King-Ander- < pinigų išmokama agentams, 
son. _ I kurie p a r d u oda pelisius,

Koks gi skirtumas tarpe . p]us taksai, dėl atsargos, ūž
tu. dviejų bilių? Kerr-Mills i laikymui raštinių ir 1.1. Pa
kilius žada aprūpinti medi- < irodo, kad apdraudos kom- 
kale pagalba visus neturin- 

; eitis ištekliaus gydymuisi. 
Būsi atidžiai ištirtas, kad 
tu ištikrųju negali pats pa- 

nio rytą, d. Patten telefo- į sigelbėti. Pik tuomet gausi 
nuo ja, kad jis serga, nega- pagalbą. Jei santaupų jau 
Ii važiuoti su mumis Balti- * neturėsi ir turėsi nejųdo- 
morėn j pikniką. Nors ne-1 mos nuosavybes, tai tau pa- 
smagu, kad draugas susir-jtars užtraukti paskolą ant 
go, bet nieko negalima da- i tos nuosavybes ir pasigel- 

Apleide Guzonienės | bėti. Kuomet jau nebeturč- 
važiuojame pas Įsi iš ko gyventi, tuomet tik 

pas Pajuo- j gausi pagalbą.

ke Baltimorėje, duoda man 
'penkinę ir sako: Perduokit

i, tegul
| “Laisvė” gyvuoja ilgus me
tus ir neša šviesa i mūsų 

sve- namus. Ačiū d. Guzonienei 
už draugišką priėmimą ir ; 
gerą nakvynę.

Ant rytojaus, sekmadie-

panijos daro milžini š k u s 
• pelnus, kurių net ir paslėpti

Tokią pagalbą duos 
siau federalinė valdžia

Po King - Anderson 
lium paeina tie žmonės, ku-

'ir už 2 vai. pasiekiame pik-1 rie yra 65 m. senumo ir pa-1
padarydami eina po Social Security. Ir |

Kelionė visi padengs medikalę pa-1

Brooklyniečiai vyks į 
Montellos pikniką

Jau aišku, kad “Laisvės” 
piknike liepos 1 dieną Mon
tello je dalyvaus ir Didžiojo 
Niujorko lietuvių atstovy
bė. Į pikniką vyksta Jonas 
Grybas, Lietuvių Literatū
ros Draugijos sekretorius. 
Jis, pasirodo, veža draugi
jos Naujosios Anglijos na
riams knygą “Lietuvos me
no istorijos bruožai.” Na, 
o mūsų veiklusis sekreto
rius turi labai daug plačių 
pažinčių tarp Naujosios An
glijos pažangiečių.

“Laisvės” administraciją 
i šiame piknike reprezentuos 
I Lillian Kavaliauskaitė, mū
sų knygvedė. O redakciją, 
kaip jau garsinta, reprezen
tuos A. Bimba. Labai gali
mas daiktas, kad į pikniką

Apie IDS Trečiosios 
apskrities pikniką

Šio mėnesio 17tą dieną L. 
D. S. 3-čioji Apskritis turė
jo pikniką Cliffside Park, 
N. J. Kadangi ši vieta lie
tuviam iš kitų kolonijų ma
žai žinoma, ir čia pirmiau 
mes pikniko neturėjome, tai 
į šį pikniką per mažai pub
likos atsilankė. Buvo tikė
tasi skaitlingesnio New 
Jersės aplinkinių miestelių 
lietuvių atsilankymo, bet 
nors diena buvo labai graži 
ir tinkama piknikauti, vie
nok išėjo kitaip.

Čia vieta piknikam gana 
gera; yra didelių medžių, 
kurie popiet padaro pavėsį 
nuo karštų saulės spindu
lių; vietos užtenka ir dide
liam piknikui.

Atsilankiusieji laiką pra
leido smagiai ir visu kuo 

Rengėjai

Grįžo iš Lietuvos 
A. Šalčius
Lietuvos greatnec kietis 
žurnalistas A. šalčius. Ori
ginaliai jis ten vyko trims 
savaitėms, bet išbuvo apie 
penkias savaites. •

A. Šalčius sako, kad jam 
labai patikęs Vilnius, pati
kę visi miestai, kuriuose jis 
buvo; labai patiko Lietu
vos žmonės. Jie svetingi, 
vaišingi, draugiški.

Būdamas Lietuvoje, žur
nalistas susuko neilgą fil
mą, kurį kada nors Ameri
kos lietuviams pademons
truos, kai savo reikalus su
sitvarkys.

Pas B. ir W. Keršulius 
buvo svečių

Praėjusią savaitę brookk 
lyniečiai B. ir W. Keršuliai 
turėjo svečių. Buvo atvvke 
B. Keršulienės giminaičiai 
iš Čikagos: Ona Skirgailie- 
nė ir jos sūnus Povilas Šim
kus su žmona Katre.

Ona Skirgailienė—80 me
tų, bet puikiai atrodo. Į Či- . 
kagą ji atvyko 1903 metais^ 
ir per visą ta laikotarpi ten 
gyveno ir tebegvvena. Sve
čiavosi jie pas Keršulius iš
tisą savaitę — grįžo namo 
praėjusį antradienį.

Taipgi buvo atvykusi iš 
Binghamtono Keršulienės 
sesuo — Viktorija Miller. 
Pastaroji, praėjusį sekma
dieni kartu su aidiečiais 
vyko j Baltimorę piknikam 
Patiko jai • kelionė. Namo 
grįžo pirmadienį.

negali.
King-Anderson plane nu

matyta, kad per pirmuosius 
motus valdžia sukoklektuos 
1.2 bilijono dolerių, c išmo
kės 1.1 bilijono dol.

Sveikatos Apdraudos In
stitutas nurodo, kad val
džios apskaičiavimas labai 
neteisingas, kad jo palaiky
mui Social Security taksai 
turės būti tris kartus aukš
tesni, kaip yra planuojami, 
kad padengtų valdžios išlai
du programą, nežiūrint, 
girdi, to, kad ji nemokės gy
dytojams ir chirurgams.

Reikia nepamiršti dar ir 
to, kad vaistų išdirbimo in
dustrija, ligoninės irgi ne-jokių i galia taip, kaip dabai’

neturėjome, dengia Social Security. Tik, qllqidėie tik iie
žinoma, bus dirbantiesiems p®"1 ?ankas susidėję, tik jie 
nai-voniao n, netaip smarkiai skerecioia-atitraukta nuo iu uždarbio . , . , . . . m

na-

Vyks visa eilė, ir kitų lais-j buv0 patenkinti. Rengėjai 
viečių iš Niujorko. Pavyz-; turėjo gero maisto ir gėri- 
džiui, beveik kasmet Mon
tellos piknikuose dalyvauja
su daugeliu pažinčių Bosto- narių "a/Škairaus, Štasiu- 
no. apylinkėje turintieji j Haičio jr p. šolomsko, gerai 
veiklieji mūsų draugai Ona) darbavosi šie: Bakūnas su 
ir Vincas Čepuliai. Gal irižmOna, P. Poškus, 
šiemet jie dalyvaus. ! vak ~ 1 •

mų pakankamai visiems.
Apart pikniko komisijos

gerėti. Tas gamtos gražu
mas ir malonumas pakelia 
tave į aukštumas, tu nejau
ti jokio nuovargio ir ne
smagumo, tavo nuotaika 
kuo puikiausia. Bet kai tik 
pasiekėme Gloucesterį, ne
žiūrint, kad buvo tik 8 va
landa, pasidarė tamsu. Pra
dėjo žaibuoti ir griaustinis 
griausti. Pasidarė nesma-i Piknikas įsisiūbuoja. Sve-i 
gu. Pakelyj sustojame pas čiai, susėdę pavėsy prie l 
Patten. Lauke lietus pila stalu, drūtinasi, 
kaip iš viedro. Nors nesma- si. Pas visus matosi drau
gu, bet nusiminimo nėra, giškas nuoširdumas. Atro- 
Apleidžiame Patten ir va- do visi savi. Nesimato po-! 
žiuojame nakvynei pas U. 
Guzonienę. Nors nereikia 
toli važiuti, bet kelionė ne
smagi. Lietus smarkiai ly
ja ir žaibuoja, o griaustinis 
taip trankosi, kad, rodosi,
bus 10 bombų sprogę. Nors į letarišką ranką. Buvo džiu- 
nejauku, bet reikia važiuoti gu ir malonu susieiti ir su
per vandenį tolyn... Visur sipažinti su Vytautu Zen- 
liūgynai, ant gatvių žemes- kevičium ir jo žmona. La
pėse vietose vandens 
iki 2 pėdų. Daugelis auto- tautas veikia TSRS 
mobilių gatvėje “pasken-j vybėje, Washingtone. Taip 
do”, žmonės sėdi juose, su pat malonu buvo susitikt su 
nuliūdusiais veidais, ir lau- J- Sakalausku, kuris atva- 
kia gamtos pagerėjimo, ka- žiavo su aidiečiaisiš Brook- 
da lietus nustos lijęs. Tai lyno. Mudu vienas kito ne- 
nemalonus vaizdas, bet pažinome, nes nesimatėme 
žmogus pripranti prie vis- suvirs 40 metų, 
ko. Aš pamažėliu stumiuo- aktyviai veikėme anais lai- 
si automobilium per van
denį, manydamas, kad gal 
ir mano automobilis “pri
gers”. Bet, mano laimė, iš
bridai! į aukštesnę vieta ir 
nudžiugau, kad ‘neprigė
riau”. Greit pasiekėme Gu- 
zonienės namą ir nors 
smarkiai lijo, bet draugė 
sėdėdama prieangyje lau
kė mūs atvažiuojant ir su 
lietsargiu pasitiko, apsatų 
godama nuo sulijimo.

Draugė Guzonienė po to, 
kai jos vyras prieš 6 metus 
mirė, gyvena viena. Namas 
nėra “moderniškas”, seniau 
budavotas, bet draugė pa
togiai ir gražiai gyvena. 
Baldai labai geri, viskas 
gerai sutvarkyta, visur pui
ku ir švaru. Turiu pasaky
ti, kad pažangūs JAV lie
tuviai įsikūrę gerai, kiek
vienas turi duoną, bet ne 
daugelis iš jų įsikūrę taip 
gerai ir patogiai, kaip Gu
zonienė. Nors turi suvirš 

metuĄ. bet nežiūrint į

Svečių ir viešnių į pikni
ką suvažiavo i.„ ___

nių, bet ir iš toliau. Gąsdi
nantis oras pasiryžusių ne
sutrukdė piknikui. Saulei 
pasirodžius, visi nudžiugo.

daugiau. Rodosi, tas bilius 
būtų žmoniškesnis, nes ne- 
sibrautų į tavo privatini 
gyvenimą. Bet jis nekalba 
apie apmokėjimą gydyto- 

*■ jams, tik kalba apie ligoni
ne tik vieti- nes ir slauges į namus.

pasipūtimo. Pašnekės i a i, 
diskusijos, vaišinimasis tę
sėsi iki 4 valandos. Per tą 
laiką teko susieiti su dauge
liu draugų ir draugių ir 
paspausti vieni kitiems pro- I 1 . •Vi 1 X 1 V •

Didysis biznis prieš
Dėl priėmimo to biliaus 

niekas nenusiskriaustų. Tie, 
kurie moka į Social Securi-; 
ty, beveik nieko perdaug ir 

linksmtea- '■ nejaučia. Ir niekas dėl to 
nesubankrutuotų. Bet Ame
rikos gydytojų draugija dėl 

i to labai draskosi, šūkauja.
Gal būt ji biskį nujaučia, 
kad jai būtų kiek apkarpy
ti sparnai. Kaip dabar ji 
yra, tai niekas daugiau kaip 
gydytojų trustas.

Žinau porą draugų, ku
rie turėjo operacijas dėl 
trūkio.

bai malonūs žmonės. Vy- 
atsto-

nors mes

kais Brooklyne Amalgamei- 
tų Lietuvių Rūbsiuvių uni
joje. Aš buvau unijos dele
gatu, o jis — skyriaus sek
retorium. Tai buvo malo
nus senų kovų prisimini
mas.

Piknikas buvo didelis, 
puikus ir iškilmingas. Buvo 
graži programa, apie kurią 
kiti parašys. Apie 7 vai. va
karo apleidome pikniką ir, 
parvežę keleivius namo, nu
važiavome pas sūnų į Cher
ry Hill nakvynei. Ant ry
tojaus sugrįžome į Avalon 
pilni energijos ir pasišven
timo veikt ir gyventi toliau.

A. J. Bekampis

Kings apskrityje teisė
jas S. J. Leibowitz pasiun
tė į Sing Sing kalėjimą nuo 
10 iki 15 metų tris buvusius 
policininkus. Nuteisti T. 
Robinson, T. Breland ir H. 
Robinson. Gegužės 16 d. jie 
buvo sugauti užpuolimo 
metu.

Vienas ją turėjo 
16 metu. Kaina- 
o kitas dabar už-vo $25;

mokėjo $615 už tokią pat 
operaciją! Suprantama, per 
tą laiką viskas pakilo, bet 
visgi niekas nepakilo 600%.

Prieš tą bilių draskosi ne 
vien daktarų draugija. Ne
atsilieka ir apdraudos kom
panijos.

The Health Association 
of America irgi kovoja 
prieš tą bilių. Jų atstovas 
Robert R. N e a 1, lobystas 
Washingtone., sako : “If 
King-Anderson passes the 
government will pre-empt 
the over-65 market and we 
will lose this business.”

Jie giriasi, kad sveikatos 
apdraudos biznis kyla kaip 
ant mielių, kaip tarp jaunų, 
taip pat ir tarp senų.

Sveikatos Apdraudos In
stitutas sako: 9-ni milijonai 
iš 17-kos milijonų žmonių 
su virš 65 metų amžiaus tu
ri kokią nors sveikatos ap- 
draudą. O apie pusę to 
skaičiaus turi nuo 300 pri
vačių kompanijų. Likusieji 
priklauso Blue Cross—Blue 
Shield ir panašioms ap
draudos grupėms.

Pelningas biznis
Apdraudos biznis, pasiro

do, yra labai pelningas. 
Pavyzdžiui, 1961 m. Blue 
Cross—Blue Shield ant gru
pių plano premijų sukolek- 
tavo 3.1 bilijono dolerių, o

si, kaip gydytojai. Tačiau 
jie visi pučia į tą pačią dū
dą ir priešinasi tiems bi- 
liams.

Visuomenės spaudimas už 
tuos bilius visgi nemažas., 
taip pat didelis pasipiktini
mas gydytojų draugija, ku
ri dabar priversta aiškintis, 
kad ji tai daro “dėl šalies 
gerovės.”

Ignas

Mirė P. Kruzaitis
Birželio 24 d. mirė Pet

ras Kruzaitis (Kruzait), 
gyvenęs Ten Eyck St., ne
toli senos “L” buvainės. Pa
liko nuliūdime žmoną, dvi 
dukras ir daugiau artimų
jų. Birželio 28 d. palaidotas 
Alyvų kalno kapinėse. Šer
menimis rūpinosi graborius 
Ballas (Bieliauskas).

Julius Kalvaitis

lan-

Jau tūkstančiai 
perkasi tikietus

Kaip žinia, Tarybų 
jungos Bolšoi baletas
kysis ir gastroliuos Jungti
nėse Valstijose rugsėjo mė
nesį.. Pirmas baleto pasiro
dymas įvyks rugsėjo 6 d. 
Vieta: Metropolitan Opera 
House, Manhattane.

Nors laiko dar labai gra
žaus yra, bet viso didžiojo 
Niujorko šokių meno mylė
tojai jau nebenurimsta! Ti- 
kietai į baleto vaidinimus 
jau pardavinėjami. Ir ste
bėtinai gerai parsiduoda. 
Tūksančiai niujorkiečių ti
kietus jau perkasi. Mano
ma, kad tie, kurie pavėluos 
iš anksto tikietus įsigyti, 
neteks laimės to šaunaus 
baleto pastatymus pamaty
ti.

Kol kas dar nieko nesa- 
I koma, ar Bolšoi baleto pa
sirodymai apsiribos Metro
politan Opera House. Labai 
galimas daiktas, kad jis ke- 

; lėtą programų pateiks ir 
daug didesnėje salėje, bū
tent, Madison Square Gar
den, kur telpa iki 20,000 
žiūrovų.

Tarybiniai artistai labai 
populiarūs mūsų Niujorke.

ŠAUNUS PRIĖMIMAS
Praėjusį trečiadienį Fest

ival restorante Manhatta- 
ne įvyko labai puikus pobū
vis, kurį surengė garsioji 
pažangiečių leidykla Inter
national Publishers ir žur
nalas “Mainstream.” Tai 
buvo pagerbimas rašytojo 
Philip Stevensono, kuris po 
savo raštais pasirašo Lars 
Lawrence slapyvardžiu. O 
proga: pasirodymas net 
dviejų jo novelių—“Old Fa
ther Antie” ir “The Hoax.” 
Tai didžiulės ir įdomios kny
gos* '. , .

Rašytojas Philip Steven
son visą laiką gyveno ir 
darbavosi mūsų šalies šiaur
vakariuose. Todėl ir jo kū
ryba siejasi su darbo žmo
nių kovomis šiaurvakarinė
se valstijose.

Rašytojo gyvenimo isto
rija labai įdomi. Per pir
mąjį karą Stevensonas bu
vo pavojingai susirgęs džio
va. Mažai bebuvę jam vil
ties ligą nugalėti. Bet jis 
savo ryžtu ir “užsispyrimu” 
tą baisų priešą įveikė. Be
gulėdamas ligoninėse ir tu
rėdamas laiko rimtai galvo
ti apie gyvenimą, jis pradė
jo rašinėti trumpas- apysa
kaites. Jis jų parašė daug 
ir laikraščiai bei žurnalai 
jas godžiai spausdindavo. 
Vėliau Stevensonas pradėjo 
duoti stambesnius veikalus. 
Iš karto jo apysakas spaus
dino tokios stambios kapi
talistinės leidyklos kaip 
Putnam. Bet viršuje minė
tas dvi noveles griežtai at
metė. Jos esančios pavojin
gos “mūsų gyvenimo bū
dui.” Tai taip jos pateko į 
pažangią leidyklą Interna
tional Publishers.

Be rašymo novelių ir apy
sakų Philip Stevenson 
(Lars Ląwrence) yra para
šęs visą eilę teatrams veika
lų ir filmams scenarijų, štai 
prieš kiek metų pasirodęs 
filmas pagal įžymaus žur
nalisto Ernie Pyle veikalą 
“Story of G. I.” buvo Steven
sono kūrybos darbas.

Nors amžiumi rašytojas 
jau nebe jaunuolis, bet tebė
ra pilnas kūrybinės energi
jos. Reikia tikėtis, kad jis 
dar labai daug duos Ame
rikos žmonių pažangiajam 
judėjimui. B.

, L. No-
i vak, Bunkai (brooklyniš- 
kiai), S. Sasna ir dar viena 
cliffsidietė moteris, kurios 
pavardės neatsimenu.

Apskrities valdyba taria 
širdingą ačiū visiems pasi
darbavusiems šiame pikni
ke. Š.

New Haven, Conn.—New 
Haven geležinkelių kompa
nija paleido iš darbo 300 
darbininkų.

6 p.—Laisve {Liberty)—Penkt, birželio (June) 29, 1962

Sveikina Aido chorą
Hunting tonietis Jonas 

Kaulinis, kukliai m i nė da
mas savo vardadieni, su 
žmona Anastazija sveikina 
New Yorko Aido chorą su 
pen kiasdešimtmečiu, įteik
dami jo paramai dešimtinę.

Aidiečiai jiems linki daug 
daug linksmų joninių svei
kiems sulaukti. S.

Virš 200 motinų su vai
kais pikietavo City Hali, 
reikalaudamos daugiau vie
šų mokyklų Mill Basin sek
cijoje, Brooklyne.

New Yorkas. — Per mė
nesį vertybinių popierių ir 
šėrų vertė sumažėjo ant 
šimto bilijonų dolerių.

IŠNUOMAVIMAI .
Pasirandavo.ia furnišiuotas kam^ 

barys moteriškei. Galima naudoti vir
tuvę. Šiluma ir karštas vanduo. Pra- 
šome kreiptis pas Mrs. Ursula Ya- 
kavonis (3-čias aukštas), 395 Suy- 
dam St., Brooklyn 37, N. Y.

(52-53)

Atsisveikinome!
Aną dieną Manhattane lenkų Klube ant 2nd Avė. 

buvo susirinkęs gražus būrelis didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuvių. Tai buvo labai kukli, bet taip pat la
bai įspūdinga lietuvių sueiga. Mat, jie ten buvo susirin
kę atsisveikinti su visiems Amerikos lietuviams labai 
gerai žinomu Tarybų Sąjungos ambasadoje ilgamečiu 
darbuotoju Laurynu Kapočių, jo žmona Naste ir duk
ryte Rūtele. Ypač tie, kurie pastaraisiais trejetu metų 
aplankė Lietuvą kaip turistai, daug reikalų turėjo su Ka
počiumi reikale vizų. Jie atsimena, kaip gražiai ir nuo
širdžiai jis visiems patarnavo. Ir todėl ypač jiems buvo 
malonu dar kartą su Laurynu pasisveikinti ir palinkėti 
jam laimingos kelionės į senąją tėvynę.

Tasai įžymus ir taurus ilgametis lietuvių tautos vei
kėjas ir diplomatas giliausia susijaudinęs tarė savo žodį 
į susirinkusius jam palinkėti laimingos kelionės. Čionai 
dedame vieną iš vėliausių Kapočiaus nuotraukų. Jo ran* 
koše jo mylima dukrytė Rūtelė. Nuotrauka daryta mū
sų šalies sostinėje Washingtone viename iš daugybės, 
narini 1 ' T




