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KRISLAI Peru militarist^ “junta” Mire Tawras-Vidikas Pietų Vietnamo liaudies
“Ir dievas pamiršo.” 
Ir vėl apie farmerius. 
Kam jie aukojami? 
Tik Amerikos satelitai. 
Ore ir po žeme.
Bet kur jis buvo iki šiol?
Kp darote su savaisiais?

— Rašo A. Bimba —

New York o ir New Jersey 
valstijas užklupo skaudi saus
ra. Labai nukenčia žemdir
biai.

Kelios dienos atgal vienas 
radijo komentatorius apie tai 
klausinėjo vieną turtingą kar- 
yiy farmos savininkę. Moteriš
ke per ašaras skundžiasi, kad 
karves ir jų savininkus ir pats 
dievas visiškai pamiršęs. Gir
di, meldžiamės kas rytas, o jis 
mūsų negirdi! Nebežinome už 
ko griebtis. . .

Sausra nieko bendro neturi 
nei su dievais, nei su maldo
mis. Laikas farmeriams su 
prietarais atsisveikinti.

Tai dar ne viskas apie mū
sų žemdirbius. Juos spaudžia 
ir šiaip didelė krizė..

Pastaromis dienomis pasiro
dė planas jiems “išgelbėti.” 
Siūloma pilnus du milijonus 
arba vieną trečdalį žemdirbių 
“nuimti” nuo žemės ir suva
ryti į miestus. Jų ūkiai turį 
būti prijungti prie stambiųjų, 
kapitalistinių ūkių, arba pa
versti ganyklomis.

Bet miestuose siautėja ne
darbas. Iš ko į juos suvaryti 
du milijonai farmerių gyvens? 
r ----------

Nebepraeina savaitė, kuri 
nepareikalautų naujų aukų. 
Mūsų jauni sūnūs nuo kulkų 
krinta tolimajame Pietiniame 
Vietname. Tai aukos klaidin
gos politikos. Jiems ten ne 
vieta. Jiems vieta čia Ame
rikoje pas savo tėvus, brolius, 
seseris, meilužes.

Izraelio ir Anglijos pasiel
gimas su d r. Soblenu turėtų 
įtikinti kiekvieną nevierną Ta
mošių, jog tos dvi šalys yra 
tik JAV satelitai. Jų valdžios 
kratosi nuo politinės prieglau
dos prašančio žmogaus kaip 
pikčiausios dvasios, nes bijo 
nusidėti Amerikai.

Tuo gi tarpu, kaip žinia, to
je pačioje Anglijoje daugybė 
pačių baisiausių žmogžudžių 
ir kriminalistų, pabėgusių iš 
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Vengrijos, surado ir turi šiltą 
prieglauda.

A' ‘

Jau dvidešimt devynias ato
mines bombas mūsų vyriausy- 
Ae išsprogdino ore ir keturias
dešimt šešias po žeme. Ir vis 
dar galo nesimato. Praneši
mai iš sostinės kalba apie 
bandymų tęsimą.

Niekas neabejoja, kad šis 
mūsų vyriausybės žygis pri
vers Tarybų Sąjungą atnau
jinti savo bandymus.

Reikia atsiminti, kad Ame
rika buvo pirmutinė atominę 
bombą pasigaminti ir panau
doti, pirmutinė buvo bandy
mus pradėti po karo ir dabar 
nori būti paskutinė jas išban
dyti.

Vargiai su tuo galėtų sutik
ti socialistinis pasaulis.

Staiga Niujorko valstijos 
gubernatorius Rockefel 1 e r i s 
susirūpino neprofesiniais ligo
ninių darbininkais, pažadėda
mas jiems valstijos seimelyje 
įstatymą, kuris leistų jiems 
priklausyti darbo unijai..
A Komercinė spauda guberna
torių kelia į padanges.
’’’Bet kodėl ponas guberna

torius tik dabar tuos nepro-
(Tąsa 6-tam pusi.)

ieško susitarimo su JAV frantas už baigimą karo
Lima. — Peru militaris- 

tų “junta” atsikreipė į 
į Jungtines Valstijas ir vi
sas kitas “nekomunistines 
valstybes” prašant pripaži
nimo. “Junta” sako: ji “pa
stojo kelią komunistams, 
kurių veikla pasireiškė per 
Apra partiją, kurios kandi 
datas Dr. R. Haye de la 
Torre laimėjo prezidenti
nius rinkimus.

“Junta” paskelbė tuos 
I rinkimus panaikintais ir ji 
sako, kad eis “laisvojo pa
saulio keliu”.

Apra partija šaukia ge
neral! streiką. Streikua- l r

(ja telegrafo ir telefonų, cu
kraus gamybos ir kavos 
plantacijų darbininkai. 
Studentai buvo išėję į de- 

Į monstraciją, bet militaris- 
tai ją išvaikė.

Peru randasi vakarinėje 
Pietų Amerikos dal y j e, 
prie Ramiojo vandenyno. 
Respublika užima 514,060

Gydytoju kongresas 
ir vėžio liga

Maskva. — Suvažiavo 
virš 5,000 specialistų iš 70 
šalių į Kongresą kovai 
prieš vėžio ligą. Kongresas 
atsidarė sekmadienį liepos 
22 dieną..

Dr. N. N. Blokhin as, 
TSRS Medicinos akademi
jos prezidentas, paruošė 
pranešimą. Jis sakė, kad 
JAV iš kiekvieno 100,000 
gyventojų 150 žmonių mirš
ta nuo vėžio ligos, o Tary
bų Sąjungoje —120.

Algų minimumas ir 
kontraktoriai

Washingtonas. — Darbo 
departamentas' paske 1 b ė, 
kad paskyrė komitetą iš 
trijų, priešakyje su Char
les Donaque, kuris prižiū
rės kontraktorių darbinin
kų algų minimumą.

Pagal Davis-Bacon įsta
tymą, visi kontraktoriai, 
kurie atlieka JAV federali
nės valdžios užsakymus, jų 
tarpe ir naujų vieškelių 
nutiesimą, turi darbinin
kams mokėti nustatytą mi
nimum algą.

Dabar įstatymo buvo pri
silaikoma apie 100 sričių 
plote. Manoma, kad įstaty
mas bus praplėstas į 300 
sričių.

SUTEIKĖ GALIĄ 
PREZIDENTUI

Washingtonas. — Senato 
ir Atstovų buto komitetai 
suteikė galią prezidentui 
Kenedžiui, kad jis, jeigu 
matys reikalą, gali remti 
komunistines šalis, teikda
mas joms pagalbos.

Pagalbos gauna tik Ju
goslavija ir Lenkija. Eilė 
kongresmanų reikalavo ją 
sulaikyti.

ketv. mylių plitą ir turi 
11,000,000 gyventojų, kurių 
du trečdalius sudaro indė
nai—neturintys balso ša
lies reikaluose.

Šalį valdo baltųjų nedi
delė gauja. Rinkimų metu 
militaristai rėmė generolo 
Odria kandidatūrą, bet jis 
pralaimėjo. Apra partija 
atstovauja smulkios buržu
azijos reikalus, bet ji siūlo 
eilę reformų. Į prezidentus 
Komunistų partija statė 
savo kandidatą generolą 
Cesar Rando Eguisquiza.

Washingtonas. — Balta
sis Namas vardu preziden
to Kenedžio pareiškė, kad 
“Peru militaristai sudavė 
smūgį demokratijai ir pa
kenkė JAV “Alliance for 
Prokress” planui”. JAV 

I sulaiko pagalbą Peru res
publikai. Eilė Lotynų Ame
rikos valstybių seka JAV 
politiką ir boikotuoja mili- 
taristų “juntą”.

Sako: Raketa “Nike” 
veikia prieš raketas

Washington as. — JAV 
karininkai paskelbė, kad 
priešraketinė “Nike” rake
ta veikia. Jie sako: Iš Van- 
derbergo orlaivyno bazes, 
Kalifornijoje, buvo iššauta 
raketa virš Ramiojo vande
nyno. Keli tūkstančiai my
lių atstoję nuo Kwaihalen 
salos specialūs įrengimai 
apčiuo p ė ją erdvėj e, 
“Nike” raketa pasitiko ir 
sudaužė.

Pentagono karininkai sa
ko, kad dar reikės padary
ti pagerinimų, bet tai jau 
surastas ginklas, kuris ga
lėtų pasitikti “priešo rake
tas erdvėje ir jas sunaikin
ti”.1

NUMATO ATSITIKTINIO 
KARO PAVOJŲ

Ženeva. — A. Hl. Dean, 
JAV deleegatas nusiginkla
vimo konferencijoje, sakė, 
kad iš priežasties naujų 
ginklų ir jų didelių kiekių 
yra pavojus atsitiktinio 
karo.

TSRS delegacijos pirminin
kas Zorinas sakė, kad kaip 
tik už tai ir yra kalti Va
karai, kurie visaip prieši
nasi pilnam nusiginklavi
mui.

JUGOSLAVIJA STATO 
T. SĄJUNGAI LAIVUS
Belgradas. — Jugoslavi

jos Ulianiko ir Splito laivų 
statybos fabrikai pradėjo 
statyti Tarybų Sąjungai 
prekybos laivus. Darbai 
pradėti penkių prekybos 
laivų, kiekvieno po 12,000 
tonų įtalpos, ir devynių 
tankerių, po 20,800 tonų 
įtalpos.

Paryžius. — Čionai buvo 
sustojęs New Yarko majo
ras R. Wagneris.

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė V. Tauras - Vidikas. 
Jis mirė naktį iš liepos 21 į 
22 dieną King’s County li
goninėje Brooklyne Buvo 
pašarvotas Blizinski Fune
ral Home, 167 Metropolitan 
Avė., Borooklyne. Jis ėjo 
78-uosiUis metus.

Laidojamas antradi e. n į, 
liepos 24 d. 9 vai. ryto.

Smulkiau apie velionį bus 
parašyta vėliau, o dabar 
galima priminti tiek, kad 
V. Tauras (jo tikras vardas 
ir pavardė Kazimieras Vi
dikas) yra kilęs valstiečių

JUV deficitas yra 
$6,300,000,000

Washingtohas. — 'Jung
tinių Valstijų' iždo sekreto
rius paskelbė, kad 1961— 
1962 metų deficitas yra $6,- 
307,612,863. Tai antras iš 
didžiųjų deficitų taikos lai
kais.

JAV biudžetas metams 
prasideda su liepos 1 d. ir 
baigiasi su birželio 30 d. 
Jis buvo sudarytas 1961 me
tų pradžioje ir Kongresas 
numatė, kad taksais nuo 
atskirų žmonių įplaukų bus 
sukelta virš 45 bilijonai 
dolerių, tai yra po 53 cen
tus kiekvieno įplaukų dole
rio, o iš turčių korporacijų 
tik 21 bilijonas dolerių, tai 
yra po 28 c. kiekvieno įplau
kų dolerio, Dar gi 19 cen
tų suplanavo sukelti gauda
mi taksais nuo gazolino, 
papirosų, automobilių, 
“prabangos” reikmenų” ir 
už prekių įvežimą iš užsie
nio. Toks buvo įplaukų pla
nas.

Apsiginklavim ui buvo 
skiriama išleisti $52,700,- 
000,000, tai yra, po 63 cen
tus iš kiekvieno įplaukų do
lerio. Bet pridėjus JAV mi- 
litarinę pagalbą užsienio 
talkininkėms, išlaidas vaka
rinio Berlyno “gynybai,” 
erdvių užkariavimo, pensi
jas veteranams, tai milita- 
rizmo reikalams buvo iš
leista virš 80 centų iš kiek

šeimoje, Ariogalos apylinkė
je, Lietuvoje. 1906 metais 
atvykęs į Ameriką, pirmiau 
dirbo fabrike, paskui kurį 
laiką buvo SLA organo 
“Tėvynės” redaktorius, vė
liau redagavo “Kovą,” žur
nalą “Naująją gadynę,” o 
dar vėliau — per kurį laiką 
“Laisvę”. Sulaukęs 65 metų 
amžiaus pasitraukė į pensi
ją

V. Tauras yra išvertęs į 
■ lietuvių kalbą daug mark
sistinių veikalų.

Velionis prašė, jam mi
rus, nepirkti gėlių vainikų.

vieno įplaukų dolerio. Mili- 
tarizmo išlaidos ir sudarė 
deficitą.

Deficitas apsunkina gy
ventojus, nes didina JAV 
skolas ir mažina dolerio 
vertę. 11939 metais JAV tu
rėjo 45 bilijonus dolerių 
skolų, o dabar jų jau yra 
apie 300 bilijonų dolerių. 
Ką 1939 metais buvo gali
ma nusipirkti už 46 centus, 
tai dabar jau reikia mokėti 
dolerį.

VĖL ATSIDARĖ 17-KOS 
ŠALIŲ KONFERENCIJA
Ženeva. — Liepos 16' die

ną vėl atsidarė tarptautinė 
nusiginklavimo konferenci
ja. Pagal Jungtinių Tautų 
Asamblėjos nutarimą joje 
turėjo dalyvauti: penkios 
valstybės iš Rytų pusės, 
penkios—Vakarų ir aštuo- 
nios neutrališkos, bet Fran- 
cūzija atsisakė dalyvauti.

Pekinas. — Kinijos ir In
dijos pasienyje įvyko sargų 
susirėmimas. Kinija sako, 
kad už tai atsako indusai, 
kurie buvo perėję į Kinijos 
teritoriją.

Havana. — Guantanamo 
įlankoje, JAV karo laivyno 
bazėje, buvo kankintas ir 
nužudytas kubietis Žvejys 
Rudolfo Rossteli Salasa.

Hanojus. — Pietų Viet
namo Liaudies išsilaisvini
mo fronto centralinis ko
mitetas paskelbė per radi
ją sąlygas baigimui karo. 
J i s siūlo Pietų Vietna
me užbaigti naminį karą 
taip, kaip jį baigė Laoso 
gyventojai.

Bet numatoma, kad Pie
tų Vietnamo Ngo Dinh 
Diemo valdžia tęs karą, 
nes Jungtinės Valstijos su
tvirtino savo militarines jė
gas. Pirmiau P. Vietname 
buvo apie 5,000 JAV kari
ninkų, lakūnų, marininkų ir 
pėstininkų, o dabar jų jau 
yra apie 10,000. Taipgi 
JAV sutvirtino tankų, šar
vuotų automobilių dalinius 
ir malūnsparnių pulkus. 
Numatoma, kad dabar P. 
Vietname yra apie 200 JAV 
malūnsparnių. Liepos 17 
dieną. 40 mylių į šiaurę 
nuo Saigono, tik siaurame 
plote prieš partizanus vei
kė 40 JAV malūnsparnių.

Argentinos policija 
terorizuoja žydus

Tel Avivas, Izraelis. — 
Čionai atvyko amerikietis 
Dr. L Goldstein, zionistų 
vadas, kuris Argentinoje 
buvo per tris saveites.

Jis sako, kad Argentino
je žiauriai persekioja žy
dus, ypatingai po to, kai Iz
raelyje buvo nužudytas na
ciu vadas Eichman n a s. 
Gatvėje dažnai žydą sumu
ša ir ant jo išteplioja svas
tikos ženklą. Policija ne tik 
neužstoja žydus, bet nacių 
aukas apšaukia “komunis
tais”.

IRANE (PERSIJOJE) 
PRASIDĖJO KRIZĖ

Teheranas. — Atsistaty
dino Irano premjeras Dr. 
Ali Amini, kuris laikėsi Va
karų politikos. Jis sako, 
kad nepasitenkinęs biudže
to sudarymu ir JAV pagal
ba, bet numatoma, kad pa
sitraukė todėl, kad gyven
tojai pasipiktinę jo užsienio 
politika.

NEUTRALIOSIOS ŠALYS 
Už LAISVĄ PREKYBĄ
Kairas. —Trisdešimt vie

na neutrališka šalis pasisa
kė už laisva prekvba. Dele
gatai kritikavo Vakarų, o 
ypatingai Jungtinių Valsti
jų prekybos politiką, ku
rios šimtus prekių paskelbė 
“strateginėmis” , ir varžo 
prekybą.

Maskva.—TSRS gynybos 
ministras Malinovskis ir 
premjeras Chruščiovas da
lyvavo Šiaurės karo laivy
no manevruose, kur iš po 
vandens šaudė raketomis.

Bangkokas, Tailandas. — 
Biznieriai šimtais bėga iš 
Laoso į Tailandą.

Pietų Vietnamo partiza
nų jėgos irgi stiprėja. Re
guliariai daliniai dabar tu
ri apie 30,000 kovotojų ir 
juos remia plačiosios dar
bo masės.

Pietų Vietname prasidėjo 
lietų sezonas, kuris truk
dys JAV malūnsparnių ir 
mechanizuotų jėgų veiklą. 
Numatoma, kad jeigu re
akcinė Ngo Dinh Diemo 
valdžia neis prie susitarimo 
ir karo baigimo, tai parti
zanai pasmarkins savo 
veiklą.

Pekinas. — Kinija pa
siuntė protestą Indijai, nes 
pastarosios pasienio sargai 
įsitaisė tris punktus į šiau
rę nuo Pangongo ežero. Ki
nija sako, kad toji teritori
ja yra jos plotai.

Bangkokas.—Tailande su
sikūlė Jungtinės Arabų res
publikos lėktuvas ir žuvo 26 
žmonės.

Lotynų šalys prieš 
kavos “kvotas” <

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Aštuoniolika Lotynų, tai 
yra, Centrinės ir Pietinės, 
Amerikos šalių įteikė pa
reiškimą, kad jos reikalau
ja panaikinti kavos preky
boje “kvotas”.

Jos sako, kad tos “kvo
tos”, tai yra tikri pančiai, 
kurie kenkia Lotynų šalių 
prekybai. Ypatingai tos 
“kvotos” nereikalingos, sa
ko jos, po to, kai Kubos res
publika pasiliuosavo nuo 
tu sutarčių, v

Ekstra
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos vyriausybė paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos atominių bombų 
bandymai verčia ir ją pa
naujinti bandymus, kad 
pasirengus gynybai.

Polo Alto, Calif.—Liepos 
20-22 dienomis čionai įvyko 
varžybos tarp JAV ir TSRS 
sportininkų. Žmonių didelis 
susidomėjimas. Penktadie
nį dalyvavo virš 130,000. 
Apie varžybų pasekmes pa
rašysime vėliau.

Cape Canaveral, Fla.—JAV 
iššauta raketa ir satelitas 
link Venuso susprogo 100 
mylių erdvėje. Jų įrengi
mui išleido $8,000,000.

Washingtonas. — Arizo
noje požemyje bandant ato
minę bombą buvo sužeista 
apie 30 žmonių.

Ashland, Pa. — Anglies 
kasykloje įvyko gazo spro
gimas ir užmušė tris mai- 
nierius.

Lisabonos. — Nuskendo 
portugalų laivas “Pinheli”.
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Smurtas Peru respublikoje
PERU—VIENA PIETŲ AMERIKOS respublikų. 

Per ilgus metus ten viešpatauja baisus skurdas ir dide
lė prabanga. Prabangoje sirpsta saujelė dvarininkų-fe- 
odalų ir fabrikantų, o baisiame skurde—milijonai dar
bo žmonių. Gyventojų daugumą sudaro indėnai—netur
tingi, apleisti ir, žinoma, baisiai išnaudojami, pavergti.

Ir štai, praėjusį trečiadienį Peru sostinėje, Limos 
mieste, šalies prezidento Manuel Prado y Ugarteche 
dvarą apstoja ginkluoti karininkai ir pasako Pradui: 
eik į kalėjimą, mes imame šalies valdžios vadeles į savo 
rankas. Tie “mes” yra armijos ir aviacijos vadovai—ge
nerolai, kilę iš dvarininkų bei fabrikantų. Jie, jų tary
ba (junta) valdys šalį. Vienu rankos pamojimu jie pa
naikino prezidentinių rinkimų rezultatus — rinkimų, 
įvykusių š. m. birželio 10 d. Ir smurtininkų taryba pa
skelbė, kad ji atsteigsianti šalyje demokratiją—sekamų 
metų birželio mėnesį jie pravesią parlamento ir prezi
dento rinkimus.

Kodėl militaristų klika panaikino birželio 10 dienos 
rinkimus? Todėl, kad jie, sako militaristai, nebuvo tei
singi, jie buvo suktai pravesti. Galimas daiktas, kad 
taip ir buvo. Rinkimuose į šalies prezidentus kandida
tavo trys asmenys, ir nė vienas negavo vieno trečdalio 
visų paduotų balsų, ko reikalauja šalies konstitucija.

Militaristai buvo pareikalavę gražiuoju, kad rinki
mų rezultatus prezidentas Prado ir rinkimų taryba 
anuliuotų, panaikintų. Bet jie atsisakė tai daryti. Dėl 
to Prado ii’ jo šalininkai tupi kalėjime; daugelis politi
kierių slapstosi. O kai kurie žmonės sako: gerai, kad 
militaristai pasigrobė galią, gal visa tai prives “prie ko 
nors rimtesnio”.

JAV valdžia suspendavo diplomatinius su Peru ry
šius dėl to, kad konstitucinė valdžia buvo nuversta.

Aiškus dalykas: Peru respublikoje prastos padė
ties, baisaus darbo žmonių gyvenimo militaristų diktay 
tūra nepataisys. Ir nebandys tai padaryti!

Peru Darbo Konfederacija, kuriai, sakoma, pri
klauso apie 300,000 orgaiiižuotų darbininkų, žada skelb
ti generalinį streiką, reikalaujant militaristus pasitrauk
ti iš valdžios. Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, ar tas 
žadėjimas išsipildys.

Peru respublikoje reikalingas perversmas, bet ne 
toks, kokį militaristai įvykdė praėjusį trečiadienį. Jei 
nori iš tikrųjų laimėti, liaudis turi organizuotis ir eiti 
Kubos liaudies pavyzdžiu.

— o —
NE VIENOJE PERU respublikoje įvyko smurtas, 

Kaipgi čia seniai panašus smurtas įvyko Argentinoje. 
O Brazilijos militaristai ruošiasi prie to paties.

Paragvajuje, Guatemaloje ir kitose Lotynų Ameri
kos respublikose fašistinės diktatūros slegia žmones. 
Bet žmonės juda, veikia, ir anksčiau ar vėliau imsis 
ginklo savo reikalams ginti.

Batista nebuvo amžinas, ne amžini ir kiti Lotynų 
Amerikos kraštų fašistiniai diktatoriai.

Na, o ką gi daro prezidento Kenedžio išperėtas 
Susivienijimas vardan progreso?..

Laima Balaišyte—čempione
DAR VIENA LIETUVAITĖ sportininkė gražiai 

pasižymėjo sporte. Tai Laima Balaišyte, 14 metų am
žiaus mergaitė, su kuria pirmoji JAV Lietuvių turistų 
grupė 1959 metais susipažino Trakuose.

Laima Balaišyte—stalo teniso (amerikietiškai: 
ping pong) žaidėja. Ji, su kitais tarybiniais sportinin
kais, buvo nuvykusi į Jugoslaviją ir (Blede mieste) da
lyvavo Europos šalių jaunų stalo tenisininkų varžybose. 
Laima ten iškovojo Europos čempionės vardą! Ji grįžo 
Vilniun su dviem aukso medaliais, gautais varžybose 
už pergalę.

Sveikiname tave, Laimute!
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Kas ką rašo ir sako
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Pas kanadiečius
tos valtys galutinai atsiliko. 
Mūsų laikas—6 min. 09.8 sek., 
“Vesper” — 6; upini A44 ,sekn 
Kornelio univęrsiteto-7-6 ynin., 
16.9( ihi'/i- u i!bM

Disfąnęij^, |)aįąčm, nęi^Įiąu- 
dėję visų; savo. jėgų. Tuo’ aš 
neriebiu1 'šhm jffimti ' pergalės, 
kurią pašiekčine del jgėresnėš 
irklavimo technikos, lankstes
nės taktikos. Bet mūsų , aš
tuonvietė, be abejo, gali lenk
tyniauti su stipriausiais pasau
lio irkluotojais.
“Tegyvuoja Lietuva!”

Visą dviejų kilometrų dis
tanciją irklavome, lydimi au
tomobilių sirenų spygavimo, 
būgnų dundėjimo, tūkstančių 
žmonių plojimų, valiojimų. 
žiūrovų, kaip jau rašyta, bu
vo apie 50,000. Tiek pardavė 
bilietų (kaina—dvylika dole
rių!). O iš tikrųjų buvo žy
miai daugiau. Net Romos olim
piadoj nemačiau tiek žiūrovų. 
Ir malonu buvo girdėti balsų 
jūroj žodžius: “Tegyvuoja 
Tarybų Lietuva!’’ O kaip iš 
džiaugsmo plakė mūsų širdys, 
kai viršum Schuilkyllo vande
nų nuplaukė iškilmingi TSRS 
himno akordai! Orkestras gro
jo ne dalį, kaip kartais būna, 
o visą himną.

Mes buvom labai laimingi, 
ir ant garbės tiltelio būtume 
stovėję, jei himną būtų ir de
šimt kartų kartoję.

Deja, TSRS himnas ne visus 
vienodai veikė. Po mūsų per
galės, kuri sekė po V. Ivanovo 
triumfo, kongresmenai pasi
traukė iš žiūrovų tarpo. Ma
tyt, jie nenorėjo trečiąsyk 
(taip iš tikrųjų ir buvo!) klau
sytis tarybinio himno savo na
cionalinės šventės dieną.

Tarybinių irkluotojų perga
lė' Filadelfijoje buvo triuški
nanti ir šeimininkams netikė
ta. Amerikiečių pralaimėjimą 
vietos spauda pavadino ant
ruoju Pearl Ilarboru.

Sportine batalija mūsų vie
šėjimas Amerikoje neapsiribo
jo. Mes susitikome su Filadel
fijos irkluotojais, lankėmės jų 
šeimose, apžiūrėjome Filadel
fiją, Vašingtoną, N i u j o rką. 
Draugišką paprastų amerikie
čių dėmesį me^ jautėme visur. 
Prieš startą mums linkėjo 
“Good luck,” po pergalės gat
vėje stabdė ir sakė: “Rašen— 
chorošo.” Kaip neatsiminti 
alaus bonkų, kuriomis tiesiog 
užvertė mūsų valtį žiūrovai, 
kai mes po finišo ilsėjomės 
pakrantės medžių pavėsy, 
sportinių marškinėlių, kuriuos 
JAV irkluotojai draugystės 
ženklan mums padovanojo, 
atminimo taurės nuo lietuvių- 
laisviečių!
Susitikimas su 
JAV lietuviais

Susitikimai su Amerikos lie
tuviais Filadelfijoje ir Niujor
ke buvo ypač malonūs, šilti ir 
nuoširdūs. Mes pasakojom 
apie save, jie neliko skolingi.

Niujorke susitikimas vyko 
“Laisvės” redakcijoje. Aš — 
buvęs spaustuvės darbininkas 
ir gerai mačiau, kokiom są
lygom tenka leisti “Laisvę.”

ŽALGIRIETIS
R. VAITKEVIČIUS 
PASAKOJA

Kai iš JAV po, pergalės 
j Lietuvą,, ..grįžo. ^algirio” 
irkluotojai čempionai, jie, 
asmeniškai ir per spaudą 
dalijosi 'įspūdžiais apie tai, 
ką matė, ką girdėjo, kaip 
jiems sekėsi Philadelphijoj 
išsikovoti čempionato titu
lą. Vilniaus “Tiesoje” (š. 
m. liepos 13 d.) pasakoja 
savo įspūdžius žalgiriečių 
irkluotojų komandos vado- 
vas-treneris Ričardas Vait
kevičius. Jo pasak o j i m a i 
įdomūs, ir čia paduodame 
juos mūsų skaitytojams.

R. Vaitkevičius rašo:
Irklavimo mačui su Jungti

nių Amerikos Valstijų sporti
ninkais mes ruošėmės, galima 
sakyti, metus. Tai ir supran
tama, nes varžovai, žinojom;, 
labai stiprūs. Sakoma, kad 
irklavimo tėvynė yra Anglija, 
o akademinės aštuonvietės tė
vynė — Amerika. Tuo mes 
įsitikinom ir akivaizdžiai Fila
delfijoje. “Vesper” klube 
yra savotiškas valčių muzie
jus. Tomis valtimis, kuriomis 
buvo pasiektos pergalės, po 
laimingųjų varžybų jau nebe- 
irkluojama. Pagal ameriko
nišką tradiciją jos saugomos 
kaip relikvijos. Tai štai “Ves
per” klube aš suskaičiavau tik 
keletą vienviečių, dviviečių, 
keturviečių ir devyniolika aš- 
tuonviečių valčių. Amerikie
čiai buvo įsitikinę, kad po 
JAV-TSRS mačo muziejus pa
sipildys dvidešimtąja valtimi. 
Jų viltys neišsipildė, bet nuga
lėtojų Valtis liko Filadelfijoje. 
Mat, nusivežti į Ameriką savo 
valtį mes neturėjome galimy
bių.

Akademinė aštuonvietė lėk
tuvui :— labai negabartįnis 
bagažas. Pasiėmėm tįk irkjuą. 
Beje, Londono, ąręouoste juos 
mums nudaigojo. Taigi, į Fi 
ladelfiją atvykom ir be irklų.

šeimininkai mums pasiūlė 
n a u j i n telaitę amerikonišką 
valtį. Jų nuostabai, mes asi- 
sakėm šios valties ir išsirin
kom seną, išėjusią iš rikiuotės 
šveicarišką valtį, nes jos kon
strukcija atitiko mūsų reikala
vimus. Tačiau ją reikėjo tai
syti, ir mes tai patys atliko
me. Amerikiečiai paskui juo
kavo, kad mums reikėję at
lyginti už valties restauravi
mą.

Jau per pirmąsias treni
ruotes Filadelfijos laikraščiai, 
spausdinę visas smulkmenas 
apie mūsų komandą, pranešė 
džiugią žinią: irklai Londone 
atsirado.

Varžytis Filadelfijoje mums 
buvo nelengva. Oras — drėg
nas, temperatūra — trisde
šimt su viršum laipsnių. Pri
suki veržlę, ir prakaitas 
čiurkšlėm bėga. Be to, mes 
irklavom tuo metu, kai vilnie
čiai jau pirmus sapnus sapna
vo. Bet tai nesumažino mūsų 
vyrų ryžto. Neišgąsdino ir 
varžovų kompleksija: ameri
kiečių irkluotojai — dailiai 
nuaugę dviejų metrų plačia
pečiai milžinai. Tuo tarpu mū
siškiai — žymiai mažesni. 
Amerikiečiai iš viso stebėjosi, 
kaip. yrininku gali “dirbti” 
toks vidutinio ūgio irkluotojas, 
kaip aš.

Prezidentui smūgis
JAV SENATO BALSAVIMAS, kuriuo atmetė pre- 

zidento Kenedžio siūlymą aprūpinti seno amžiaus žmo
nes nemokamu medicininiu aptarnavimu, yra smūgis 
JAV žmonėms, smūgis ir pačiam prezidentui.

Supraskime, JAV senate Demokratų partija turi 
apie dviejų trečdalių daugumą savo žmonių-senatorių, 
o prezidentas Kenedis skaitosi tos partijos vadovu. Na, 
o kai ateina svarbesnis balsavimas, demokratai nesi
skaito su savo vadovu, jo neklauso, ir net balsuoja 
prieš jį!

Tiesa, daug demokratų senatorių, balsavusių prieš 
prezidento siūlymą, prieš King-Andersono bilių, pareina 
iš pietinių valstijų; diksikratai dažnai susiuosto su re
akcingiausiais respublikonais ir kartu balsuoja.

Bet tai parodo, kokia toji Demokratų partija, jeigu 
jos nesuvaldo net pats vyriausias lyderis!
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“Kurie pergalės?!. .
Amerikiečiai jokiu būdu ne

sitikėjo mūsų aštuon niūkęs 
pergalės. Juk. jie anksčiau vi
sad laimėdavo prieš TSRS. 
Mes buvom kitokios nuomonės. 
Bet varžybos yra varžybos, ir, 
stodami į startą, mes negalė
jom nesijaudinti.

Gal dėl šios priežasties, o 
gal dėl to, kad mes kol kas 
neįgudom “iššauti” starte, iš 
pradžių mūsų valtis buvo tre
čioji iš šešių. Tačiau akimir
kos susijaudinimas praėjo, ir 
300 metrų mes jau pralenkėm 
savo pagrindinius varžovus. 
Įpusėjus distanciją, “Vesper” 
irkluotojai, upės posūkyje per
ėję į kitą vandens takelį ir 
“nupiovę kampą,” beveik pri
sivijo mus. • Tačiau trečiojoje 
500 metrų atkarpoje mes, kaip 
paprastai, sportavome, ii’ ki-

Susitarėme su Valiu ir 
Verute Bunkais, pasibai-

LE)S ’ Seimui, vykti į 
Kanadį'ir’ten praleisti vie
ną atoštogiį savaitę. Taip ir 
padarėme. Prie mūsų dar 
prisidėjo ročesterietis R. 
Barauskas.1' Sekmadi e n i o 
ryt'ų, liepos 8 d., Detroitą 
apleidome ir naujuoju eks
presiniu keliu patraukėme 
Toronto link.

Kelionė buvo smagi. Da
linomės šeiminiais įspū
džiais ir su daugeliu LDS 
veteranų susitikimais. Ke
lionės paįvairinimui Veru
tė užtraukdavo kokią nors 
linksmą dainelę. Oras šil
tas, saulutė kaitina. Ūki
ninkų laukai visur žaliuo
ja.

Popiet ir pasiekėme To
ronto miestą. Greit susira
dome ir Liet. Sūnų ir Duk
terų namą, kuriame randa
si ir “Liaudies Balso” raš
tinė. Radome ten P. Gu
tauską, Žilinską, Bepirštį 
ir keletą kitų. Netrukus 
pribuvo ir Z. Janauskas. 
Užsimezgė nauja pažintis 
ir draugiški pašnekesiai. 
Bepirštis aiškino, kad jis 
kadaise gyvenęs Brookly- 
ne, tai pažįstąs nemažai 
laisviečių, turįs Brooklyne 
pusbrolius Bepirščius.

Pokalbis daugiausia su
kosi apie pažangiųjų lietu
vių veikimą. Pasirodo, kad 
“Liaudies x Balsas” finansi
niai verčiasi neblogai. Ne
seniai įvykęs piknikas bu
vo vienas geriausių. Sukelta 
virš tūkstantis dolerių pa
ramos. Visa bėda, kad 
naujų skaitytojų mažai te
gaunama, • o mirtingumas 
vis didėja, tai. ir skaityto
jų skaičių mažina. Iš Lie
tuvos filmų gauna, bet ma
žai jų gali panaudoti—pa
rodo tik Toronte ir Mntre- 
ale.

• Draugai aiškino, jog 
ekonominis gyvenimas Ka
nadoje ne lengvas. Darbo 
žmonėms tenka gana sun
kiai dirbti, kad pragyveni
mą pasidaryti. Į pensiją ga
li išeiti tik sulaukę 70 me
tų amžiaus, tai nedidelis 
skaičius pensija gali pasi
naudoti. Pensininkai gau
na nedaugiau $65 mėnesiui. 
Tai galima suprasti, kaip 
jiems tenka sunkiai verstis, 
kuomet už butą apie tiek 
tenka sumokėti. Jei kas tu
ri susitaupęs dolerių senat
vei, tai gali, sulaukęs 70 
metų amžiaus, ir be darbo 
gyventi. Bet tiems, kurie 
nieko neturi, tenka susiieš

Ir tuo didesnę pagarbą jauti 
šiems ryžtingiems, nenurims- 
tantiems žmonėms, tikriems 
lietuviams-patriotams. Jie kar
tu su mumis džiaugėsi lietu-
visko tarybinio sporto perga
le Amerikos vandenyse.

VENEZUELA ĮSIGIJO
PLIENO FABRIKĄ

Karakas. — Po eilės me
tų statybos prie Orinoca 
upės jau baigtas plieno 
i r geležies gaminimo 
fabrikas. Fabriko pasta
tymui ir įrengimui išleido 
$360,000,000. Per metus jis 
galės pagaminti 600,000 to
nų plieno ir geležies.

NUOGĄSTAUJA
Baltimore, Md. — Bethle

hem Steel Co., Sparrows 
Point, laivų statybos įmo
nėje nuleido 11,000 tonų lai
vyno pagalbinį laivą. Kal
bėjo kongresmanas T. C. 
Tollefson. Jis nuogąsta
vo, kad Tarybų Sąjungos 
prekybos laivynas jau su
daro 5,000,000 tonų įtalpos.
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RESPUBLIKA SKAMBA DAINOMIS APIE DRAUGYSTĘ
Jau trečią sekmadienį įvairiuose Tarybų Lietuvos miestuose 

ir rajonuose skamba dainos, muzika. Į gausias jaunimo, tau
tų draugystes, dainų ir šokių šventes atvyksta svečiai — ru
sai, baltarusiai, latviai ir kitų broliškų tautų atstovai.

Gausus būrys jaunųjų leningradiečių dalyvavo tradicinėje 
Kauno dainų šventėje. Jie taip pat svečiavosi miesto įmonė
se, aplinkiniuose kolūkiuose, susitiko su studentais.

Trijų broliškų respublikų — Lietuvos, Latvijos, Baltarusi
jos vėliavomis pasipuošė Molėtai. Liaudies meno ir tautų 
draugystės šventės dalyviai čia nuoširdžiai sveikino atvyku-
sius Latvijos TSR Ogrės rajono ir Baltarusijos TSR Lydos 
miesto saviveiklininkus. Draugystės dainos aidėjo ir Rokiš
kyje. čia įvykusiame rajono festivalyje jas dainavo ir sve
čiai, atvykę iš Latvijos ir Estijos.

Įspūdingos šventės įvyko. Utenoje, Anykščiuose, Raseiniuo
se, Zarasuose, Kalvarijoje, Kapsuke, Rietave, Kėdainiuose, 
Raseiniuose iy kai kuriuose kituose Tarybų Lietuvos miestuo
se ir rajonuose.

Nuotraukoje: Ogrės rajono ir Lydos miesto saviveiklinin
kai drauge- su lietuviais liaudies meno ir tautų draugystės 
šventėje Molėtuose.

koti kokio nors užsiėmimo, 
kad pragyvenimą pasida
rytų.

Dolerio numažinimas, 
kaip vietiniai draugai aiš
kino, smarkiai palietė dar
bo žmones, kuomet algos 
nepakilo, o gyvenimo reik
menų kainos pakilo. Reiš
kia, ekonominis žmonių gy
venimas, su dolerio numa
žinimu, žymiai pablogėjo.

Nepastovi ir sunkėjanti 
ekonominė krašto padėtis 
rinkimuose negalėjo kon- 
servatų valdžiai padėti. Li
beralai ir socialkreditoriai, 
laimėję parlamente dau
giau vietų, dabar iš visų 
pusių puola konservatus ir 
jų valdžią, net reikalauja 
naujų rinkimų. Susidaro 
pol i t i n i s nepastovumas. 
Jeigu liberalai pasigrobtų 
valdžįą, tai iš to nieko gero 
negalima laukti, nes kana- 
diški liberalai yra dešines
ni už konservatus. Kairysis 
sparnas, nors kiek ir rinki
muose laimėjo, visgi neturi 
daug jėgos parlamente. Ka
nadoje politinė krizė, atro
do, gali ir toliau tęstis. 
Kaip ten nepastovi ekono
minė padėtis, taip ir politi
nė palėtis pasilieka svy
ruojanti.

Kanadai lenktyniuoti su 
Jungtinių Valstijų kapita
lu juk nėra galimybės. Da
bartiniu laiku didžioji pra
monė yra Jungtinių Vals
tijų monopolistinio kapita
lo rankose. Did ž i o s i o s 
krautuvės taipgi amerikie
čių kontroliuojamos. Krau
tuvėse prekės daugiausia 
Jungtinėse Valstijose ga
mintos.

Kadangi prekių kainos 
ne žemesnės kaip. Jungti
nėse Valstijose, o darbinin
kų algos yra gerokai že
mesnės, tai aišku, kad eko
nominis darbo žmonių gy
venimas Kanadoje sunkes
nis, kaip Jungtinėse Vals
tijose. Finansinis kapitalas 
kovoja prieš kiekvieną dar
bo žmonėms naudingą re
formą. Kai Saskačevanos 
provincijoje buvo įvestas 
naudingas medicininės pa
galbos įstatymas, tai Kana
dos gydytojų sąjunga pa
skelbė generalinį streiką— 
atsisakė gydyti ligonius. 
Jie šaukia, jog tas įstaty
mas esąs komunistinis ar
ba kamunistų inspiruotas. 
Jie ten ruošia protesto de
monstracijas, o daugelis li
gonių, be tinkamo medici
ninio patarnavimo, jau mi-

rė.’Vai tokia ten biauri pa
dėtis. Visgi atsiranda tam 
tikra dalis sąžiningų gydy
tojų, kurie streikui rntyriX 
taria, kurie ligoniams su
teikia medicininę pagalbą.

Kanada yra Britanijos 
bendruomenės narė, bet 
savo žmonėms negali su
teikti nors tiek pagalbos, 
kiek Anglijoje suteikiama/ 
Pav., Anglijoje medicininis 
aptarnavimas visiems vel
tui suteikiamas.

Draugiškai pasikalbėję, 
pusdienį praleidę su toron-- 
tiečiais, Bunkai ir aš pasi
leidome kelionėn Montrea- 
lo link, o R. Barauskas 
pasiliko Toronte atostogas 
praleisti pas savo giminai-. 
čius.

J. G.

Šypsenos
Mergaitė atbėgo mamos 

pasiųsta su reikalu pas kai
mynus pavakariais ir rado 
visą šeimą sėdinčią prie 
stalo vakarieniauti. Visi 
galvas nulenkę, rankas su-, 
ėmę, kažin ką lūpomis kal
ba. V

Mergaitė: Ką jūs čia da^ 
rote?

Šeimininkas: Dėko j a m 
dievui už mūsų kasdieninę 
duoną. Juk ir jūs taip da
rote?

Mergaitė: O, ne! Mūsų 
mama už duoną moka pini
gais. .

_____ *
Vienas Kentucky kalnų 

gyventojas pasakoja kitam, 
kokia šalta šiemet žiema. 
Girdi: aš vieną vakarą vos 
mirtinai nesušaliau, laiky
damas lempą, kol mano 
žmona prikapojo malkų.

Patarnavimas
! < įJ ; - f l ] ,

Šeimininkė pašaukė mais-, 
to. krautuvę ir barasi. Gir
di: mano užsakyme buvo 
pažymėta tuzinas apelsinų^ 
o prisiuntei tik 10. . ,

Krautuvininkas: Matot, 
ponia, tai mūsų toks prie-, 
lankus patarnavimas. Du 
buvo supuvę, tai mes išmė
tėme, kad jums nereikėtų 
išmesti.

♦
Viena pusamžė moterėlė 

perka svarą vynuogių, pa
sakoja, kad jos vyras labai 
mėgsta vynuoges, ir klau
sia, ar jos nėra apibarsty
tos kokiais nuodais.

Patarnautojas: Ne, po
nia, tą jūs turite gauti vais
tinėje..

Taksai Už Įplaukas
Ateityje valdžia piliečiui 

prisius tik tris klausimus: 
pirmas, kiek turi pinigų, 
2-as, kur jie randasi, 3-či^, 
kada tu juos priduosi.

Moteriškė į savo vyrą/; 
Klausyk, tu netikęs liurbi: 
ar tu manai, kad aš šių pi
gių žvėriukų kailių kaili
nius dėvėsiu visą amžių? ;

Vyras: Kodėl ne? Tie 
žvėriukai dėvėjo visą savo 
amžių.

Vyras į savo moterį, ku
ri bando šuniuką išmokyti: 
Klausyk, mieloji, tu tą šu
nelį niekuomet neišmokysi 
kaip tu nori.

Moteris: Kodėl ne, aš if 
su tavim turėjau keblumo 
iš pradžių.

Krautuvininkas savo ta- 
vorą girdamas rodo į pilną 
gurbą pamidorų ir sako: 
Tai geriausios rūšies, ir aš 
pats juos auginu.

Pirkėja: Taip, taip, ks 
matau, bet jie ir greitai auį- 
ga. Vakar buvo 25 c. sva
ras, o šiandien jau 35 c. ‘ -

J. šukaitis



Ką N. Chruščiovas pasakė pasauliniame 
, taikos gynėjų kongrese Maskvoje
Kaip jau “Laisvės” skai- monių. Negalima nematyti, dis išdėstė susitikęs,(qU| nja7> negalimi matuoti pasaulinio 

tytojai žino, neseniai Mask- kad termobranduolinis gink- nimi Vienoje. 0 dabąr JAV' k&ro senais matais, apie jį
voje baigėsi pasaulinis kon
gresas už visuotinį nusi
ginklavimą ir taiką. Kai 
kas jį vadina taikos gynėjų 
kongresu. Jame dalyvavo 
daugiau kaip 2,000 delegatų 
iš apie 100 kraštų-valstybių. 
Dalyvavo ten ir JAV dele
gacija iš apie 150 žmonių.

Kongreso rengėjai kvietė 
didžiąsias valstybes, kad jos 
prisiųstų savo oficialius at
stovus kongrese dalyvauti 
ir pasakyti savo vyriausy
bių pažiūrą į nusiginklavi
mo ir taikos išlaikymo klau
simus. Iš didžiųjų valstybių 
dalyvavo Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas, ir 
jįs ten 1962 m. liepos 10 d. 
pasakė labai svarbią kalbą. 
Mes čia paduosime svarbes
nes iš tos kalbos ištraukas. 
Vertimas—Eltos.

Apgailestaujame, kad ta
me kongrese nebuvo JAV 
vyriausybės atstovo, kuris 
būtų išdėstęs mūsų šalies 
Valdžios politiką diskusuo- 
tais klausimais.—Redakcija.

Gerbiamieji pasaulinio kon
greso už visuotini nusigink
lavimą ir taiką delegatai ir 
svečiai! Brangūs kovos už 
taiką bendražygiai! Drau
gai ir bičiuliai!

Pirmiausia leiskite man 
Tarybų Sąjungos vyriau
sybės ir mūsų šalies liaudies 
vardu pasveikinti jus ir pa
dėkoti, kad jūs pasirinkote 
Maskvą vieta šiam plačiau
siai atstovaujamam istorijo
je taikingųjų jėgų pasiunti
nių kongresui. Kartu su ju
mis šioje salėje mintimis da
lyvauja visa tarybinė liau
dis, nes kongreso tikslai vi
siškai atitinka jos karščiau
sius lūkesčius.

Pasaulinis kongresas už 
visuotinį nusiginklavimą ir 
taiką — vienas iš įžymiau
sių dabarties įvykių. Be
veik visų mūsų planetoje 
gyvenančių tautų pasiunti
niai, įvairių rasių ir nacijų, 
klasių ir socialinių grupių, 
partijų ir politinių įsitikini
mų žmonės, įvairių religijų 
šalininkai ir ateistai, palikę 
nuošalyje visa tai, kas juos 
skiria, susirinko drauge ap
svarstyti skubiausio dabar
ties klausimo—kaip užkirs
ti kelią karui.

Žmonija gyvena reikšmin
gą epochą. Neregėtai spar
tėjanti socialinė pažanga, 
didingas perversmas moksle 
ir technikoje, mūsų žiniose 
apie gamtą gali atnešti vi
siems žmonėms didžiausių 
gėrybių.

Tačiau negalima nė minu
tei pamiršti, kad tamsiosios 
agresijos ir blogio jėgos 
grasina nukreipti žmogaus 
genijaus atradimus prieš 
žmoniją ir jos civilizaciją... 
Nusiginklavimas — įsakmus 

laiko reikalavimas
Brangūs bičiuliai! Aš, kaip 

ir kitų Ženevos nusiginkla
vimo derybose dalyvaujan
čių vyriausybių vadovai, ga
vau kvietimą išdėstyti kon
gresui savo šalies poziciją 
dėl visuotinio ir visiško nu
siginklavimo problemos. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
su padėka priėmė kvietimą 
ir laiko savo pareiga pra
nešti kongresui, kokios jos 
pažiūros į šią labai svarbią 
dabarties problemą. 
^Reikia žiūrėti tiesiai į akis. 
IjJaujo pasaulinio karo 
grėsmė yra. Žmonija gali 
būti įtraukta į šį karą, jeigu 
nebus imtasi ryžtingų prie- 

las nuolat tobulinamas, jo 
sukaupimas kariniuose ar
senaluose gali pasiekti tokį 
kritinį tašką, kada, kaip 
anksčiau sakydavo, patran
kos pradeda šaudyti pačios, 
o dabar, perfrazuojant šį 
posakį, galima pasakyti: ra
ketos su termobranduoliniu 
užtaisu pradės skraidyti pa
čios. Branduolinis ginklas 
dislokuojamas vis didesnia
me skaičiuje šalių, juo ap
ginkluojama vis daugiau ka
rinių dalių. Kartu didėja 
pavojus, kad avantiūristinės 
grupės sukels naują pasau
lini kara.

Ruošimasis karui dar nie
kuomet nebuvo įgavęs tokio 
milžiniško masto, kaip mūsų 
dienomis. Karo pramonės 
monopolijų — “prekiautojų 
mirtimi” — ir suįžūlėjusios 
kariaunos sąjunga, šis, kaip 
ji vadino buvęs JAV prezi
dentas Eizenhaueris, “kari- 
nis-pramoninis komplek
sas,” nepaprastai spartina 
ginklavimosi varžybas. 
Kaip apskaičiuoja autorite
tingi Vakarų mokslininkai- 
atomininkai, “branduolinės 
mirties potencialas” dabar
tiniame pasaulye sudaro 350 
tūkstančių megatonų, t. y. 
250 mili i ardu tonu trinitro
toluolo. Tokiu būdu kiekvie
nam mūsų planetos gyven
tojui jau paruošta vidutiniš
kai daugiau kaip 80 tonų 
sprogstamosios medžiagos. 
Šiuo produktu, pasirodo, da
bar jau su perteklium aprū
pinti žemės rutulio gyvento
jai.

Net oficialiais duomeni
mis, kariniams tikslams vi
same pasaulyje kasmet išlei
džiama 120 milijardų dole
rių. Ši suma lygi maždaug 
pusei kapitaliniu įdėjimų, 
investuojamu į visas pasau
lio ekonomikos šakas. Ji 
siekia du trečdalius nacio
nalinių pajamų, kurias gau
na visos ekonominiu atžvil
giu silpnai išsivy s č i u s i o s 
valstybės. Kas 10 minučių 
vien tik NATO šalvs ruo- 
šimuisi karui išleidžia mili
joną dolerių!

Pagal karinių pasirengi
mų mąstą pirmoje vietoje 
vra Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Per 17 metų — 
nuo 1946 iki 1962 metų — 
JAV tiesioginės ir netiesio
ginės karinės išlaidos suda
rė apie 900 milijardų dole
rių — beveik tiek pat, kiek 
išleido antrajame pasauli
niame kare visos kapitalisti
nės šalys. Pražūtingu kari
nio išlaidumo keliu eina ir 
kitos NATO šalys. Visų tų 
šalių karinė mašina išaugo 
iki neįtikimo dydžio.

Ginklavimosi varžybos su
ryja milžinišką liaudies dar
bo masę. Šiandien 20 su vir
šum milijonų mūsų planetos 
gyventojų tarnauja ginkluo
tosiose pajėgose. Darbui 
karo reikalams atiduoda sa
vo energiją daugiau kaip 
100 milijonų žmonių, 70 pro
centų viso mokslinio perso
nalo pasaulyje vienaip ar 
kitaip panaudojama karinė
je srityje. Vakarų šalyse 
darosi reali grėsmė, kad mi- 
litarizmas sukarins civilinę 
visuomenę...

Savo metu buvęs JAV 
prezidentas Eizenhaueris ir 
dabartinis prezidentas Ke
nedis laikėsi realistinės po
zicijos, parekšdami, kad tiek 
TSRS, tiek ir JAV karinės 
pajėgos yra lygios. Tokią 
poziciją prezidentas Kene- 

vadovaują veikėjai, pradeda 
stengtis įteigti savo liau
džiai ir savo, sąjunginin
kams mintį, kad jėgų, san
tykis esąs pasikeitę? JAV 
naudai. Ko siekiama tokio
mis kalbomis — aišku: teig
dami, kad jie laimės karą, 
Amerikos militaristai sten
giasi padrąsinti tiek savo 
ginkluotąsias pajėgas, tiek 
ir sąjungininkus...

Pastaruoju metu Ameri
kos veikėjai vis dažniau 
kalba apie termobranduolinį 
karą, kuria savotišką tokio 
karo kultą. Šiuo atžvilgiu 
ypač būdinga birželio 16 d. 
pasakyta JAV gynybos mi
nistro Makanamaros kalba. 
Savo kalboje jis pasakė, jog. 
girdi, galima susitarti, kad 
branduolinis ginklas būtų 
naudojamas tik smūgiams į

ginkluotąsias pajėgas, o ne 
į stambius miestus. Ameri
kos spauda teigia, kad 
Maknamaros parei š k i m u i 
pritarė Baltieji rūmai, ir 
aiškina jį kaip savotišką pa
siūlymą Tarybų Sąjungai 
priimti branduolinio karo 
kariavimo “taisykles.”

Apie didelius ir mažus 
miestus

Ką galima pasakyti apie šį 
pasiūlymą”?

Šis siaubingas pasiūlymas 
nuo pradžios iki galo kupi
nas neapykantos žmonėms, 
žmonijai, nes juo mėginama 
įteisinti branduolinį karą ir 
kartu milijonų žmonių pra
žūtį.

Šis pasiūlymas rodo, kad 
tam tikri JAV sluoksniai 
nori nukreipti pagrindinį 
smūgį į šalis, kuriose yra 
Amerikos bazės ir ginkluo
tosios pajėgos,—Italiją, Tur
kiją, Angliją, Vakarų Vo
kietiją, Japoniją, Graikiją ir 
eilę kitų šalių.

Pagaliau tai begėdiškiau
sias ir JAV gyventojų ap
gaudinėjimas. Argi dide
liuose miestuose ir arti jų 
nėra ginkluotųjų .pajėgų? 
Argi branduolinės bombos, 
sprogusios pagal Maknama
ros “taisykles,” sakysime, 
Niujorko priemiesčiuose ne
pasmerks mirčiai šio didžiu
lio miesto? Kai kuriose ša
lyse nėra tokių didelių mies
tų, kaip Jingtinėse Valsti
jose, o naikinti vidutinius 
miestus, gyvenvietes ir kai
mus, reiškia kariauti “pagal 
taisykles.”

O argi gyventojai viduti
nių miestų arba kaimų, į 
kuriuos, Makanamaros nuo
mone, galima nukreipti ato
mines bombas, ne tokie pat 
brangūs, kaip ir didžiųjų 
miestų gyventojai?

Mes manome, kad reikia 
tartis ne dėl to, kaip ka
riauti branduolinį karą, o 
dėl to, kaip pašalinti pačią 
galimybę jam kilti, kad lik
tų sveiki visi miestai, tiek 
dideli, tiek ir maži, kad lik
tų sveikos visos gyvenvietės, 
visi kaimai ir viensėdžiai.

Dabartinėmis sąlygomis 

negalima galvoti senomis 
katėgorijomiš.’ Reikalas tas, 
kad iš pagrindų, .ąavo kokyT 
be pasikeitė karinė techni
ka, kad neregėtai išaugo 
griaunančioji karo priemo
nių jėga. Kuo tai pasireiš
kia?

Pirma, naujojo ginklo nė 
lyginti negalima su ankstes
niu. Tik vienos galingos van
denilio bombos sprogimo 
jėga daug kartų virši- 
ja sprogimo jėgą visų 
kovos priemonių, kurios 
buvo panaudotos visuose ka
ruose per žmonijos istoriją, 
įskaitant pirmąjį ir antrąjį 
pasaulinius karus.

Antra, raketinis-branduo- 
linis karas visiškai panaiki
na ribas tarp fronto ir už
nugario. Dar daugiau, bū
tent tik civiliniai gyventojai 
bus pirmiausia masinio nai
kinimo priemonių auka. To
kiame kare tik kelios termo
branduolinės bombos gali 
visiškai sunaikinti ne tik la
bai stambius pramonės 
centrus su daugeliu milijo
nų gyventojų, bet ir ištisas 
valstybes.

Amerikos ekspertai ap
skaičiavo, kad viena 20 me
gatonų galingumo vandenili
nė bomba, sprogusi ore, su
lygintų su žeme visus mūri
nius ir karkasinius gyvena
muosius namus iki 24 kilo
metrų spinduliu nuo sprogi
mo centro. Siaučianti ug
nies jūra sudegintų visa, 
kas gali degti, visas gyvas 
būtybes tokiame rajone, 
kaip nuo Niujorko iki Fi
ladelfijos. O dabar jau su
kurtos 50, 100- ir net dau
giau megatonų bombos.

Gali žūti 800 milijonų
Ir pagaliau, esant dabarti

niam jėgų pasiskirstymui ir 
naujų rūšių ginklui, termo- 
branduolinis karas, kurį 
pradėti ragina Amerikos 
militaristai, neapsiribos tik 
dviejų valstybių teritorijo
mis, jis įgaus visuotinį po
būdį, padarys didžiulių su
griovimų ir pražudys mili
jonus žmonių visose pasau
lio dalyse. Ką tai reiškia 
žmonijai? Vienas iš įžy
miausiųjų kovotojų prieš 
atominę mirtį, žymus Ame
rikos mokslininkas Lainuš 
Polingas savo knygoje 
“Daugiau nebeturi būti ka
rų” nustato galimų bran
duolinio karo aukų skaičių- 
800 milijonų žmonių. Tokia 
rūsti tiesa apie tikrąjį ter
mobranduolinio karo pobū
dį. Ir jeigu dabar šią tiesą 
slepia nuo tautų Vakarų 
valstybiniai veikėjai, tai jie 
nusikalsta žmonijai, taip 
pat ir savo šalių tautoms.

Tie, kurie balansuoja “ant 
karo slenksčio,” mėgina įti
kinėti, kad, esą, patikimas 
taikos išsaugojimo laidas 
yra pats raketinis-branduo- 
linis ginklas. Ši koncepci
ja — Vakaruose ji vadina
ma “baimės pusiausvyra”— 
prieštarauja sveikam pro
tui, yra baisus žmonių ap
gaudinėjimas. Iš tikrųjų po 
“pusiausvyros d o k t r i nos” 
skraiste brandinami planai 
sukelti preventyvų karą. Kai 
kurie atsakingi JAV valsty
bės veikėjai net atvirai pa
reiškia esą pasiruošę imtis 
“iniciatyvos branduoliniame 
konflikte su Tarybų Sąjun
ga.”

Įsigilinkite į šiuos žodžius. 
Jais ne tik grasinama ter
mobranduoliniu karu, bet ir 
primetamas pragaišti n g a s 

lenktyniavimas, kas pirmas 
pradės tokį karą. Kadangi 
jie sako galį pirmieji pra
dėti karą, tuo pačiu jie tar
si pasakinėja kitoms šalims: 
skubėkite, girdi, kad pra
lenktumėte priešininką. Ką 
tai gali sukelti? Kiekvie
nam aiškų: ‘1 katastrofiškus 
padarinius'/.1'? 1 ; '

Vos neprasidėjo
Reikia turėti galvoje, kad 

tarptautinio įtempimo sąly
gomis net paprasta klaida 
gali sukelti žaibišką grandi
ninę visuotinio karo reakci
ją. Paimkime, pavyzdžiui, 
Amerikos strateginės avia
cijos vado generolo Pauerio 
veiksmus. Jis 1961 metų lap
kričio mėnesį, remdamasis 
klaidingu aliarmu, įsakė vi
sose Amerikos bazėse dislo
kuotus bombonešius siųsti 
Tarybų Sąjungos link. Jis 
nelaikė reikalingu net pain
formuoti apie tai JAV pre- 
identą, t. y. vyriausiąjį tos 
šalies ginkluotųjų pajėgų 
vada. Dvylika su puse mi
nučių Amerikos strateginė 
aviaciia faktiškai buvo karo 
prieš Tarybų Sąjungą padė
tyje. Kur garantijos, kad 
sekančiu klaidingo aliarmo 
atveju uolūs Amerikos ge
nerolai atšauks veiksmus 
anksčiau, negu užgrius ka
tastrofa?

Yra labai didelis pavojus, 
kad karas kils atsitiktinai 
dėl techninių apsirikimų. 
Vis dažniau atomines ir van
denilines bombas nešančius 
Amerikos lėktuvus ištinka 
avarijos, vis daugiau nu
krinta raketų su termobran
duoliniais užtaisais. Visai 
neseniai, 1962 metų birželio 
4 d., dėl techninių sutrikimų 
buvo susprogdinta ore Ame
rikos “Toro” raketa, kurios 
branduolinis užtaisas nukri
to kažkur Ramiajame van
denyne. Birželio 19 d. pa
sikartojo ta pati istorija. 
Tokie faktai negali nekelti 
didžiausio nerimo. Italijos 
laikraštis “Džusticia” tei
singai pažymėjo: “Įsisiau
tėjęs ‘Toras’ galėtu sukelti 
pasaulini karą.” Visa tai 
dar kartą patvirtina, kokia 
navojinga taikai atominė 
Vakaru reakcinių militaris
tinių sluoksnių psichozė.

Kol valstybių arsenaluose 
laikomos ir didinamos mir
tino ginklo atsargos, karo 
grėsmė didėja. Kelias i tik
ra taiką — visuotinai ir vi
siškai nusiginkluoti.

Gerbiamieji delegatai! Aš 
žinau, kad šioje salėje susi
rinkę įvairiausių politinių 
pažiūrų žmonės. Ir jie čia 
susirinko ne diskusuoti apie 
vienos ar kitos socialinės 
sistemos pranašumus. Mus 
visus čia atvedė vienas no
ras, vienas siekimas—išgel
bėti taiką, neleisti kilti ter
mobranduolinio karo gais
rui ...

“Kalavijas ne mūsų 
emblema...”

Mūsų Tarybų valstybė gi
mė su įžymiuoju Lenino 
dekretu apie taiką. V. Le
ninas kategoriškai atmetė 
pasiūlymą įterpti į Tarybų 
valstybės herbo emblemą 
kalavijo atvaizdą. Jis pa
reiškė: “Kalavijas ne mūsų 
emblema.” Tarybų šalies 
emblema tapo piautuvas ir 
kūjis —- taikaus kuriamojo 
darbo simbolis. Mes vado
vavomės, vadovaujamės ir 
vadov a u s i m ė s lenininiais 
taikaus sugvvenimo princi
pais. Tai vienintele, istori
nes mūsų amžiaus sąlygas 
atitinkanti doktrina apie 
skirtingą socialinę santvar
ką turinčių valstybių san
tykius, ir tik jos pagrindu

galima išsaugoti taiką. Ne
priklausomai nuo to, ką gal
voja žmonės apie gyvenimo 
būdą, kitos visuomeninės 
sistemos šalyse, pasaulis yra 
vieningas ir necla 1 i j a 
t e r m o branduolinė? k’ąVas-' 
trofos akivaizdoje. Čia mes 
visi—žmonių giminė. 3 z.

Vakaruose daugelis žmo-> 
nių vis dažniau kelia klau
simą: “Ar žmonija turimi 
eiti?” Tokiems žmonėms*' 
noriu atsakyti. Taip, turi, 
ir ji bus šviesi. Mes tikime, 
kad žmonija ras savyje jė-’ 
gų atominiams maniakams 
pažaboti.

Branduolinio ginklo am
žiuje, raketų amžiuje nega
lima padaryti galo naiki
nančio branduolinio karo 
pavojui, neišrovus su šak
nimis, nesunaikinus masi
nio naikinimo priemonių,, 
n-eu ž draudus branduolinio 
ginklo. Mes esame už tai, 
kad būtų visiškai panaikin
tos materialinės galimybės 
kariauti.

Nusiginklavusiame pasau
lyje valstybių santvkiuose 
taps neįmanoma politika “iš 
jėgos noziciios,” “ant karo 
slenksčio,” “atominio baugi
nimo” politika. Visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo 
šūkis tolygus šūkiui “Šalin 
karus tarp tautų, tegyvuo
ja taika!”

štai kode! kova už visuo
tini ir visišką nusiginklavi
mą yra pirmutine pareiga 
visoms taikingosioms jė
goms, visoms nacionalinėms 
ir tarptautinėms organiza
cijoms bei srovėms, kovo
jančioms už taikos išsaugo
jimą ir stiprinimą. Nusi
ginklavimas — įsakmus mū
sų laikų reikalavimas.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
NUSIGINKLAVIMO 

PROGRAMA
Gerbiamie j i delegatai! Ta- 

rybų Sąjungos vyriausybė 
tvirtai ir nuosekliai laikosi 
taikos stiprinimo ir taikaus 
sambūvio kurso. Pateikda
ma visuotinio ir visiško nu
siginklavimo programą, Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
vadovavosi tuo, kad būtina 
radikaliai išspręsti visų 
valstybių saugumo proble
mą — pašalinti pačią gali
mybę sukelti karus.

Kas gi svarbiausia šioje 
mūsų programoje? Nusi
ginklavimo pagrindas, jo 
esmė yra branduolinio gink
lo uždraudimas ir visiškas 
sunaikinimas.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė siūlo jau pačioje pra
džioje, pirmajame nusigink
lavimo etape bent apmarin
ti branduolinį ginklą, jį pa- 
ralyžuoti, sunaikinant vi
sas jo gabenimo į taikinį 
priemones. Mes siūlome i 
vienu kartu likviduoti rake
tas, lėktuvus, antvandeni- 
nius ir povandeninius karo 
laivus, galinčius nešti bran
duolinį ginklą, atominius 
artilerijos įtaisus, taip pat 
visas užsienio karines ba
zes svetimose teritorijose ir 
išvesti iš svetimų teritorijų 
visą užsienio kariuomenę.

Jeigu nebus raketų, ne
bus lėktuvų, antvandeninių 
ir povandeninių karo laivų, 
tai branduolinis ginklas ne
bebus pavojingas net tuo
met, jeigu kuri nors nesą
žininga vyriausybė pamė
gintų paslėpti dalį šio gink
lo. Gabenimo priemonių 
sunaikinimas atimtų gali
mybę atominį ginklą turin
čiai šaliai smogti branduo
lini smūgį kitoms šalims. 
Tokį pasiūlymą savo metu 
buvo iškėlęs Prancūzijos

prezidentas generolas de 
Golis, ir mes visiškai su juo 
sutinkame. Deja, Prancūzi
jos vyriausybė nesiėmė jo
kių veiksmingų žygių savo 
pasiūlymui realizuoti. Dar 
daugiau, ji atsisakė daly
vauti nusiginklavimo dery
bose Ženevoje.

p,Sakoma, kad branduolinį, 
ginklą galima transportuoti 
j r • 'civiliniais lėktuvais 
'lėktuvais “TU-114,” “Boing- 
707” ir kitais. Bet jeigu iš 
tikrųjų noriipa nusiginkluo
ti, ‘tai galima tam tikrą lai
kotarpį palikti šalyse apsi
gynimo priemones: prieš
lėktuvinę artileriją, prieš
lėktuvines raketas ir nai
kintuvus. Šiuolaikinė tech
nika įgalina numušti bet 
kuri lėktuvą, skraidantį bet 
kokiame aukštyje. Kaip 
matote, šis argumentas nuo 
pradžios iki galo nepagrįs
tas.

Siūlydama pradėti nusi
ginklavimą, likvidavus visas 
branduolinio ginklo gabeni
mo į taikinį priemones, Ta
rybų Sąjunga, turinti galin
giausias pasaulyje globali
nes ir tarpžemynines rake
tas, savanoriškai atsisako 
esminio karinio pranašumo. 
Bet mes nesvyruodami žen
giame šį žingsnį, nes mano
me, kad jis atitinka intere
sus kuo greičiausiai išspręs
ti nusiginklavimo problemą.

Likviduoti karines bazes
Savo ruožtu, mes reika

laujame, kad Vakarų vals
tybės sutiktų likviduoti vi
sas savo karines bazes sve
timose teritorijose ir išves
ti savo kariuomenę iš tokių 
teritorijų. Šios bazės įsteig
tos ne gynybai, o agresijos 
tikslams. Kam, pavyzdžiui, ‘ 
neaišku, kad Amerikos ra
ketinės - branduolinės bazės 
Japonijai priklausančioje 
Okinavos saloje ar Libijoje, 
Afrikos žemėje, bazės Ang
lijoje, Italijoje, Turkijoje, 
Graikijoje, Tailande reika
lingos ne JAV gynybai? 
Teigti kitaip, reiškia juodą 
vaizduoti baltu.

Šiuo atžvilgiu labai būdin
gas JAV aukščiausiojo teis
mo nario p. Douglaso pripa
žinimas. Jis savo naujoje 
knygoje rašo: “Mes apsu
pome Rusiją aerodromų žie
du. Juose mūsų bombone
šiai ir naikintuvai dieną ir 
naktį buvo visiškai parengti 
kovai. Mūsų bazių buvo ir 
Maroke, kur eilę metų bom
bonešiai ištisą parą budėda
vo ore su atominėmis bom
bomis, pasiruošę, kai tik 
gaus šifruotą signalą, 
skristi į numatytus taiki
nius. ..”

Tai dar kartą patvirtina, 
kad, kol bus tos bazės, bus 
ir naujo pasaulinio karo 
grėsmė.

(Pabaiga kitam num.)

VAMZDŽIAI GAMINAMI 
Iš PLASTIKOS

Vilniaus plastmasinių dir
binių gamykloje pradėti 
gaminti iš plastikos vamz
džiai.

Jie pakeis brangiai kai
nuojančius metalinius van
dentiekio, kanalizacijos bei 
žemės ūkyje naudojamus 
vamzdžius. Šie vamzdžiai 
palyginti su dabar naudo
jamais turi daug privalu
mų: visai nerūdyja, atspa
rūs mechaniniams pažeidi
mams. Be to, jie labai leng
vi. Pavyzdžiui, 375 pėdų il
gio vamzdį, kurio diamet
ras apie 2 coliai, gali pakel
ti ir nešai vienas žmogus 
(svoris apie 120 svarų).
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J. D. Sliekas

Kaip augo ir gyveno Elžbietėlė
(Tąsa)

Tuo tarpu Elžbietėlės 
draugai ir prieteliai guodė 
ją ir drąsino negrįsti pas 
Antaną, geriau pasišalinti į 
kitą dalį miesto, kad nerei
kėtų kartais susitikti ,su 
juo ir turėti nesmagumo. 
Ji taip ir padarė.

Čia susirado darbelį, dir
bo, dainavo chore, mokėsi 
dalyvauti lošime. Prisirašė 
prie moterų organizacijos; 
susipažino su daugeliu pa
žangių žmonių, lankė mo
kyklėlę, kur svarstė įvai
rius visuomeniškus reika
lus, daug skaitė ir lavinosi.

Dabar Elžbietėlė pradėjo 
iš naujo gyventi. Ji turėjo 
daug draugų, jos sveikata 
pagerėjo, ir vis mažiau ją 
berūpino Antanas. Kadan
gi ji visur ėjo, dalyvavo ir 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių pažino, tai ir garsėjo; 
ji jau kartais nebe tik dis
kusijose dalyvauja, bet 
trumpą prakalbbėlę pasako 
tūlais klausimais. Į ją pra
dėjo kreipti atidos ir prasi
lavinę draugai, o kadangi 
ji buvo dar jauna ir mylė
jo gražiai pasirodyti, ji pa
traukė akį ne vieno vyro. 
Ją pradėjo vadinti į teatrus, 
ant pietų, piknikus ir t.t. 
Su kai kuriais sutikdavo 
kai kur išeiti, bet tik išeiti, 
o ne mylėti. Jai siūlėsi vi
sokio kalibro ir amžiaus vy
rai; buvo ir tokių, kurie ro
dė savo banko knygutes ir 
žadėjo jai viską aprašyti, 
jei tik ji sutiks už jo tekė
ti ir t.t. Bet ji sykį pasi
mokinusi, buvo labai atsar
gi, kad ir vėl neįkliūtų.

Po kelių metų tokio gyve
nimo, jai buvo surengtas 
prakalbų maršrutas po mie
stus ir miestelius, kur bu
vo moterų organizacijos 
kuopos.

Kadangi mūsų Elžbietėlė, 
bevažinėdama su prakalbo
mis, susitiks vaikiną, kurį 
ji pamylės, tai palaukime, 
kol ji atvažiuos, o persikel
kime į tą miestą, kur jis gy
vena ir ką jis veikia.

Petro mieste gyveno Juo
zas, amžiaus buvo 26-šių 
metų, poaukštis, plaukai 
kaštonavi, stori, aukštyn 
sušukuoti. Pilno balto vei
do. Panosėje juodi pakirpti 
ūseliai.

Juozas buvo Socialistų 
partijos narys nuo 1916 me
tų, 1919 metais, skilimo me
tu buvo karštas kairysis ir 
nuėjo su jais. Jam partijos 
įsakymas buvo šventas; jis 
sakydavo: partijos įsakyta, 
tai kaip kirviu įkirsta, turi 
būti įvykdyta iki paskutinei 
raidei.

Jis buvo nusitaręs pats 
sau: viską, ką uždirbi, ati
duoti partijai, sau pasilikti 
tik pragyvenimui. Bet, ka
da partija skilo ir Liutkus 
užgriebė ALDLD centro iž
dą, o. Žilinskaitė, rodos, L. 
M.P.S. 26-tos kuopos iždą, 
Juozas susvyravo — jis pa
matė, kad neteisingų žmo
nių yra ne tik tarpe papra
stų žmonių, bet ir pas mo
kytus — vadus. Jis nutarė 
nesiskubinti vykinti savo 
nutarimą, bet palaukti. Ji
sai tada rašinėjo į laikraš- 
kius korespondencijas, pra
dėjo išstoti viešai į diskusi
jas, ypač Lietuvos klausimu 
diskusijas, kurių tada buvo 
apsčiai, ir jau pradėjo pa
sakyti prakalbėles tūlais 
klausimais.

Nežinia, kur ir kaip jis 
gavo į rankas sąnarių skau
dėjimą — gėlimą, kad nega
lėjo apsivilkti švarko, nega
lėjo nuėjęs į judžius sėdėti, 

tupėdavo išeiti lauk ir mi
klinti—judinti sąnarius.

Jis nuėjo pas gydytoją. 
Tas apžiūrėjęs pasakė: rau- 
matizmas. Davė tam tik
ros mosties ir liepė skauda- 

vietas teplioti ir būti 
saulės kaitroj iki juostai 
nuogam. Daktarui pasakyti 
taip gydytis lengva, bet 
kaip šitaip gydytis darbo 
žmogui? Bet gydytis rei
kia, kol dar jaunas. Juo
zas turėjo susitaupęs 400 
dolerių. Na, tai pamanė: 
pabūsiu porą mėnesių be 
darbo, ir bus gerai.

Jis jau nedirbo, bet nie
kam nieko nesakė. Ryte at
sikelia, pavalgo, už knygos 
ir į parką. Čia nueina į pa
šalį — į krūmus, nusivelka 
marškinius, atsisėda ar at
sigula saulėkaitoj, skaito ir 
gydosi. Nors jis jau ne
dirba darbovietėje, bet or
ganizacijose dirba kaip dir
bęs. Jis buvo ALDLD ir K. 
partijos kuopų knygius, tai 
kur tik ėjo, vis jo kišeniai 
buvo pilni aukų rinkimo 
blankų, knygų ir 1.1. Ren
kant aukas, pirmiaus i a 
turi aukoti pats, ir 
aukoti nemažai, nes jeigu 
rinkėjas pats duos 10- ar 25 
centus, tai ir kiti daugiau 
neduos, tai aukų surinksi 
mažai. Taigi, Juozas duo
da 2—3 dolerius; renkant 
aukas laikraščio paramai, 
jei kas davė dolerį, Juozas 
davė 2—3, jei kas du, Juo
zas penkius. Nepavyko iš
parduoti tikietų ar knygu
čių visų, sarmata grąžinti 
atgal, Juozas užmoka už vi
sas; nepavyko koks pareii- 
gimėlis, kuopoj nėra pinigų, 
Juozas užmoka bilas,— kai 
kuopoj bus pinigų, Juozui 
atmokės. Reikia siųsti de
legatus į apskrities konfe
renciją ar visuotinį organi
zacijų suvažiavimą, vieni 
dirba, kiti netinkami, tegul 
važiuoja Juozas, jis nedir
ba, kuopoje nėra pinigų, te
gul draugas Juozas va
žiuoja savais. O kai bus 
kuopoj pinigų , Juozui ati
duosime. Juozas važiuoja 
savais.

Juozas ir nepajuto, kaip, 
vasara prabėgo, jo rankos 
pagerėjo, bet pinigai jau 
visiškai baigėsi. Kada 
Juozas primena, kad jam 
jau labai reikia pinigų, 
draugai sako: tai kad kuo
poj pinigų nėra, drg. Juo
zas tegul palaukia, jam 
juk nei pati, nei vaikai.

Juozas mato, kad drau
gai dalyką ima su pašaipa, 
pas juos nėra noro su juo 
atsiteisti, bet ką gi, skan
dalo nekelsi. Laukia. O po
litiniai priešai ir bobos kal
ba: Iš ko Juozas gyvena, 
nedirbdamas? Jie tauškia: 
Iš ko, ogi iš surinktų aukų, 
manai, kad jis jas kur iš
siunčia? Kiti sako: jis tin
gi — nenori dirbti ir tt. O 
kai kurie mūsiškiai prade
da nuogąstauti: ar Juozas 
kartais negauna iš kokių 
nešvankių įstaigų?

O darbo, irgi tuoj, nenu
griebsi, kada panorėjai; iš 
sykio Juozas rinkosi jį, pas
kui imtų anei kokį, bet ir to 
nesusigriebia. Lenda į sko- 
ią.

Kai Elžbietėlė atvažiavo 
su prakalbomis į Petro mie
stą, Juozas jau ture jo j 50 
dolerių skolos.

Elžbietėlė pakalbėjo apie 
valandą apie moterų užduo
tį visuomenėje, bet, matyt, 
jai buvo sunkoka kalbėti. 
Po prakalbų, kaip, papras-^ 
tai, ją supažindino su vieti
niais veiklesniais draugais 
ir draugėmis. Atsisveiki

nant su Juozu, Elžbietėlė 
vyko, ten, kur turėjo nakvo
ti. Šeimininkė užkvietė Juo
zą rytoj, atvažiuoti pasikal
bėti ir viešniai parodyti 
“mūsų” miestą.

Ant rytojaus Juozas at
važiavo.. ir jiedu išėjo, ap
žiūrėti miesto* Ne tiek jie 
žiūrėjo miesto, kiek vaikš
čiojo gatvėmis ir parkuty, 
ir kalbėjosi. Jie apkalbėjo 
labai daug: apie progresyvį 
veikimą New Yorke, “L.” 
redaktorius ir šiaip veikė
jus, apie PETRO miesto 
veikimą; jie įsidrąsino ir 
Elžbietėlė atidengė gana 
plačiai savo nepasėkmingą 
pirmą apsivedimą. Ji nuror 
dė, kad ji buvo ekonominiai 
aprūpinta, bet ji neturėjo 
gyvenimo draugo ir t.t. 
Juozas pilnai su ja sutiko, 
sakydamas: “žinoma, šei
myniniame gyvenime, ypa- 
ta svarbiausia” it t.t.

(Bus daugiau)1

Minimalis 
Atlyginimas
Pagal federalinius atlygi

nimo ir darbą valandų įsta
tymus minimalinis atlygini
mas už darbo valandą dar
bininkams tarpvalstiji nėję 
komercijoje yra vienas dole
ris 15. centų.

Minimalinio atlyginimo le- 
gislacija JAV-ose turėjo ga
na įdomią istoriją, kuri pa
žymi krašto nusistatymą ap
rūpinti padoriu gyvenimo 
standartu visus piliečius..

' Pirmieji tautiniai uždar
bio įstatymai (Fair Labor 
Standard Act of 1939) bu
vo didelės socialinių gerbū
vio įstatymų programos 
produktas. Jie p r a dėjo 
veikti prezidento Franklino 
D. Roosevelto administraci
jos laikais. Šios akcijos bu
vo imtasi per ekonominės 
depresijos periodą, kai pa
sidarė labai aštri darbinin
kų pragyvenimo problema. 
Tuo tarpu, kai JAV vis dar 
buvo atsigavimo laikotarpy
je nuo ekonominės 1930 m. 
krizės,, susirūpinimas šia 
darbininkų grupe: vis didėjo.

Per prabėgančius metus 
keli Akto pakeitimai pa
laipsniui kėlė valandos atly
ginimo minimumą nuo 40 
centų į valandą 1938 m. ligi 
dolerio 15 centų dabartiniu 
metu. Dabartinis valandos 
minimalinis atlyginimas bu
vo nustatytas 1961 m. gegu
žės mėn. Be to, buvo dar 
nustatyta, kad 1963 m. rug
sėjo, mėn. atlyginimas būtų 
pakeltas ligi dolerio, 25 cen
tų. Priedo, 3,600,000 darbi
ninkų, kurie pagal Aktą už
dirbo vieną dolerį į valan
dą, 1965 m. uždirbs dolerį 
25 centus, 

. Ekonomistai nurodė,, kad 
šalia pakeltų atlyginimų 
Aktas taip, pat teikia, kelias 
kitas pirmenybes. , Pavyz
džiui, .pakeltas atlyginimas 
padidna žmonių pirkimo ga
lią ir tuo būdu. ekonominė 
veikla yra.. stimuliuojama. 
Kadangi dauguma žmonių, 
kuriuos. Aktas liečia, nepri
klauso. unijoms,, tąs padeda 
eliminuo.ti neteisingą kom- 
peticiją biznyje, kur darbo 
kaįna yra sumažinama, sam
dant darbininkus, neapsąū; 
gotus upjjų.. . . . '

American Council

Seulas. — Pietų Korėjoje 
premjeru tapo generolas 
Kim Hyun-Chui', tai buvu
sio diktatoriaus Rhee bičiu
lis.

Nemuno ir Merkio 
santakoje

• . ,4.a.,■./1 ■ ■/•

Mintis buvo įdomi — su
kurti savą,, mokyklinį; mu
ziejų, papasakoti apie seno
sios Dainavos sostines praeitį, 
dabąrtį. Iniciatyvos , ėmėsi 
Merkinės vidurinės mokyk
los mokymo dalies vedėjas 
Juozas, Vitkus ir kraštoty
ros būrelio nariai. Dabar 
dažnas, užsukęs į Merkinę, 
nepraleidžia malonios pro
gos apsilankyti kukliame 
mokykliniame muziejuje.

“Povilai, mano sūnau, tu 
esi garbingoje vietoje!” — 
įrašė į titulinį knygos lapą 
“Povilo Jurkos” autorius— 
dzūkas Rojus Mizara. Ši A- 
merikos lietuvių rašytojo 
knyga — vienas iš muzie
jaus eksponatų. O štai 
“Partizanų kelias” — žemė
lapis su foto nuotraukomis, 
vaizduojančiomis “Daina
vos ir “Šarūno” partizanų 
žygių ir kovų vietas. Apie 
narsius kovotojus primins 
ir stendas “Jie kovojo už 
mūsų ateitį.” Čia surinkta 
medžiaga pasakoja apie por 
grindinę komjaunimo orga
nizaciją Merkinėje buržua
zijos valdymo metais, apie 
komjaunuolius —■ Leoną Gem- 
bicką, Stasį Skaržinską ir 
daugelį kitų kovotojų, kri
tusių nuo hitlerinių okupan
tų rankų.

Keturi šešiakampiai mūri
niai stulpai kadaise žymėjo 
Merkinės miesto ribas. Sto
vėjo Merkinės pilis. Apie 
tai pasakoja stendas “Mer
kinės istorija.” Kraštotyri
ninkai surinko namų apyvo
kos .daiktų,\ darbo įrankių, 
naudotų baudžiavos laikais. 
Atrado ir pageltusią metri
kų knygą, pažymėtą 1692- 
1697 metų datomis... Tur
tingas eksponatais etnogra
fijos skyrius.

Dainingoji Dzūku ja išau
gino puikių menininkų. Ne
toli Merkinės,, Subartonių 
kaime, augo lietuvių litera
tūros klasikas. Vincas Krė-

WATERBURY, CONN
Didelis ačiū už 
draugįškumą

Liepos 1 d. LLD 28' kuo
pa surengė mums išleistn- 
vių parinkę. Į ją susirinko 
idėjos draugai ir draugės 
ir visi linkėjo daug laimių 
naujoje gyvenimo vietoje.

Su waterb,uriečiais gyve- 
noma per 45 metus, dirbor 
me įvairius visuomeniškus 
darbus, veikėme komisijor 
se. Teko, diskusuoti, susi
pykti, bet tai nebuvo asme
niniai dalykai, o organizar 
ciniai, stojome už savo po
ziciją, nes manėme,, kad ji 
organizacijoms n a u d. i, m 
giausija.

širdingiausias ačiū jums, 
draugai ir drauges, kurie 
dalyvavote ’ išleistuvėse ’ ir 
suteikėte dovanų. ‘ Dėkui 
LLD‘ kuopai už gražią dor 
vanėlę. Mes to niekados ne
pamiršime/ Nors dabar' mes 
gyvename' 30 mylių nuo 
Waterburio, bet • bendras 
veikimas ir siekiai' mus 
jungia* • - • • -
• Keli žadžiai dėlr perkeiti
mo; gyvenimo' vietos.,- Wa- 
terburyje mes - -gyvenome 
nuo 1916> metų -iki 1962 m* 
liepos 3d. Gyvenome,, turė
jom • plačių,..pą^inęįųvsų. v^e. 
tos - lietuviais' ' įnA manėme 
jaūrten<;bąjgtįl 
mą.. Bet susidėjo/taip, .kad 
turėjome susirasti kitą gy
venimui namą. Per metus 
ieškojome, draugai gelbėjo^ 
bet negalėjome surasti.

D!ėka gerų draugų pa- 

vė4! Mickevičius. Rašytojai 
kraštotyrininkai įruošė sten
dą — čia ir rašytojo apdai
nuotų vietovių vaizdai —ir 
Šarūnų, kalnas, ir Gilšės eže
ras, ir nuotraukos iš “Šiau
dinės; pastogės” autoriaus 
gimtinės. Netoliese — Sa- 
vilionių kaime—Rojaus Mi- 
zaros gimtinė. Muziejaus 
stende — rašytojo gimtinės 
vaizdai, greta—lmygos “Ke
lias į laimę,” ° Ūkano s/? 
“Mortos Vilkienės divor- 
sas”...

Liaudies talentais merki- 
niškiai garsėjo iš seno. Ža
vi liaudies menininko Prano 
Giedros molio dirbiniai, 
skulptūros. Iš kruopščiai 
sudarytų “Lankytino as
mens. k o r t e 1 ių” sužinome, 
kad netoliese gyvena Ieva 
Kudarauskienė, Julija Cil- 
ciuvienė, Antanina Sasnaus
kienė, mokančios daugiau 
kaip po 200 lietuvių liaudies 
dainų. O “Lankytinų objek
tų kortelė” nurodys: ir Mer
kinės piliakalnį, ir išlukusį 
stulpą, kadaise žymėjusį 
miesto ribas, ir namą Vil
niaus gatvėje 32 nr.,. kuria
me 1941 metais hitleriniai 
okupantai laikė areštuotus 
Merkinės aktyvistus - kovo
tojus ir iš čia vedė juos su
šaudyti. . Kaip kino ekrane 
praslenka miestelio Nemuno 
ir Merkio santakoje. — įžy
miosios merkinės — istorij a, 
atsiveria jos šviesi dabartis,, 

į ir todėl negalį be susijaudi
nimo skaityti muziejaus lan
kytojų knygoje, levosMį^a- 
rienės įrašytus žodžius: h, 

j /-Malonu būti manos vyro 
ir mamytės gimtinėje.. Ne 
tokia dabar Merkinė,, kokią 
ją paliko, tai irgi smagu”...

Kraštotyrininkai dirba to
liau. Jie renka medžiagą 
apie “Dainavos” ir “Šarū
no” partizanų kovas ir žy
gius.

V. Miklaševičius
("Tiesos korcsp.) 

Varėnos rajonas, Merkinė.

tin-stangų buvo surasta 
karnas gyvenimui namas 
Bridgeporte, na, ir persikė
lėme gyventi, čia irgi yra 
pažangių lietuvių organiza
cijos, yra pažįstamą na, ir 
bendrai su jais galėsime 
veikti.

Teko sužinoti, kad sek
madienį, rugpiūčio 26 d., 
pas Stanislovaičius yra ren
giamas piknikas. Vieta vi
siems žinoma, tai prašome 
draugus ir drauges dieną 
įšitėmyti. Lai tą sekmadie
nį vis keliai veda pas Sta
nislovaičius į pikniką po 
gražiais medžiais.

J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Padėka .

Mirus mano sesutei V. 
Mineikienei; gauta labai 
daug gėlių Taipgi kiti įtei
kė ir pinigų dė! gėlių, tad 
tuos pinigus; perduodu laik
raščiui’ “Laisvei” ir nuo sa
vęs dar pridedu $10; Bu
kietams aukojo;

Po $5; Helen Tamašaus
kienė/ Frank ir Olga Gra
bam, Ęyą Mikienė,/Suzana 
Šhdki^įM^įyS tafehis, '< Arma 
$iiz^
denbė^/''/ f j/ • ’■<' '"/f J 

Ačiuoju visiems.
Mary Paura

" •.. ' •"~’y---- --------•■-•■■y <

New Yorkas. — Mirė- fi- 
nansierius E. F. Hutton;

BALTIMORE; MD.
Visko po biskį

Bethlehem Steel Co., 
Sparow Point miestelyje, 
per spaudą paskelbė, kad 
reikalinga įvairių specialy
bių metalo darbininkų. Gi 
ten pat iš kitų tos kompani
jos fabrikų darbininkus at
leidžia iš darbo, o kaip ku
rių skyrių darbininkai dir
ba tik po- tris dienas per 
savaitę. Matomai, kad tai 
yra kompanijos siekis apei
ti tuos darbininkus, kurie 
ilgai dirba: vienur darbi
ninkus atleidžia iš darbo, 
kitur naujus priima, su ku
riais 
kaip 
kais, 
ty”.

vėliau galės pasielgti 
su naujais darbjnin- 
neturinčiais, “seniori-

ir

Ačiū tiems draugams, 
kurie atitinkamai aprašė 
Baltimorėje įvykusį “Lais
vės” metinį pikniką. Pikni
kas buvo geras. Suėjome 
daug draugų ir draugių, iš
girdome gražių dainų 
svarbių kalbų.

šmeižia Lietuvą 
ir lietuvius

Per lietuvių radijo pro
gramą, kurią turi Baltimo
rėje, pirmiausiai paaiškino 
apie mirusius biznierus, o 
paskui kokia tai ponia ar 
panelė šmeižė lietuv. spor
tininkus, kurie Philadelphi- 
jos mieste besiirkluodami 
pralenkė JAV irkluotojus.. 
Ji pasakojo, kad rusai pasi
savino “Žalgirio” vardą ir 
ten lenktyniavo.

Jeigu “Žalgirio”' aštuon- 
vietės irkluotojai būtų bu
vę..ir rusai, tai jr tai / būtų 
pagerbimas lietuvių,, nes 
pOjfžkfkiHp’-H^U’ lankty-' 
niavo. Bet iš daugelio ap
rašymų jau žinome, kad 
“Žalgirio” irkluotojų tarpe 
buvo šeši lietuviai, o kiti 
Lietuvos gyventojai.

Bet tiems, kurie niekina gUSj kurį mūsų valdžia gali
naująją Lietuvą, tai skir
tumo nedaro, jeigu ten ir 
visi lietuviai būt buvę. Kas 
gi, jeigu ne tokie Lietuvo
je per keleris metus žudė 
Lietuvos geriausius sūnus 
ir dukras? Jiems ne lietuvy
bė rūpi, bet jų senoji san
tvarka, kurioje jie išnau
dojo ir vergė lietuvius dar
bininkus ir žemdirbius. 

, Kas dėl dabartinės san
tvarkos Lietuvoje, tai ji 
yra darbo liaudies. Aš tą 
žinau iš pirmesni© ir da
bartinio mano, giminių gy
venimo.

Lietuvoje aš turiu daug 
giminių. Prie- Smetonos 
režimo jie visi vargo- ir 
skurdo, o dabar jau kitaip 
gyvena. Mano sesuo turi 
4 dukras, ir 5 sūnus. Dabar 
jie jau yra pasiekę dakta
rų, inžinierių, mokytojų, ir 
raštininkių . mokslą. Turiu 
Lietuvoj apie 30 pusbrolių, 
pusseserių ir kitokių gimi
nių, jie turi daug vaikų, i-r 
dabar visi džiaugiasi nau
ju gyvenimu eina moks
lus, pasiskleidė po visą Lie
tuvą, turi gerus ir atsako- 
mingus darbus, daugelis 
turf namus, kai kurie- mo- 
tociklius • ir automašinas. 
Tai kur čia “lietuvių paver
gimas”? •

- Prie- Smetonos Lietuva 
buvo suskaldyta. Dabar ji 
yra apvienyta; atgavo, sos
tinę Vilnių, -puikią prie
plauką Klaipėdą, tai kur 
čia Lietuvos pavergimas?

Labai keisti tie nauji at
vykėliai (“dipukai”) : atvy
ko į Jungtines. Valstijas, 
niekina Lietuvą, lietuvius 
ir šmeižia Jungtinių Vals
tijų senus gyventojus lietu- uuęao. 
vius, kurie šioje šalyje su- [žmonės.

liepos (July) 24> 1962

organizavo lietuvių drfyigję 
jas, įsigijo svetaines, par
kus, sutvėrė organizacijas, 
išleido, laikraščius ir kny
gas,. palaikė lietuvybę!

Ką lietuvybei gero duo
da “Lietuvos laisvinto jai”? 
Nieko! Jie tik apgaudinėja 
silpnesnius, vilioja iš jų pi
nigus,. plūsta Lietuvą, jos 
gyventojūs, veikėjus ir 
sportininkus. Kodėl? Tik 
todėl, kad negali toliau 
Lietuvos darbo žmonių iš
naudoti.

Kas liečia “Keleivį”, 
“Naujienas”, “Dirvą”, tai 
mes, seni JAV lietuviai, 
žinome, kad šių laikraščių 
“mokslas” ir “žinios” visa
da buvo toli nuo tiesos. Kas 
ieško tiesos, tikrų žinių 
apie Lietuvą ir jos atsieki- 
mus, tai jų ras skaitydamas 
“Laisvę”, “Vilnį” ir “Lia/u- 
dies

“Vilnį” ir “Lia/u- 
Balsą”.

Jonas

Važiuojant Miami Beach 
busu, žiūriu, viduje tarp, vi
sokių skelbimų, Chruščiovas 
iškėlęs ranką pirštu grasi
na, sakydamas: “Aš jus pa
laidosiu.” Apačioje parašas 
sako: “Jei nenorite, kad 
jis jus palaidotų, tai nesi
gailėkite pinigų aukodami 
dėl Radio Free Europe. 
Tik gausiai aukodami mes 
'išliksime gyvi.”

Na, ir gązdina visokiais 
būdais savo tuos tamsius 
gyventojus, kad tik daugiau 
pasipinigavus.

‘ . Užpakalyje manęs sėdė
dami'du vyrai kalba apie 
tai. Vienas sąko: .

■ -AArgi nebaisus tas Chruš
čiovas, taip labai susirau
kęs tame skelbime?.

Antrasis atsako:
—Mes turėtumėm būti dė

kingi, kad ten yra toks žmo?

naudoti gązdindama savo 
žmones. Juk jei jo nebūtų, 
tai pas mus būtų didžiau
sias nedarbas. Dabar mūsų 
valdžia gązdindama vis ga
mina visokius karo įran
kius, tai ir aš turiu darbą, 
ir tu prie to gerai uždirbi, 
o milijonieriai daugiau mili
jonų susikrauna, naujus 
ginklus gaminant, senus 
naikinant. Kurie pernai ar 
užpernai buvo nauji, šiemet 
jau pasenę, vėl naujesnius 
reikia gaminti.

Oras pus mus jau gero
kai drėgnas. Po ilgo laiko 
buvusios sausros, dabar jau 
kelinta savaitė kasdien ge
rokai palyja. Kaip pirmiau 
farmeriai bėdavojo, kad pfcr 
mažai lietaus augalams, 
taip dabar jau tenka bedąj- 
vo.ti,, kad perdaug šlapia.

Saulute

Iš laiški
Draugai laisviečiait

Proga įvykusio LDS sei
mo Detroite šio mėnesio 6-7 
dienomis, turėjom daug 
svečių iš. visos šalies. Tai ir 
pas mane lankėsi keletas de
legatų ir vietinių (detroitie- 
čių). ' Tąi ųž mano vaišes 
svečiai sumetė spaudai ke
letą dolerių. Gausite čekį 
$20. sumoje.

Širdingai ačiū svečiams 
už atsilankymą ir aukas.

Draugiškai,
Vera Smąlstiene

Teheranas, Persija.—Su
simušė traukinys ir autcį- 
busąs. Nelaimėje žuvo 49



darbą.
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Pranešimas
Naujosios Anglijos Dainos Myletojams-Rėmejams

M. S.

Worcester, Mass

AIDO CHORO METINIS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

J. Kunca

Aš žygiuosiu kartu su darbo minia, 
Iki atsigulsiu po velėna šalia tavęs.

Nors aš sielojaus ir jaučiau tavo skausmus, 
Bet niekad netikėjau, jog mirtis išskirs mus.

Pereitą metą dvidešimt aštuntą dieną 
Tu, Joneli, palikai gyvenant mane vieną.

Sočia- 
įvyks

žinau, mano meilė negrąžins tau gyvybės, 
Nes mokslas dar nepasiekė tos galybės.

Ženeva.—Ruskas ir Gro
myko tarėsi rytinio Berly
no reikalais, bet nepadarė 
jokio progreso.

Ona Gricienė, žmona 
Edwardas, sūnus 
Amilija, duktė

Ottawa. — Kanada tyri
nės, kodėl Didžiųjų ežerų 
darbininkai grasina strei
ku.

Puiki vieta ir gražios dainos Čia jus linksmins. 
Apart to, gardaus maisto ir visokių gėrimų Čia 

užteks visiems.
✓

Kviečiame visus — Aido Choras

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras važiuoja j Worces

ter! liepos 29 d. sekmadieni, di
deliu busu, į Aido choro pikniką. 
Dar yra kelios sėdynės, kviečiame 
visus bičiulius važiuoti sykiu. Kai
na $1.50. Busas išeis nuo 157 
Hungerford St. 12:30 popiet.

(59-60)
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BUS LABAI ĮDOMI DAINŲ PROGRAMA 

Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo 
. . . Vadovaujant Wilmai Hollis

Rengėjai ,(58-59)

Detroit, Mich.
Detroito Organizacijų Sąryšis rengia spaudos 

paramai pikniką, kuris įvyks sekmadienį, Liepos-July 
29 d., Beechnut Grove darže, ant Middlebet Road, 
tarp Michigan Ave. ir Ecorse Road.

Kviečiame visus Detroito ir apylinkes lietuvius 
dalyvauti šiame metiniame piknike. Bus gera muzi
ka šokiams, gaspadinės pagamins gerų valgių, ir bus 
linksma visiems.

YUCAIPOS NAUJIENOS
; .Kai kurie žmonės sako, 
kad Y u c ai p a taip mažas 
miestelis, jog net negali jo 
rasti žemėlapyje. Tai ne
tiesa. Yucaipa jau išaugo 
gyventojų skaičiumi iki 25,- 
000, ir imestelis visapusiš
kai daro gerą progresą, kas 
liečia miesto pagerinimus ir 
žmonių gyvenimą. Čia kli
matas yra tinkamas sveika
tai, todėl senesnio amžiaus 
žmonės atvyksta čia gyven
ti.

Tik gaila, kad šių metų 
eigoje jau mirė pora lie
tuvių. Staigiai mirė Kazys 
Širvinskas ir Romanas Sta
sys. K. Širvinskas buvo 
pirmas šio miesto lietuvis 
gyventojas, ir jis pirmas 
“pravedė kelią” lietuviams, 
kurių dabar yra jau desėt- 

&ai.
Puikiai gyvuoja LDS 38 

kuopa ir LLD 78 kuopa su 
28 nariais.

Kurie tik lietuviai atvyks
ta iš kitur, visados būna 
priimti ir pavaišinti kaip 
garbingi svečiai.

Mūsų ligoniai
Nelemtos ligos pritrenkta 

Kastulė Budvidienė randasi 
sanatorijoje, bet dažnai jos 
sesutės paima ją pas save 
pasiviešėti. Jos syeikata, 
rodos, kiek taisosi.

Liepos mėnesio pradžioje 
susirgo John Radęs. Jis jau 
keleri metai kankinasi šir-

dies liga ir kitais negalavi
mais, dabar staigiai tapo 
padėtas į Benning, Cal., 
San Go r go r in ligoninę. 
Daktaras sako, kad ligonis 
turės ilgokai pabūti ligoni
nėje po daktaro priežiūra.

Jokūbas Aidukas randasi 
San Bernardino ligoninėje. 
Jį vargina cukrinė liga. Li
gonio sveikata randasi sun
kioje padėtyje.

Marytei Radęs ir Pauli
nai Aidukaitienei linkiu 
tvirtos ištvermės visus rū
pesčius pergyventi su ligo
niais, o ligoniams — greitai 
ir pilnai susveikti.

Pažymėtini gimtadieniai
Prieš apie tris mėnesius 

Julia Žilinskienė atžymėjo 
savo 91-ą gimtadienį. Senu
tė atrodo gražiai, pilna 
energijos ir linksma. Visa
dos lanko lietuvių sueigas ir 
mėgsta pasakoti savo praei
ties vargus ir pergyventus 
nuotykius.

Antras, tai Jonas Marks- 
Markevičius birželio 24 d. 
atžymėjo savo 80-ą gimta
dienį. Jonas yra dar gana 
tvirtas sveikatoj, ir praėju
siais metais buvo nuvykęs į 
Tarybų Lietuvą kaip turis
tas; jis džiaugiasi pamatęs 
Lietuvą ir dabartinį jos 
žmonių gyvenimą.

Sykiu buvo atžymėtas 
John Radęs gimtadienis,

CAMBRIDGE, MASS.

tik Radęs Člar neprisiskaito 
prie senių.

Vasaros pradžioje Ona 
Širvinskienė surengė prisk 
minimą savo vyre 4 mene
sių mirties, nesėtai gegužės 
27 d. būtų sukakę* .jam 70 
metų. Svečiai buvo puikiai 
pavaišinti. : iv r* / !<<•

Lankėsi Y u ca ijpo jė
f : x0į.,”f ’<! .-'iu ■ '

Pasinaudodama - vasaros 
atostogų proga, buvo atsi
lankius į Yucaipą pasisve
čiuoti pas draugus Pukius 
sanfranciskietė Marytė Bal- 
tulionytė. Ji čia viešėjo apie 
10 dienų. Jai išvykstant, 
draugai Pūkiai surengė jai 
šaunias išleistuves ir supra
šė daug svečių iš kaimynys
tės.

Porai dienų buvo atvykęs 
Kazys Dimša (irgi sanfran- 
ciskietis). Jis svečiavosi 
Los Angelėj ir Glendalėj 
pas gimines ir ta proga ap
lankė ir Yucaipą.

Iš tolimos Chicagos lankė
si Franas ir Jessie Vesely 
su jauna dukrele. Buvo su
stoję pas Marytę Radęs ir 
aplankė keletą kitų pažįs
tamų. Tai yra d-gės Julios 
Casko žentas ir duktė, visų 
mylimi draugai.

Malonu, kad draugai bei 
draugės nepamiršta mus 
aplankyti Yucaipoje.

Pas Draugus
Neseniai teko lankytis pas 

draugus Juozą ir Antanetą 
Russ, Laguna Beach, Calif. 
Šiuos draugus visados yra 
malonu aplankyti, nes ka
da tik su jais kalbiesi, jie 
gatavi tau atiduoti savo 
širdį iš meilės ir draugišku
mo.

Praleidome mes pas juos 
apie 10 valandų. Smagu pa
sidairyti prie Pacifiko van
denyno.

Shenandoah, Pa.
Serga V. Maurukas

<*M#mtaL,; buvo susirgęs 
Vytautas Maurukas. Potts- 
yįlle.^ąmkriįan. ligoninėje

.racija payyko.( Rašant siuos 
žodžius ‘jąųtfvs sakaites j iš 
randasi ligoninėje. ’Sveikata 
gėrėja, bet laipsniškai. Nu
matoma, kad dar reikės 
pabūti ligoninėje.

V. Maurukas yra pažan
gus lietuvis, L.D.S. 34 kuo
pos sekretorius. Progresy
viai lietuviai linki jam 
greitai pasveikti.

Emilija

DORCHESTER, MASS.
PRISIMINIMAS 'L

Kazimieras Pluta
Mirė Liepos 25, 1961

Jau vieneri metai kai paliko mus mylimas vyras 
ir tėvas. Negalime jo niekad pamiršti, mūsų mintyse 
jis pasiliks amžinai.

Adelė Kvetkas ir
Birutė Ruplėnas, dukterys

CAMDEN. N
t•

. J.

Mirus - •»

Elzbietai Liaudanskienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės šeimai,

giminėms ir draugams.
Mykolas Puckus W. Patten
St. Cross P. Stonienė
J. ir E. Bekampiai P. Sidabrienė
P. Šlajus H. Tureikienė
A. Lipčius 0. Kušleikienė
Alb. Grigas J. Stasiukaitis
A. Žalys R. Merkiai
Kl. Briedis H. Pletiene
A. J. Pranaitis “Laisvės” reporteris
J. Waitkus A. Zalner
F Navickas P. Lekutienė
A. Liaudanskas S. Vaišvilienė

Worcester, Mass.
Pataisa

“Laisvėje” Nr. 56, kur 
kviečiama į LMS 2 apskri
ties pikniką, pra įsiskverbu
si klaida. Ten pasakyta: 
“Dainuos Aido choras’”, o 
turėjo būti: “Dainų aidas 
skambės”. Šiame piknike 
Aido choras nedainuos, nes 
Aido choras, kaip kitados, 
taip ir šią vasarą pamokų 
nelaiko.

Dar priminimas apie Meno 
ir dainų iškilmę

Ji įvyks liepos 29 dieną 
Olympia Parke. Aido cho
ras visus kviečia į šį gražųjį 
parką, kuriame per desėt- 
kus metų susitikdavome 
meno ir kultūros pobūviuo
se. Jeigu tie seni medžiai, 
išlikę nuo audrų šiame 
parke, galėtų kalbėti, tai iš 
atsiminimų daug pasakytų.

Šio pikniko programoje 
vienas iš gražiausių bruo
žų bus Hartfordo “Laisvės 
choras, vadovybėje Wilmos 
Hollis, kuri ir pati gražiai 
lietuviškai dainuoja. Jie 
duos gražią dainų progra
mą. Šio pikniko programa 
ne vienam menininkui ir 
veikėjui sužadins daug 
gražių prisiminimų. Todėl 
Aido choras kviečia visas 
ir visus praleisti vasaros* 
dienelę kartu su mumis’ 
prie gražiųjų dainų.

Iki pasimatymo!

Camden, N. J.
Das vienas kapas supiltas

Liepos 13 dieną mirė Elz
bieta Liaudanskienė, po tė
vais Navickaitė. Lietuvoje 
buvo iš Suvalkijos, Kaime
lio kaimo ir bažnytkaimio.

Elzbieta išsiskyrė iš mūsų 
tarpo turėdama 66 metus. 
Ji priklausė prie ALDLD 
Camdeno kuopos, priklausė 
prie organizacijos ne vien 
iš vardo, bet aktyviai daly
vavo jos veikime. Savo veik
la Elzbieta neapsiribojo tik 
vietinėse organizacijose — 
ji dalyvaudavo Brooklyne, 
Baltinio re je ir kitur pažan
giečių parengimuose. Ne
buvo parengimo, kuriame 
Elzbieta nebūtų pridėjusi 
savo darbščių rankų, kad 
padarius jį pasekmingu.

Elzbieta dar nebuvo seno 
amžiaus moteris ir galėjo 
atlikti dar daug darbų, bet 
prieš dvejus metus jos šir
dis sušlubavo ir ją greit nu
varė į kapus.

Elzbieta su visais gražiai 
sugyveno, buvo prakilnios 
širdies mofebis. Ji buvo ge
ra, pasišventusi darbuotoja 
pažangiečių tarpe. Jos mes 
ilgai pasigesime.

Nežiūrint į jos netaip ge
rą ekonominį stovį (ji gyve
no iš pensijos), ji savo pa
dėtimi nesiskundė. Ji su
prato, iš kur paeina ta eko
nominė nelygybė, ir kovojo 
visą savo gyvenimą už pa
naikinimą tos nelemtos sis
temos.

Elzbietos kūnas buvo pa
rengtas Filadelfijoj, Kava
liausko koplyčioj, ir liepos 
17 dieną buvo palaidota 
Camdeno kapinėse.

Elzbietos atsisveikinti su
sirinko visi jos giminės, taip 
pat jos gyvenimo ir kovų 
draugai ir draugės. Elzbie
tos kūną į kapines palydė
jo 18 automobilių.

A. J. Pranaitis laidojimo 
koplyčioj ir kapinėse pasa
kė tinkamas kalbas.

Elzbieta! Tavo nuveikti 
darbai ir Tavo širdies pra
kilnumas pasiliks ilgai mū
sų atmintyje.

J. A. Bekampis

Miami, Fla
Iš Lietuvių Socialia Klubo 
pikniko, įvykusio liepos 15

Nors vasaros metu ne
mažai L.S.K. narių išva
žiuoja' Ė svėęiuotis į kitas 
valštijsfej? $a$’v?£iihines bei 
pažįstam^,11 'į‘}lbikiįiką atsi
lankė irgi hfcm&žai. Taipgi 
buvo matyti ir: ’keletas sve
čių. Klubo darbščios gaspa- 
dinės, po vadovyste Mrs. G. 
Viginienės, pagamino įvai
rių valgių ir gerai pavaiši
no atsilankiusius, kurie pil
nai buvo patenkinti.

Salės budavojimo komi
sijos narys G. Danys trum
pai pranešė, kad jau kon
traktas pasirašytas su bu- 
davotoju lietuviu Wm. Ra
gis, ir viskas tvarkoje eina 
pirmyn.

Toliau, komisija pranešė, 
kad prie gyvenimui namo, 
k u r į išnuomos, daroma 
smulkūs remontai pirm 
maliavojimo, ir bus greitai 
gatavas. Tam tikslui su
rinkta kelios dešimtys do
lerių. Virš minėtas namas 
randasi arti prie būsimos 
salės if gražioje apylinkėje. 
Būtų labai gerai, kad atsi
rastų iš Floridos bei kitų 
valstijų senyvų žmonių po
ra, kurie norėtų apsigyven
ti saulėtoje Floridoje ir ar
ti prie L.S.K. salės. Jeigu 
norėtų užsidirbti keletą do
lerių, tai visada galima, nes 
tuojau skersai gatvės ran
dasi didelis žydų tautybės 
klubas, ir ten būtų galima 
gauti patenkinantį

Pranešimas
Sekantis Lietuvių 

lio Klubo piknikas 
liepos 29-tą dieną, Žekonio 
sode. Girdėjau, kad tos pa
čios gaspadinės apsiėmė 
pakaminti maistą ir pavai
šinti atsilankiusius.

Sekantis L.S.K. mėnesi
nis susirinkimas ir pikni-

Pittsburgh, Pa.
’Po sunkios ir ilgos ligos 

birželio 36-tą d. mirė Mo
tiejus Budnikas. Pąlaįdptas 
birželio 30-tą d. iš^pank 
Wenslovo koplyčios... j ( Gra
žus būrys palydovų atlydė
jo į Lietuvių tautiškas t ka
pines, kur irgi laukę gra
žus būrelis atvažiąyusi^ pa
sitikti. ZĮ ’ ■/lu. '

Motiejus Budnikas iš Lie
tuvos paėjo iš Baravykų 
kaimo, Ukmergės rajono. Į 
šią šalį atvažiavo 1913 m., 
į Pittsburghą, kur ir išgy
veno iki mirties. Amžiaus 
buvo 80 metų.

Motiejus Budnikas buvo 
darbininkiško judėjimo da
lyvis. Palmerio laikais buvo 
areštuotas, bet jisai nenu
sigando. Darbininkiškame 
judėjime dalyvavo, kol jam 
sveikata leido. Jis niekad 
progresyviškų susirinkimų 
arba parengimų neapleisda- 
vo. Skaitė “Laisvę,” “Vil
nį” ir, rodos, “Liaudies bal
są.” Prigulėjo prie LLD 87 
kuopos, prie LDS, taipgi 
prie Mokslo draugijos (So
ho dalyje). Visada aukoda
vo darbininkiškiems reika
lams pagal išgalę. Prieš 
daugelį desetkų metų atsi
palaidavo nuo bažnytinių 
prietarų, padarė testamen-

tą, kad jį palaidotų laisvai 
Tautiškose kapinėse, ir tes
tamento kopiją paliko gra- 
boriui Frank Wenslovui, 
kuris ir palaidojo ten, kur 
velionis reikalavo, tai yra 
nuosavame jo žemės skly
pe, kurį jis turėjo nusipir
kęs. Bet kadangi šeima re
liginė, tai rankas surišo ro
žančiais ir vieną vakarą ai
rių kunigą parkvietė pasi
melsti (turbūt lietuviškas 
nėjo)» . . .

Ilsėkis, Motiejau, ramiai 
šios šalies žemelėje.

Frank Imbras

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

C. L. M. Klubas rengia šaunią 
vakarienę pagerbimui Onų vardadie
nio proga. Kviečiame visas Onas 
ir bendrai visus atsilankyti į šį 
parengimą. Įvyks šeštadienį, Lie- 
pos-July 28 d., LDSK svetainėje, 
9305 St. Clair Ave., pradžia 6-tą 
valandą vakare.

Rengimo Komisija (58-60)

San Juan, Puerto Rico.— 
Tymsterių unija apskundė 
ispanų laikraštį “EI Impar- 
cial”. Reikalauja $1,600,000 
atlyginimo už apšmeižimą 
unijos vado J. Hoffa ir uni-

Waterbury, Conn.
Visiems širdingai ačiū!
Birželio 27 d. mirė mano 

žmona. Nesitikėjau liūde
sio laiku turėti draugų, ku
rie man visą tą liūdesio lai
kotarpį padėjo pergyventi. 
Be jūsų suraminimo ir už
uojautos būtų buvę daug 
sunkiau tą viską pergyven
ti. Jūs pirkote gėles, atėjo- 
jote į šermeninę, dalyvavote 
laidotuvėse, atiduodami jai 
paskutinį patarnavimą. O 
tas viskas nebus pamiršta, 
ką jūs man ir mano šeimai 
suteikėte.

Velionės vardu aukoju 
“Laisvės” palaikymui $10.

Kazys Lusas

Taigi, gerbiamieji klubo 
nariai, nepamirškite atsi
lankyti, nes bus labai svar
bus susirinkimas ir bus 
plačiai pranešta apie nau
jos salės eigą.

J. W. Thomsonas

New Britain, Conn.
Visko po biskį

Liepos 17 d. įvyko L.L.D.
32 kuopos susirinkimas. 

Narių neaug atsilankė, net 
kai kurie valdybos nariai 
praleidžia susirinkimus, o 
dalyvavimas padaro juos 
skaitlingesniais ir įdomes
niais.

Susirinkimui pirmininka
vo kuopos organizat orė 
Barbora Medley. Tėvų die
nos minėjimo komisija pra
nešė, kad dėl tam tikrų 
priežasčių jis pavėluotas, 
bet gal bus galima įvykin
ti.

Darbininkų unijos loka- 
las 609 po septynių savai
čių streiko laimėjo prieš 
Winchester Arms Co. Kom
panija išpildė unijos reika
lavimą. Reiškia, iš jos užsi
spyrimo darbininkai per 
septynias savaites turėjo 
būti streiko lauke ir paneš
ti nuostolių.

Mūsų kolonijos lietuvių 
veikimas buvo apmiręs, nes 
valdžia reikalavo, kad klu
bas būtų atskirtas nuo 
svetainės. Dabar tas bus 
padaryta, tai veikimas vėl 
padidės.

Sekmadienį, Rugpiūčio-August 12-tą d., Olym
pia Parke, Worcester, Mass., įvyks LMS 2-osios Ap
skrities metinis piknikas. Apart apskrities vienetų, 
programoje dalyvaus Hartfordo Laisvės Choras ir 
Montello Vyrų Dailės Grupė. Taipgi turėsime ir to
limų svečių. Atvyks LMS centro sekretorė, o drau
ge su ja atvyks grupe newyorkiečių menininkų ir 
buvusių meno mokyklos mokinių.

Prašome Naujosios Anglijos visuomenę ruoštis 
skaitlingai dalyvauti šiame menininkų piknike.

M. Sukackienė

Liepos 29 July
Gražiajame Olympia Parke

Shrewsbury, Mass.



ŽALGIRIEČIAI ČEMPIONAI “LAISVĖS” PATALPOSE

Svečiai “Žalgirio” irkluotojai čempionai, kaip žinia, š m. 
liepos 7 d. “Laisvės” patalpose, Ozone Parke, susitiko su 
Niujorko lietuviais. Iš kairės: Z. Jukna, V. Briedis, P. Karia, 
R. Vaitkevičius, A, Bagdonavičius ir J. Jagelevičius. Koman
dos vadovas R. Vaitkevičius laiko rankoje auksinę “Meilės 
taurę,” kurią Niujorko lietuviai čempionams įteikė kaip do
vaną. (Fotonuotrauka A. Zieniaus.)

NEW HAVEN. CONN.
š Kenedžio kalbos 
ir mano mintys

Birželio 10 d. Čionai kal
bėjo JAV prezidentas Kene
dis. Jis sakė, kad Jungti
nėms Valstijoms viskas se
kasi, žmonės geriau gyve
na, kaip bent kur kitur pa
saulyje. Jis sakė, kad liau
dies atstovybė gerai su
tvarkyta, tai yra, į federa- 
linę, valstijų, apskričių ir 
miestų valdžią valdininkus 
“išrenka patys žmonės, o 
išrinktieji viską teisingai 
tvarko”.

Prezidentas sakė, kad in
dustrija galinga, fabrikai 
ir dirbtuvės įrengta moder
niniai, automatizacija tvir- 
“gerai”, jie yra gerai išsi
lavinę darbus atlikti, vienas 
padaro tiek, kiek kitur de
šimt darbiningų ir yra 
“aukščiausiai apmokami vi
same pasaulyje”.

Tiesa, jis sakė, kad yra 
iškilę du sunkūs klausimai: 
muito ir komneticijos. Jis 
sakė, kad JAV fabrikantai 
susiduria su rimta kompe- 
ticija pasaulinėje rinkoie ir 
tai labai rimtas dalykas, 
nes Jungtinių Valstijų dar
bininko “žemiausia alga 
$1.50 per valandą”, o kiti 
gauna po tris dolerius ir 
dar daugiau per valandą. 
Gi Europos darbininkai 
tik trečdalį tiek gauna, tai 
Amerikos fabrikan tams 
sunku su Europos fabri
kantais lenktyniuoti.

Ko prezidentas nepasakė
Tiesa, kad JAV darbi

ninkų algos didesnės, bet 
prezidentas nepasakė to, 
ką Europos, ypatingai Ta
rybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių darbinin
kai turi, o JAV neturi.

Prileiskime, kad Jungti
nių Valstijų darbininkas, 
dirbdamas 8 valandas per 
dieną ir gaudamas po $1.50 
per valandą, uždirba $12. 
Bet žinome, kad net mažų 
miestų gyventojai už 4 
kambarių butą moka po 
$65 per mėnesį, o tokių 
miestų, kaip New Yorkas, 
dažnai po $150. Už 5 kam
barių butą ir mažesnių 
miestų gyventojai moka po 
$65 per mėnesį. Tarybų 
Sąjungoje už 4 kambarių 
butą moka $10, už 5 kam
barių — $12 mėnesiui. Ten 
yra valstybinis medici
nos aprūpinimas, kaip tai: 
nemokamas daktaras, gy
duolės, ligoninė. Jeigu dar
bininkas serga, šeima gau
na tokią pat algą, kaip ir 
jam dirbant.

Gi Jungtinėse Valstijose 
liga žmogui, tai jau tikra 
nelaimė. Jeigu darbininkas 
ar šeimos narys, susirgęs, 
dar pajėgia nueiti pas gy
dytoją, tai už vizitą $5, o 
jeigu gydytojas šaukiamas 
į namus, tai jau $7. Gi jei
gu reikia eiti į ligoninę, tai 

tenka už vieną parą mokėti 
nuo $18 iki $25. O kur 
vaistai ? V aistai dabar 
JAV yra į padanges iškilę. 
Dažnai už porą tuzinų tab- 
letėlių paima $10 ir dar 
daugiau. Kas pabūna ligo
ninėje porą savaičių, tas ir 
per metus negali padengti 
skolų.

Taigi, kad ir daug dau
giau JAV darbininkas už
dirba, bet čia yra tokių 
jam išlaidų, nuo kurių 
TSRS ir net daugelio kitų 
Europos šalių darbo žmo
nės paliuosuoti.

Kita kas dėl darbo valan
dų: TSRS darbininkas dir
ba 7 vai. per dieną ir jam 
nereikia bėgti pas bosą 
prašyti viršlaikio, nes iš 
algos jis gali pragyventi. 
Jungtinėse Valstijose dar
bininkai dirba po 8 vai. per 
dieną, daugelis negalėdami 
iš vieno darbo pragyventi, 
dar ieško kito-pagalbinio, 
arba dirba viršlaikius. Tas 
ir parodo, kad Amerikos 
darbininkų nėr taip dide
li uždarbiai. O kur dar vi
sokie tiesioginiai ir ant 
pirkinių taksai.

Karolis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

fesinius ligoninių tarnautojus 
pamatė? Kodėl iki šiol jo 
vairuojamas valstijos seimelis 
jiems tos teisės nesuteikė?

Faktas toks: jei šitie dar
bininkai nebūtų kovingai strei
kavę, tai apie juos ponas gu
bernatorius nebūtų nieko gir
dėjęs ir šiandien. Jei ką tie 
darbininkai laimėjo, tai tik 
per savo sunkią kovą.

Chicagos menševikų dien
raštis (liepos 13 d.) beveik 
džiaugiasi, kad Vakarinės Vo
kietijos valdžia “šalina na
ciams dirbusius teisėjus.” 
Girdi, jau pašalino jų net 143!

Mes irgi džiaugiamės. Bet 
mes žinome, kad Adenaueris 
ne iš savo valios kratosi tų 
žmogžudžių. Juos jo valdžio
je iššifravo ir visam pasau
liui parodė Vokietijos komu
nistai. Po to juos globoti ir 
teisėjais laikyti politiniai pa
sidarė neparanku.

Kaip ten nebūtų su tais A- 
denauerio talkininkais, mes 
norime minėto laikraščio re
daktorių paklausti: o kaip su 
jūsų talkininkais, kurių rankos 
kruvinos ir su kuriais jūs vie
noje “veiksnių” lovoje gulite? 
Kodėl jūs už juos galvas tebe- 
guldote ir tebeplūstate Tary
bų Sąjungos vyriausybę, kam 
ji reikalauja tuos kriminalis
tus išduoti nubaudimui?

Sveikina Aido choro
Pasveikinti chorą jo auk

sinių jubiliejumi F. Bepirš
tis dovanojo penkinę. Bill 
Malin įteikė chorui $1. Ai- 
diečiai esame dėkingi jiems 
už draugišką paramą. C-te

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Giria Tarybinį Vaišingumą
Jau ne vienas iš “Lais

vės” skaitytojų prieš kelis 
metus galėjo paliudyti apie 
nuoširdų vaišingumą ir sve
tingumą, kuriuo lietuviai 
tėvynėje sutinka kiekvieną 
svečią iš užsienio. Neseniai 
“The New York Times” ko
respondentas Tapping at
skiru straipsniu pastebėjo, 
jog amerikiečiai visoje 
TSRS susilaukia nepapras
tai malonaus priėmimo ir 
svetingumo. Savo ruožtu 
tai skatina amerikiečius 

I atidaryti savo žirdis tary
binių tautų žmonėms. Sve
tingumas, kuriuo buvo pri
imti lietuviai irkluotojai, 
iškovoję TSRS sportui kitą 
pergalę, argi tai neliudija?
Mini Juozo Babravičiaus 
sukaktį

J. Žilevičius, išeivijos mu
zikologas, rašo “Draugo”1 nius poreikius, dabar gali 
kultūriniam priede, jog’ su- Į daugiau laiko skirti savęs 
ėjo 80 metų nuo F. Šaliapi-> įtaisymui ir apsigalvojimui, 
no kolegos lietuvių lyrinio j Jei Taubmanas savo rašinį 
tenoro Juozo Babravičiaus buvo pavadinęs “Vengrų 
gimtadienio. Tenoras Bab-; menas auga laisvėje”, gali- 
ravičius mirė prieš keturius Į me pridėti “lietuvių menas 
metus Kaune. Žilevičius sa-. taipgi”.
ko, kad šis, Amerikoje pla-1_ v , . , . 

jčiai koncertavęs lietuvis Ir zydai tUri bcd,» 
dainininkas, buvo vienas iš 
tobuliausiu kamerinės mu
zikos išpildytojų.
Ar ne tas pats Lietuvoj?

Neseniai teko skaityti 
“The New York Times” 
dramos kritiko Howard 
Taubman rašinį iš Buda
pešto, kad jei ne 1956 metų 
kontrrevoliucija, ir po to 
sekęs nerimas, “šiandien 

, vengrai būtų kur kas toliau 
pažengę kūryboje ir jos iš
pildyme”. Taubmanas to
liau rašo apie vengrus. Gir
di, svarbaus literatūrinio 
žurnalo redaktorius jam 
pareiškęs: “Mūsų “revoliu
cija” turėjo pergyventi ne
išvengiamą spartietiška lai
kotarpį. Dabar jau pasiekė
me humanistinę stadiją. 
Buvo laikas, kai visi rašė
me apie kolūkius, trakto
rius ir paruošas. Dabar jau 
galime rašyti apie žmogų: 
paprastą, kasdienį žmogų, 
nebūtinai didvyrius.”
Cituoja vengrų 
Kadaro žodžius

Taubmanas sako, kad 
vengras žurnalistas pakar
tojęs neseniai pasakytus 
vengrų kompartijos sekre- 
toriaps Janio Kadaro žo
džius: “Tegul politikai rū
pinasi politika, o menas lai 
priklauso menininkams”.

Tačiau, čia pat pasitai
sęs, klausia, argi “gali ra
šytojas ar dramaturgas ra
šyti apie šiandieninį gyve
nimą nepaliesdamas politi
nių problemų?”

Vengrijoje taip pat nesą 
oficialios cenzūros, k u r i 
tikrintų spaudoj pasirodan
čius veikalus, ar scenoje ro
domus filmus ir dramas, 
paveikslus. Kaip ir daug 

i kur patys autoriai privalą 
save cenzūruoti, o per tai 
dažnai turi pakisti veikalo 
vertė. Per tai rašytojai net 
nusiskundžia, kad jiems 
'jau geriau būtų, kad būtų 
oficialus valdžios cenzorius, 
nes tada jie aiškiai žinotų, 
kas galima rašyti ir praeis, 
o kas ne.
Vyriausybė palaiko teatrus

Kaip ir Lietuvoj, ir dau
gumoj Europoje, Vengrijo
je vyriausybė palaiko teat
rus, tuomi įgalindama že
mas įėjimo kainas. Knygos 
esančios taipgi visiems pri
einamos. Rašo toliau Taub
manas: “...dailininkai ir 

skulptoriai pamažu išeina 
iš ankstyvesnio standarto. 
Tarp dailininkų ypač stip
ri prancūziškojo impresio
nizmo įtaka, bet jau išryš
kėja paskirų dailininkų sa
vitas ir originalus kūrinio 
atlikimas. Budapešte meno 
galerijose abstraktūs pa
veikslai jau kabo lygiatei
siai su kitais. Vengrai jau 
su didžiausia pagarba atsi
liepia apie savuosius mo
dernistus kompozito r i u s 
kaip Zoltan Kodaly, o Belą 
Bartoko kūriniams surinkti 
ir sutvarkyti įsteigtas net 
specialus institutas, kuriam 
vadovauja žymus belgų 
muzikologas —Bartoko kū
rybos specialistas.”

Panašus įspūdis yra grį
žus iš Lietuvos. Ir ten pa
dėtis labai panaši. Tėvynės 
lietuviai, užtikrinus naujo 
tipo santvarkos pagrindi-

Amerikos žydai “judais- 
tai”, tie, kurie mano, kad 
jie tėra amerikiečiai žydų 
religijos ir viskas, paskelbė 
spaudoj perspėjimą, kad 
amerikiečiai žydai neleistų 
vienų jaunuolių vaikų va
žiuoti Izraeliu, nes ten jiem 
“išplauna” smegenis ir kal
bina pasilikti Izraelyje vi
sam laikui...”

Ir pas lietuvius tokių 
“judų” yra. Amerikiečiai 
lietuviai, kuriems katalikų 
tiesos svarbiau už viską, 
skaito, kad nukeliavimas 
Lietuvon, kur (katalikų baž
nyčia daugiau nebedomi- 
nuoja, yra lygus griekui. 
Tokiam “Drauge” bene 
pats red. J. Prunskis rašė: 
“Jis tiek nuslydo, kad net 
Lietuvon nuvažiavo...”
Frontininkams “Darbinin
ke” ir “Lietuvių
Dienose” pasiskaityti

Visoj Amerikos spaudoj, 
išskyrus, žinoma, pranciš
konų ir marijonų spaudą, 
buvo pranešta, kad už 
šmeižtą vienas aktorius ga
vo $3,500,000. Dabar skaito
me, kad laikraštis “New 
York Post” kelia 500,000 
dolerių ieškinį publicistui— 
gandonešiui Walter Win
chell. Ieškiny sakoma: 
“Winchell jau nuo seno ži
nomas, kaip asmuo, kuris 
naudoja savo žurnalistinę 
poziciją paskleisti neatsa- 
komingus, netikrus ir ap- 
šmeižiančius pareiškim u s 
ir taip pat, kad jis naudoja 
savo žurnalistinę plunksną 
kaip asmenišką ginklą tiks
lu užgauti ir apšmeižti as
menis ir biznio užsiėmimus, 
kuriems jis asmeniškai jau
čia pavydą ar neapykantą”.
Mokytojai nežino, 
kaip bemokyti

Artėjant dviems deka
doms kai paskutinioji masi
nė išeivija į Vakarų pasau
lį paliko tėvynės krantus, 
nenuostabu, kad išeivijos 
lietuviškoj spaudoj ieško
ma atsakymo į klausimus 
“kas aš”, “kodėl man išlik
ti lietuviu”, “kodėl aš ne
grįžtu tėvų žemėn, jei jau 
man lietuvybė taip svar
bu?”

Ne į visus klausimus 
drįstama tiesiai atsakyti. 
Nutylimi esminiai —- pasi
teisinant abstraktais, grįši
me, “kada; Lietuva bus 
laisva/’ “nepriklausoma,”

Smagus buvo laisvieeių 
piknikas sekmadienį!

Kaip žinia, liepos 22 d. 
Great Neeke įvyko laisvie- 
čių piknikas. Jis buvo sma
gus, didelis, kupinas par
kas ir salė žmonių.

Pasišokus, pasilinksminus, 
buvo turėta ir neilga pro
grama. Pirmininkaujantis 
R. Mizara, tačiau, pranešė 
nesmagią žinią: mirė V. 
Tauras-Vidikas. Sakė, kad 
jis turįs velionio seniau ra
šytą laiškutį kai Tauras bu
vo pasidavęs operacijai, ku
riame prašė, kad, jam mi
rus, nieks nepirktų gėlių 
vainikų.

Kalbėjo A. Bimba; prisi
minė jis šauniuosius “Žal
girio” . irkluotojus - čempio
nus, jų buvimą JAV, ir tai, 
kaip “veiksnių” spauda tą 
didžiulį ž a 1 g i r i e čių žygį 
bandė nutylėti.

Tarė keletą žodžių P. 
Buknys.

Po to dailininkas R. Fei-

Su mielais Harrisono laisviečiais
Praėjusį antradienį neti

kėtai pasitaikė proga susi
tikti su keturiais šauniais 
Harrison, N. J., “Laisvės” 
skaitytojais ir rėmėjais. 
Gražiai porą valandų prie 
kavutės ir skanaus torto 
praleidome pas draugus 
ir Anelę Jasmentus. Ten 
taipgi buvo užėjęs mūsų vė
tė r anas laišvietis Jonas 
Marcinkevičius. Kaip tik 
man rūpėjo su juo pasikal
bėti. Mat, tūlas laikas at
gal Jonas buvo sunkiai su
sirgęs.

Kaip jis dabar jaučiasi? 
Dar vis nesijaučia gerai. 
Prasta, matyt, kraujo cir
kuliacija, bėdos turi su ko
jomis. Tačiūu Jonas paeiti 
gali, nėra invalidas.

Kaip ir visuomet, jis ne
nuleidžia rankų, ryžtasi vi
sus negalavimus nugalėti. 
Jonui labai rūpi “Laisvės” 
ir visos darbininkiškos 
spaudos reikalai. Nepamirš
ta jis mūsų organizacijų ir 
Amerikos žmonių kovos už 
civilines laisves ir demo
kratines teises. Visais tais 
klausimais orientuojasi 
sveikai, gyvai. Tai labai 
džiugu.

Pasiteiravau apie šio mū
sų gero draugo amžių. Pa
sirodo, kad Jonas Marcinke
vičius jau pradėjo brėžti 
devintą “kryželį” —praėju
sio gegužės mėnesio 14 die
ną jam sukakę lygiai 80 me
tų. Gimęs jis 1882 metais, 
daržininko šeimoje netoli 
Marijampolės. Į Ameriką 
naujo gyvenimo ieškoti pri
buvęs 1900 ar 1901 metais. 
Pirmuosius šioje šalyje žy
gius pradėjęs Mahanoy Ci
ty, Pa. Aišku, ten tapo ang
liakasiu, ir anglį kasęs per 
apie 24 metus. Paskui per
sikėlė į Harrisoną ir ten iki 
šiol tebegyvena. Čionai daug 
metelių sunkiai dirbo plieno 
bei ginklų gamybos fabrike. 
Visur darbas buvo neleng
vas.

Jau labai ankstyvose die- 

“patogi gyventi”, etc. Na, 
ir tada bandoma aiškintis, 
kad svarbiausias išeivijos 
lietuvių uždavinys esąs “lie
tuvybės išlaikymas”. Bet 
čia pat sutinkama, kad tai 
nėra nei pilna, nei patenki
nanti sąvoka. Ta tema įdo
miai rašo pedagogas A. 
Rinkūnas, “Tėviškės Žibu
rių” Toronte, Kanadoje, 
steigėjas, dabar dirbąs kaip 
mokytojas Kanados švieti
mo sistemoj.

feris papasakojo savo įspū
džius iš kelionės Vakarų 
Vokietijoje. Jis buvo nuvy
kęs į Vakarų Vokietiją ap
lankyti savo senutę motiną 
ir brolį.

—Vakarų Vokietija,—sa
kė Feiferis, — panaši į A- 
merikos koloniją.

Eiliniai vokiečiai, sakė jis, 
su kuriais teko jam kalbė
tis, nekreipia dėmesio į Ber
lyną ir nenori karo. Ma
žai jie žino ir apie hitleri
nių fašistų kriminalystes, 
atliktas karo metu.

Buvo sumanymas, kad 
pikniko dalyviai per “Lais
vę” išreikštų mirusiajam V- 
Taurui pagarbą. Pareiški
mas tilps sekamame “Lais
vės” numery.

Labai ačiuojame visiems 
tiems, kurie į pikniką atsi
lankė; dėkojame tiems, ku
rie smarkiai piknike dirbo, 
aptarnaudami publiką. Ns.

nose Amerikoje Jonas įsto
jo į pažangiųjų lietuvių gre
tas ir iki šiol išbuvo ištiki
mas savo idėjoms ir įsitiki
nimui. Su pasididžiavimu 
Jonas prisimena tuos laikus, 
kai jis skaitydavo mūsų ju
dėjimo leidžiamą laikraštį 
“Kovą.” “Laisvę” skaito ir 
remia jau labai daug metų. 
Tvirtai Jonas tiki į darbo 
žmonių pergalę prieš išnau
dojimą.

Pasakysiu: nepaprastai 
man buvo malonu su. šiuo 
tauriu laisviečiu plačiau pa
sikalbėti šiais ir kitais rei
kalais. < •

Šioje - mūsų “sueigėlėje” 
buvo dar du seni ir nuo
širdūs laisvįęčiai — tai Fe

licija Šimkienė ir Petras 
Marsonas. Prisiminėme
“Laisvės pikniką, kuris 
įvyks Great Necke jau\šį 
sekmadienį. Draugė Felici^ 
ja sako: Kaip labai man 
norėtųsi piknike dalyvauti, 
tačiau bėda su pasiekimu
Great Necko. Veikiausia 
negalėsiu dalyvauti, t a i 
štai ant “tos garbės” mūsų 
“Laisvei” pora dolerių au
kų. Girdi, nusibaudžiu iš- 
anksto!

Ačiū Pranui ir Anelei 
Jasmentams už vaišes.

A. B.

Iš laiškų
Visi, kas gyvas, dirba
Šį laišką gavo Motiejus 

ir Marcelė Jakščiai, Ozone 
Park gyventojai.
' Padėkojus už nuotrau

kas, paprašius jų daugiau, 
pasidžiaugus dar gerai gy
vuojančiais savo giminėmis, 
giminaitė, be kitko, rašo:

Žiema buvo labai šalta ir 
žiauri. Šis' pavasaris labai 
svarbus, kad komunizmas 
didelius darbus pasimojo 
nuveikti per šį septynmetį.

Pas mus bedarbių nerasi, 
visi, kas gyvas, dirba. Ligo
ninėse daktarai dirba gau
dami iš valdžios atlygini
mą, o mums mokėti nerei
kia, gali metus pagulėti li
goninėje ar sanatorijoje,— 
mokėti nereikia.

Koks geras dalykas elek
tra, apie kurią kaimas nei 
negalvojo anksčiau! Jeigu 
atvažiuotumėt pas mus, tai 
tikrai nei nepažintumėt!..

Ona Matuzevičiūtė- 
Andriukaitienė

Šakių raj., Kubiliškės k.
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Juozas Kairys ligoninėj
Penktadienio popietį te

lefonų gauta žinia, kad 
Juozas Kairys randusr- 
Booth Memorial ligoninėj, 
Main St., Flushing, L. L 
Lankymo vai. kasdien 3—5 
popiet ir 7—8:30 vakarais. 
Kambarys 724.

Juozas nesijautė gerai 
keletą dienų, jautė skaus
mą krūtinėj. Gydytojas pa
tarė jam pasiduoti ligoni
nėn dėl platesnio sveikatos 
patikrinimo. Linkime jam 
sėkmės.

LK.

FILMAI
“END OF DESIRE”

Žymus ir talentingas 
prancūzų rašytojas Guy de 
Maupassant turėjo palinki
mą rašyti trumpas noveles 
iš kasdieninio • gyvenimą, 
pabrėžiant žmogaus blogai 
ypatybes, kaip tai: žiauru
mą, kerštą ir šiurkštumą 
prieš kitą žmogų. Jis ypa
tingai norėjo savo novelėse 
parodyti, kokios problemos 
susidaro ir kokios išvados 
pasidaro, kuomet žmogus 
viens kito nenori suprasti.! 
Guy de Maupassant paliko 
apie 200 kūrinių panašaus 
ir tuo pačiu įvairaus turi
nio, iš kurių vienas jo kūri
nys vaizduojamas šiame fil
me.

Temoje parodoma vienas 
Normandijos kampelis 19-jo 
šimtmečio pabaigoje, kur 
gyvenimas slenka diena po 
dienos1 monotoniškai pir
myn.

Čia gyvena vienas pasitu
rintis ūkininkas, kurio vie
nintelė dukra įsimyli, iš 
pirmos pažinties, į atvyku
sį į tą apylinkę paryžietį, 
kuris, paskendęs skolose, 
atvažiavo į kaimą ieškoti 
įvaiMittltį.

Jiedu apsiveda, bet neik 
gai tęsiasi vedybinio gyvef
nimo harmonija, todėl, kad^ 
sis Paryžiaus ’ ’ kavalierius 
vedė turtingą ūkininkaitę 
vien tik materialiniais su- 
^timais. Žmor)X pastebi, 
ka^Hos==vyr^s tolinasi nuo • ’ v 
jos: jis šiurkštus, jis žiau
rus, jis darosi svetimas ir 
ieško progų prisivilioti ki
tas moteris vien tik asme
niniams tikslams atsiekti.

Jis prisivilioja jauną 
merginą, kuri dirba tuose 
namuose per ilgą laiką ir 
nuo kurio ji susilaukia kū
dikio.

Žmona gi, mylėdama sa
vo vyrą, bando išbalansuo
ti jo klaidas, dovanodama 
savo tarnaitei mažą fermą, 
kur jinai galėtų ramiai už
siauginti savo dukrą. Tuo 
pačiu atveju ji bando at
gauti savo vyro meilę, su 
tikslu . susilaukti nuo jo 
kūdikį, kuriam ji galėtų sa
vo motinišką meilę išreikš-^ 
ti.

Toliau temoje matome, 
kad jos vyras sutinka me
džioklėje kitą intriguojan
čią moterį (savo draugo 
žmoną), su kuria jis ir vėl 
pradeda turėti slaptus susi
tikimus. Tačiau neilgas tas 
romansas tęsiasi. Jo drau
gas suseka jų slaptą susiti
kimą ir keršto pagautas 
priveda juodu abu drauge 
prie tragiškos mirties.

Taip ir baigiasi moters 
troškimas, kuri ieškojo ir 
nesurado tyros ir ideališ
kos meilės. Jos visas nusi
raminimas — tai sūiSus, 
kurio tėvą ji taip mylėjo...

“End of Desire” dabar 
rodomas Fine Arts kinote- 
atre 58 St. tarp Park ir Le
xington Avės., New Yorke?

H. Fį




