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KRISLAI
K. Vidikas-Tauras
V. Kapsuko nuomonė. 
Detroitiečių piknikas. 
“Veiksnių” skodas,

— Rašo R. Mizara —

, Išgyvenęs Amerikoje apie 
t>5 metus, išvertęs į lietuvių 
kalbą visą eilę svarbių mark
sistinių knygų, tarp kitų — 
“Komunistų manifestą,” mirė 
Kazimieras Vidikas-Tauras.

Jis buvo savitas žmogus: 
visuomet mizantropiškai nusi
teikęs, užsidaręs, vengė žmo
nių, kompanijų, vis troško bū- 

dhi vienišas ir tik vienišas.
V. Kapsukas, kuriam teko 

su velioniu apie vienerius me
tus kartu dirbti, K. Vidiką ši
taip apibūdino:

—Jis gabus laikraštininkas, 
. darbštus, bqt silpnos valios 
ir be didesnes iniciatyvos; jis 
geras tuomet, kai dirba su ki
tais, kitų patariamas...

Mes, kuriems teko su Kazi
mieru kartu dirbti, su Kapsu
ko palikta jo charakteristika 
pilnai sutinkame.

Pasitraukia Kazimieras į pen
siją, suserga. Tuo pasinaudo
dami, užpuola jį Vanagai iš 
anapus, ir jis, anot žmonių • 
posakio, “užrašo velniui savo 
dūšią,” kaip tas Gėtės Faus
tas... Jis jau “atsivertęs,” 
jau “susitaikęs su dievu,’’ bet 
neturi užtenkamai valios tai 
^pasakyti kitiems. Savo bičiu
liams ir draugams Kazimieras 
dar vis nuduoda ateistą. . . li
gi užmerkė akis. . .

“Kaip kas išmano, taip sa
ve gano,” sako lietuviškas po
sakis. Bet mums rodosi, toks 
žmogus, kaip Vidikas, kuris 
praleido visą savo subrendusį 
amžių pažangiajame judė
jime, kurio išversti Į lietuvių 
kalbą raštai atidarė tūkstan
čiams žmonių akis, juos ap
švietė, galėjo ir turėjo savo 
gyvenimą davesti iki pat kars
to tauriai, garbingai, kad nie
kas nepriekaištautų.

Deja, gal liga, gal valios 
silpnumas neleido jam; tai pa
daryti !. .

Smulkiau apie velioni bus 
parašyta sekančiam “Lais
vės” numerv. O šiuo tarpu 
sakau: lai Kazimieras ramiai 
ilsisi jo pasirinktame žemės 
sklypelyje!..

. Detroitiečiai! Atsiminkite, 
kad liepos 29 dieną, Beechnut į

yGrove parke, įvyks didžiulis1 ^yje SU piemjeiU S. PhoU-
tradicinis spaudos naudai pik
nikas. Būkite jame, kurie tik 
pajėgiate.

Cleveland© smetonin inkų 
laikrašty skaitome: “daug ap
rašytas ALT reformos klausi
mas artėja prie savo zenito. . . 
ALT sąstate reiktų įlieti švie
žesnio kraujo... Visiems tu
rėtų būti aišku, kas džiaugsis 
ir juoksis Mefistofelio juoku 
neradus bendros kalbos...”

Ką gi čia J. čiuberkis pos
muoja? Jis galanda liežuvį 
prieš P. Grigaitį, prieš, jo nuo
mone, “sustojusį laikroduką,” 
kuris pasiryžo amžinai pasilik
ti prie “veiksnių” lovio!

Liepos 29 ir 30 dd. Čikago
je įvyks “veiksnių” skodas. 
Dipukiški “veiksniai” bandys 
apsidirbti su Grigaičiu ir jo 
učnium Vaidyla.

J. čiuberkis kalba apie krau
ją; kai kurie “vaduotojų” tu- 
Jri jo ant savo rankų atsive
žę iš Lietuvos.

Geras bičiulis southbostonie-

Didelis buvo susidomėjimas 
JAV ir TSRS sportininkais

Didieji suvažiavimai 
ir taikos reikalai

Palo Alto, Calif. — Jung
tinių Valstijų ir Tarybų są
jungos sportininkų varžy
bomis buvo didelis žmonių 
susidomėjimas. Stanfordo 
universiteto stadione yra 
00.000 sėdynių, o į trumpą 
laiką jau buvo išpirkę 120,- 
000 tikietų. Per dvi dienas 
lankėsi apie 160,000 žmo
nių. Rengėjams liko pelno.

Sportininkai turėjo nuo 
100 iki 5,000 metrų bėgi
mus, numetimą disko, šoki
mus per barjerą su ietimis 
ir kitokius.

Aukščiausiai peršoko Ta
rybų Sąjungos s p o r t i- 
ninkas Valerijus B rūmeli s. 
Toliausiai kūjį numetė 
amerikietis Harold Connol-

Alžyras eina prie 
pilno susitvarkymo
Alžyras. — Alžyro iš

silaisvinimo armijos ir 
liaudies remiamas laimėjo 
Ben Bella. Buvusi laikinoji 
Alžyro vyriausybė su Ben 
Khedda priešakyje turėjo 
perleisti šalies galią į Poli
tinio biuro rankas, kurį su
daro 7 asmenys priešakyje 
su Ben Bella.

Pačioje Khedda valdžioje 
pasireiškė pasidalini m a s. 
Eilė ministrų kritik a v o 
Kheddą už jo užsispyrimą 
ir pataikavimą vakarams. 
Po kritikos, ir jausdamas, 
kad jo pozicijai nepritaria

Laoso reikalais 
pasirašė sutartį

Ženeva. — Liepos 23 d. 
čionai būva pasirašyta 14- 
kos valstybių sutartis Lao
so valstybės reikalais. Tuo- 
mi baigėsi šalyje 15-kos 
mėnesių naminis karas ir 
nesutikimai tarp Rytų ir 
Vakarų.

Laose susiorganizavo ko
alicinė vyriausybė priešą- 

ma.
Pagal sutartį Laosas bus 

neutrališka valstybė ir visų 
kitų šalių militarinės jėgos 
iš Laoso turi pasitraukti.

Londonas. — Fieldmar- 
šalas V. Montgomery pasi
davė į ligoninę.

tis prisiuntė mums lapelį, 
skleidžiamą Bostone, kur apie 
dipukiškus “vaduotojus” taip 
pasakyta:

“Visų pirma jie karjeristai. 
Karjera jiems viskas, ir dėl 
jos jie pasiryžę laužyti ir 
griauti viską. Visi juos pažįs
ta. Tai ponai Ambrazevičius, 
žakiavičius, Braziulevi č i u s , 
Čiuberkis, Juodelė, Pamatai
tis, Rastenis, Barzdukas ir ki
ti, kurie turėjo arba dabar ga
vo aukštus premjerų, pirmi
ninkų, ministrų, koordinato
rių ir kitų postus...” Lapelį, 
matyt, bus išleidę socialdemo
kratai.

Na, tegu gi jie ėdasi!. .

| ly, 5,000 metrų bėgimus lai
mėjo TSRS sportininkai 
Petras Bolotn i k o v a s ir 
Aleksandras Arti n u k a s. 
Trumpesniuose bėgimuose 

j daugumoje laimėjo JAV 
sportininkai. Tar y b i n ė s 
moterys laimėjo visose 
rungtynėse.

Punktais ameriki e č i ai 
vyrai gavo 127, o TSRS— 
108; tarybinės moterys ga
vo 66 punktus, o JAV 41. 
Bendrai TSRS sportininkai 
gavo 174 punktus, o JAV 
—168.

Korespondentai atžymi, 
kad tarp JAV ir TSRS 
sportininkų buvo gražus ir 
draugiškas lenktyniavimas.

nei armija, nei liaudis, 
Khedda pasidavė.

Alžyro liaudis beveik 
vienbalsiai nubalsavo atsi
skirti nuo Prancūzijos ir 
savystoviai tvarkyti savo 
šalies reikalus. Ben Khedda 
laikėsi Vakarų politikos— 
palaikyti organinius ryšius 
su Francūzija.

Alžyras randasi šiaurės 
Afrikoje, prie Viduržemio 
jūros. Jis užima 852,600 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi apie 12,000,000 gy
ventojų.

Egipto respublika 
paminėjo sukaktį

Kairas. — 1952 m. liepos 
23 dieną sukilo Egipto liau
dis ir nuvertė despotišką 
karaliaus Faruko valdžią. 
Sukilimui vadovavo kari
ninkas Gamal Abdel Nas- 
seris, dabartinis preziden
tas.

Po to, Egipto respublika 
jau padarė didelių atsieki- 
mų industrijoje, žemdir
bystėje, kultūroje, žmonių 
sveikatos reikaluose. Di
džiausias Egipto laimėji
mas, kad jis tapo pilnai ne
priklausomas, o 1956 me
tais atsiėmė ir Suezo kana
lą.

Sukakties proga įvyko 
trijų valandų militarinis 
paradas. Ore skraidė mo
derniniai lėktuvai, gatvė
mis vežė patrankas, važia
vo tankai ir net raketų 
šaudymo įrengimai.

PROTESTĄVO P R IE š 
ŽYDŲ TERORIZAVIMĄ 
Montevideo, Urugvajus. 

—Universiteto studen t a i
paskelbė streiką, protestuo
dami prieš žydų terorizavi
mą. Pastaruoju laiku anti
semitai daugelį žydų tero
rizavo gatvėse, ištepliojo 
ant jų rūbų “D o v i d o 
žvaigždę”, buvo pavogę aš
tuonis studentus ir vieną iš 
jų nužudė. I

Maskva. — Liepos pra
džioje čionai įvyko Pasau
linis kongresas už visuoti
nį nusiginklavimą, kuriame 
dalyvavo apie 2,500 delega
tų iš 117-kos> šalių. Tary
bų Sąjungos premj eras 
Chruščiovas išdėstė pavo
jingą padėtį pašau 1 y j e. 
Tarp kitko jis sakė:

“Reikia žiūrėti tiesiai į 
akis. Naujo pasaulinio ka
ro grėsmė yra. žmonija ga
li būti įtraukta į karą, jei
gu nebus imtasi ryžtingų 
priemonių kovai už taiką”.

Pasirodo, kad kasmet 
pasaulyje militarizmo rei
kalams išleidžiama 120 bili
jonų dolerių. Ginkluotas jė
gas sudaro 20 milijonų vy
rų. Apie 100 milijonų žmo
nių ir 70 procentų moksli
ninkų gamina ginklus. Ka
ras gali prasidėti ir per 
klaidą. 1961 m. lapkričio 
mėn. JAV karininkai vos 
jau nepradėjo karo net 
prezidentui nepranešę.

Tarybų Sąjunga stoja už 
tuojautinį ir visuotinį nusi
ginklavimą, -•šis Kongresas 
už tai pasisakė.

Dabar Maskvoje eina 
tarptautinis daktarų kon
gresas kovai prieš vėžio li
gą. Dalyvauja virš 5,000 
specialistų iš 70-ties šalių. 
Vėžio liga yra baisus žmo-

MASINIAI NEGRŲ 
PROTESTAI

Albany, Ga. — Šimtai ne
grų, giedodami giesmes, 
demonstravo ir protestavo 
prieš paneigimą jų teisių. 
Federalinis teisėjas E. P. 
Tuttle panaikino žemesnio
jo teismo demonstracijų 
draudimą.

Vėliausios žinios
Alžyras. — Alžyro armi

jos daliniai, kurie, remia 
Ben Bellos poziciją, paėmė 
į kontrolę Bone ir Constan
tine miestus. Khedda grasi
na sukelti naminį karą. Sa
koma, kad jį prie to drąsi
na Francūzija.

W a s h i n gtonas. — Pasi
traukė generolas L. N o r t - 
stadas iš NATO vyriausio 
komandieriaus vietos, jį pa
keis L. L. Lemnitzeris.

Londonas. — Per pirmus 
šešis mėnesius 1962 metų 
50,000 anglų lankėsi Jung
tinėse Valstijose.

Washinntonas. — Pas 
prezidentą Kenedį lankėsi 
Ekvadoro prezidentas C. J. 
Arosemena.

Manila. — Taifūnas nu- 
siautė Filipinus ir Formo- 
zą. Žuvo 40 žmonių ir 30,- 
000 liko benamių.

Havana. — Kuba sušau
dė kenkėjų vadą G. Lindą.

nijos priešas. Jungtinėse 
Valstijose iš kiekvieno 100,- 
000 gyventojų 150 miršta 
13 uo vėžio ligos, o Tarybų 
Sąjungoje —120. Panašiai 
yra ir kitose šalyse.

“Pravda” rašo, kad svei
katos specialistai svarsto ir 
ieško būdų nugalėjimui vė
žio ligos, bet tuo pat kartu 
nepamiršta, kad ore kabo 
atominis karas, kuris yra 
dar baisesnis žmonijos 
priešas.

Neseniai Kairo mieste, 
Egipte, įvyko neutrališkų 
šalių suvažiavimas, kuria
me dalyvavo atstovai nuo 
31 valstybės. Jis pasisakė 
už nusiginklavimo poziciją.

Liepos 28 d. Helsinkiuo- 
se, Suomijoje, atsidarys 

; Aštuntas Pasaulinis Jauni
mo festivalis, kuriame da
lyvaus apie 20,000 jaunuo
lių. Festivalis tęsis iki rug- 
piūčio 6 dienos. Pasaulinis 
jaunimas demonstruos savo 
meninius, sporto, kultūri
nius pasiekimus, bet tuo 
pat kartu daugiau suglaus 
ir savo gretas kovai už tai
ką, nes karas pirmoje vie
toje užgula ant jo pečių.

Suomijos taikos trokš
tanti žmonės nuoširdžiai ir 
draugiškai ruošiasi pasitik
ti jaunimą, bet reakcinės 
jėgos irgi nesnaudžia.

ANGLIJOJE MAŽIAU 
STATO LAIVŲ

Londonas. — Lloyd’s Re
gister of Shipbuilding skel
bia, kad dabartiniu metu 
Anglijoje yra statoma 184 
nauji laivai, bendrai 1,300,- 
000 tonų įtalpos. Tai ma
žiau laivų statoma, kaip 
bent kada pirmiau.

Atėnai. — Herakleion 
mieste, Kreta ęaloje, apie 
6,000 žmonių demonstravo 
protestuodami prieš val
džios pakėlimą kainų ant 
reikmenų. Kareiviai de
monstrantus išvaikė.

Dižonas, Francūzija. — 
Paryžiaus-Marseillės grei
tasis traukinys išėjo iš bė
gių. Nelaimėje žuvo 36 
žmonės.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje randasi 6,300 jaunuo
lių, kurie karo metu pasi
metė su tėvais.

Addis Ababa. — Ethiopi- 
jos “karalių karalius” Hai
le Selassie jau sulaukė 70 
metų amžiaus.

Washingtonas. — Sulau
kęs 68 metų amžiaus mirė 
senatorius H. C. Dworshak 
iš Idaįo valstijos.

Ottawa. — Krisdamas 
Kanados premjeras J. Die- 
fenbaker susižeidė koją.

Tar. Sąjungoje buvo geras 
pirmasis1962 pusmetis

Maskva. — P i r m a s i s ’ rifikuoti, nemažai nutiesta 
1962 pusmetis buvo geras j naujų plentų, pailgintas su- 

. Dabar 
TSRS jau turi 221,500,000 
gyventojų. Kiekvieneriais 
metais gyventojų skaičius 
padaugėja 3,500,000 žmo
nių.
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Tarybų Sąjungoje. Indust- (sisiekimas upėmis, 
rijos gamyba pakilo 10 pro- "

■ centų lyginant su 1961 m. 
j tais pat mėnesiais. Žymus 
Į pakilimas gavyboje naftos 
ir naturalio gazo, taipgi ga-i 
myboje plieno, geležies, spi- 
žio ir kitų metalų bei maši
nų. !

Žemės ūkyje gerai užde
rėjo kviečiai, rugiai, kuku
rūzai, žirniai, pupos, cukri
niai runkeliai, kiti javai ir 
daržovės. Numatoma, kad 
grūdų bus daugiau suimta, 
kaip bent kada pirmiau.

Transportas turi gero 
pasisekimo. Geležinkeliai 
60 procentų jau yra elekt-

Tarybų Sąjunga gaminasi 
naujos rūšies laivų

Maskva. — Sarmovo lai
vų statykloje, Gorkio mies
te, nuleido į vandenį nau
jos rūšies jūrinį laivą 
“Sputniką”, vienu kartu 
gabenantį 300 keleivių.

“Sputnikas” turi savotiš
kus sparnus. Kada laivas 
plaukia apie 45 mylias per 
valandą, tai tie sparnai yra 
paviršuti n i a m e bangų 
sluoksnyje, arba virš jų. šis 
laivas gali greitai plaukti 
mažiau naudodamas kuro.

Tai jau nebe pirmas šios 
rūšies laivas. Inžinierius R.

Sveikinimas iš 
taikos kongreso

Iš Maskvos liepos 14 die
ną išsiųstas sekamas atvi
rukas mus tik dabar pasie
kė :
“Nors visą savaitę esu di
džiajame Taikos kongrese, 
bet nesuspėjau parašyti. 
Dar vis rašau anie Asamb
lėją Akroje (Ghanoje), o 
šiame kongrese pergyvenu 
jo didingumą ir kalbėtojų 
karštą bei vieningą sieki
mą išgelbėti pasaulį nuo 
baisios branduolinio karo 
galimybės. Būtų gražu, jei 
galėtų išspręsti tuos opius 
klausimus, viso pasaulio 
mastu, kaip čia juos spren
džia keli tūkstančiai atsto
vų iš beveik 120 kraštų.

Labų dienų visiems!
Justas Paleckis”

DVI NELAIMĖS
Honolulu. — čionai besi

leisdamos Kanados lėktu
vas nuvažiavo nuo cemen
tinio tako ir susikūlė. Ne
laimėje žuvo 27 žmonės, o 
13 buvo išgelbėti.

Bagdadas. — Irako res
publika sutinka su TSRS 
nusiginklavimo pozicija.

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 70 metų mirė gazo
lino specialistas EL J. Htou- 
dry.

Belgradas. — Jugoslavi
jos ir TSRS santykiai page
rėjo. Grupė parlamento na
rių išvyko į Tarybų Sąjun
gą, o rugsėjo mėnesį i Ju-a 
goslaviją atvyks L. E Brež
nevas, artimas Chruščiovo 
draugas.

Makva. — TSRS ir Japo
nija pasikeis naujais išra
dimais ir jų patentais.

I. Aleksejevas prieš keleris 
metus pagamino tokį laive
li, kuris veža 30 keleivių. 
Praktikoje šie laivai pasi
rodė daug geresni už pir
mesnės rūšies.

Po to, buvo gaminama 
upėmis plaukiojimui laive
liai, kurie gali vežti po 40, 
80 ir 90 žmonių. Tokie lai
vai jau veikia Volgos, Ka- i
mos, Dniepro, Janisėjo ir '
kitomis upėmis. Pereitą ru- J
denį Juodojoje jūroje buvo |
nuleistas laivas “Kometa”, 
kuris gali vežti 150 keleivių. * 
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Indija už atominių 
ginklų suvaržymą

I
Ženeva. — V. K. Krishna 

Menon, Indijos gynybos 
minstras, pasiūlė 17-kos 
valstybių konferencij o j e, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Tarybų Sąjunga, Anglija ir 
Francūzija neluotų atomi
nių ginklų kitoms valsty
bėms.. )

Jis sakė, kad jeigu tas 
nebus padaryta, jeigu Ke
turios didžiosios valstybės 
duos atominių ginklų ki
toms valstybėms, tai bus 
neišvengiamas karas. Jis 
taipgi sakė: “Jeigu prasi
dės lokalinis karas, tai jis 
išsiplės į pasaulinį ir ato
minį karą”.

Satelitas “Telstar” 
tarnauja ryšiams

Washing tonas. — Liepos 
23 dieną per satelitą “Tel
star” buvo transliuojamos 
televizijos programos.

Per 20 minučių buvo per
duodama televizijos pro
grama į Europą, kurią ten 
stočių imtuvai priėmė ir 
perdavė savo programose. 
Paskui per 20 minučių buvo 
transliuojama programos iš 
Anglijos, Francūzijos, Itali
jos, Vakarų Vokietijos, 
Švedijos ir dar eilės šalių.
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Pasaulinio kongreso už 
visuotinį nusiginklavimą ir taiką
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Laiškas pasaulio tautoms
Mes susirinkome iš viso pasaulio į Maskvos kon

gresą. Mūsų profesijos skirtingos. Skirtingi mūsų įsiti
kinimai. Savaitę laiko mes čia labai atvirai svarstėme 
klausimus dėl žmonijai iškilusios branduolinio karo 
grėsmės. Diskutuodami mes geriau vieni kitus suprato
me ir dabar įsitikinę, kad galime pašalinti grėsmę, kuri 
šiandien iškilusi kiekvienai šaliai ir kiekvienai tautai.

Ginklavimosi varžybos didina įtempimą ir valstybių 
nepasitikėjimą, o įtempimas ir valstybių nepasitikėji
mas spartina ginklavimosi varžybas. Taigi, susidaro 
ydingas ratas. Griaunamoji ginklo jėga darosi siaubin
ga, o, be to, girdėti balsų, raginančių pradėti preventy
vu kara. c

Ir vis dėlto mes tvirtai tikime, kad nusiginkluoti 
ne tik gyvybiškai reikalinga, bet ir galima. Vakar nu
siginklavimas buvo geriausių žmonijos protų svajonė. 
Šiandien jis tapo praktiniu uždaviniu, už kurio išspren
dimą turi kovoti kiekvienas iš. mūsų.

Išsivaduoti nuo ginklavimosi naštos bus naudin
ga visiems:

nusiginklavus atliks lėšų, kurios gali būti panaudo
tos, gyvenimo lygiui kelti visose šalyse;

nusiginklavimas įgalins taupyti lėšų, kurios gali 
žymiai paspartinti ekonominiu atžvilgiu silpnai išsivys
čiusių šalių raidą;

nusiginklavimas reikš, kad likviduojamos užsienio 
karinės bazės ir išvedama kariuomenė iš svetimų teri
torijų, kas suteiks pagalbą tautoms, kovojančioms už 
nacionalinę nepriklausomybę.

Nusiginklavimas turi būti visuotinis ir visiškas. Jis 
turi būti įgyvendintas grieštos tarptautinės kontrolės 
sąlygomis. Negali būti jokio nusiginklavimo be kontro;. 
lės ir jokios kontrolės be nusiginklavimo.

Mes kruopščiai ištyrėme kliūtis, trukdančias vi
suotinai ir visiškai nusiginkluoti, ir mes žinome, kad nu
siginkluoti bus sunku. Yra žmonių, kurie priešinasi net 
deryboms. Kai kurie iš jų taip elgiasi dėl to, kad jie 
akli ir inertiški, kiti—norėdami praturtėti, treti— iš 
miliaristinių išskaičiavimų. Vis dėlto mes esame įsitiki
nę, kad geriau ryžtis kompromisui, kuris priimtinas 
visiems, negu toliau nežabotai ginkluotis.

Tačiau patyrimas rodo, kad būtų pavojinga iliuzija 
tikėti, kad nusiginklavimas galįs ateiti pats savaime. 
Negalima pasikliauti vien tik diplomatais ir kariniais 
specialistais, kurie metai iš metų tęsia savo diskusijas. 
Tik visų šalių tautų pastangos gali priversti valstybių 
veikėjus rasti sprendimą. Atskirų protestų jau nebepa
kanka. Atėjo laikas pradėti galingą judėjimą, kuris 
priešintųsi ginklavimosi varžyboms ir visiems kari
niams pasirengimams.

Jeigu žmonijai pavyko išvengti branduolinio karo 
siaubo per 17 pastarųjų metų, tai padėjo nenuilstamos 
už taiką kovojančių tautų pastangos. Bet mes turime 
atvirai pripažinti, kad dar yra daug žmonių, kurie lai
kosi nuošaliai nuo kovos prieš ginklavimosi varžybas. 
Dar yra daug žmonių, kurie nesupranta jų pavojaus, 
nesupranta nei vįso šios grėsmės rimtumo, nei savo at
sakomybės už taikos išsaugojimą. Ir jiems visiems mes 
sakome: “Supraskite, kokias pavojingas mes gyvename 
dienas, stokite vienon gre’ton su tais, kurie kovoja už 
nusiginklavimą ir taiką”.

Laikas nelaukia! Termobranduolinis ginklas netru
kus gali atsirasti dešimčių šalių arsenale, ir, tobulėjant 
šio ginklo gabenimo priemonėms, gali būti nebeįmano
ma kontroliuoti.

Mes ryžtingai prieštaraujame bet kuriems branduo
linių bombų arba įtaisų bandymams, pirma, todėl, kad 
jie kelia grėsmę dabartinės ir busimųjų kartų gyvybei 
bei sveikatai ir, antra, todėl, kad jie spartina ginklavi
mosi varžybų tempus.

Mes raginame visų branduolinių valstybių vyri’ausy- 
bes , prašydami jas visiškai neatidėliojant susitarti dėl 
visų branduolinio ginklo bandymą nutraukimo ir suda
ryti sutartį, draudžiančią visiems laikams visus šiuos 
bandymus visur—atmosferoje, kosmose, po žeme ir po 
vandeniu.

Šis susitarimas bus pirmasis žingsnis, siekiant vi
siškai uždrausti ir sunaikinti visą branduolinį ginklą ir 
visas jo gabenimo priemones griežtos kontrolės sąlygo
mis.

Mūsų svarbiausias ir neatidėliotinas uždavinys yra 
pasiekti, kad vyriausybės sudarytų tarptautiniu/mastu 
griežtai kontroliuojamo visuotinio ir visiško nusigink
lavimo sutartį. Ryšium su tub turi būti rasta praktinių 
metodų, įgalinančių greitai ir efektyviai užbaigti svars
tyti dabar nagrinėjamus nusiginklavimo planus, pade
dančius kaip galima greičiau sudaryti sutartį.

Viešajai nuomonei spaudžiant ir neprisijungusių 
šalių veiksmų dėka pavyko dalinai suartinti pagrindi
nių besitariančių valstybių pozicijas nusiginklavimo 
principų atžvilgiu, bet dėl rimtų jų nesutarimų derybos

Kas ka rašo ir sako
NERINGOS MIESTAS

Žavingasis Neringos pu
siasalis — kyšulys, skiriąs 
Kuršių mares nuo Baltijos 
jūros — dabar turės vieną 
miestą, WdrSi'ga.
Lietuvos /^WlWyKd1 hūtarė, 
kad miesieWi11 Lfid'ri1, jtiod- 
k r an te, Nagliai ir Agila, 
esantieji Neringoje, sudary
tų vieną miestą, su viena 
administracija, su vienu 
biudžetu.

Apie tai “Tėvynės balse” 
rašo R. Būdvietis:

Neringa pavadinta miestu, 
ir jai suteiktos miesto teisės. 
Kiekvienam miestui sudaro
mas generalinis projektas—at
eities statybų planai. Kiekvie
nam miestui skiriamos lėšos, 
kurios naudojamos tam pla
nui įgyvendinti, kiekv ienas 
miestas savarankiškai tvarko 
savo ūkį. Neringai, norint tap
ti miestu, irgi reikia tai tu
rėti.

Negalvokit, kad ji kada 
nors bus ištisai užstatyta na
mais, išlieta asfalto gatvėmis. 
Nieko panašaus. Liks tokios 
pačios smėlio kopos ir pušy
nai. Liks jūros ošimas ir to
kia pati marių ramybė, čia iš
augs tik keturios gyvenvietės, 
tarsi keturios pušynų atskir
tos vieno miesto dalys. Nida, 
Juodkrantė, Nagiliai ir Agi
la—taip vadinsis pagrindiniai 
Neringos rajonai.

Išilgai Neringą nutiestas 
asfaltuotas kelias, turįs apie 
50 kilometrų ilgio — tai sa
votiškas naujo miesto “pro
spektas.” Toliau Būdvietis 
pasakoja:

Neringos mieste svarų žodį 
turi miškininkai. Jų “viešpa
tijos” čia daugiausia. Jie pri
žiūri tai, kas žaliuoja, tvirti
na vėjo ir jūros ardomas ko
pas, kiekvieną pavasarį paso
dina daug jauno miško. , Kur 
pušeles, kur beržus, kur ievas. 
Tai irgi “kapitalinė statyba,” 
suplanuotą ir “architęktųriš-; 
kai’’ numatyta. Miškininkai 
nori, kad Neringa būtų svetin
ga ir vaišinga kiekvienam, 
kas ją aplankys. Todėl, apso
dinant pliką smėlį, paliekami 
“langai” į kopas ir jūrą, kad 
kiekvienas, nors ir vieną kar
tą pravažiavęs keliu, pro tuos, 
“langus” galėtų pamatyti jos 
didžiuosius turtus—jos grožį. 
Aukštosios balto smėlio kopos 
liks tokios, kokios yra nūnai: 
tyros, nuglaistytos vėjo, stebi
nančios kiekvieną turistą.

Kitais žodžiais: “bendruo- 
menininkai” ir dirvininkai 
šeštadienį ir sekm a d i e n į 
sieksis iš A L t’vadovybės ! 
išėsti P. Grigaitį ir M. -VaL' 
dylą-’M lį-' ŪŪ H-Ąh. ■■ ! i'/’i .i‘J'I! •:

’Grigaiti^ dipukiškų • “vei-! 
kėjų” 'nudmbrieę J jau * “susto
jęs1' laikrodis,^- jis nusegęs/ 
netikęs, užsispyręs, todėl-jį 
reikią', išvesti iš sekretoriaus 
vietos. O ta vieta — riebi, 
ir joje Grigaitis laikėsi jau 
per dvidešimt metų! Vis 
“laisvina” vyras Lietuvą...

Vaidylą jie nori iš iždi
ninko vietos išėsti dėl to, 
kad šis visur eina paskui 
Grigaitį; pats nieko neiš
manydamas, kaip papūga, 
plepa tai, ką ans senis pa
sako.

Kova prieš šituodu riteriu 
prasidėjo po vizito pas pre
zidentą Kenedį, kuomet P. 
Vileišis buvo padarytas “at
pirkimo ožiu.” .

Ėdasi ir ėsis tie vaduoto
jai tol, kol akli politiškai 
žmoneliai duos jiems dole
rių. Kai dolerių nebus, nu
truks ir kačių koncertai.

ra

BUS KAČIŲ 
KONCERTAS

Sandariečių laikraštis 
šo:

Neužilgo, liepos 28-29 dieno
se, Chicagoje įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas, kuris, kaip atrodo, bus 
labai gyvas ir laikotarpiais— 
pusėtinai įtemptas.

Mat, iš įvairių pusių ateina 
reikalavimai pertvarkyti tary
bą iš pat pagrindų, o su tuom 
ne visi sutinka. Reforminin- 
kai įrodinėja, jog taryba, to
kia, kaip ji dabar yra, jau at
gyveno savo naudingumą. Į 
ją reikia įtraukti naujų pa
jėgų, pirmoje eilėje bendruo
menės žmones.

Tarybos šalininkai gi teigia, 
jog neapsimoka griauti to, kas 
sunkiu darbu buvd išauginta 
ir kas dabar stovi ant tvirtų 
pagrindų. t

Kuom tie visi kivirčai užsi
baigs—sunku tuom tarpu pa
sakyti.

APIE SASKAČEVANOS 
GYDYTOJŲ STREIKĄ

Kaip žinia, Kanados pro
vincijoje SaskačevanOje gy
dytojai buvo paskelbę.strei
ką (šiuos žodžius rašant, 
žinios skelbia, kad jie strei
ką jau baigė) prieš naują 
įstatymą, sulyg kuriuo vals
tybė rūpintųsi žmonių svei
kata. Apie tą streiką pla
tokai rašė, ir JAV spauda, 
ypatingai ta, kuri priešinosi 
įneštam į Kongresą King- 

■ Andersono biliui.
< Apie Saskačevanos gydy
tojų streiką “Liaudies bal
se” skaitome:

! • - ‘1 - t vib... ■ ... J

Kai kam gali atrodyti, kad 
Saskačevanos vyriausybė įve
da kokį tai baisų įstatymą, jei
gu jau gydytojai išėjo į strei
ką. Taip nėra, štai ką apie 
tą streiką sakoj; Globe and 
Mail:

“Tie . lyderiai, palaikomi, 
reikia įtarti, Kanados ir Ame
rikos medikų asociacijų, kovo
ja ne prieš šį medikalės ap- 
draudos planą, bet prieš bile 
kokio pobūdžio valst y b i n ę 
sveikatos apdraudą bile kur 
šiame kontinente. Neatrodo, 
kad seimelis būtų radęs dau
giau pasirengusius nusileisti, 
negu kad vyriausybė randa.”

Taigi, gydytojai kovoja ne 
prieš Saskačevanos medikalės 
apdraudos planą kaip tokį, 
bet prieš tą idėją, bendrai 
prieš bet kokią valstybinę svei
katos apdraudą. Tokią kovą 
gydytojai veda Jungt i n ė s e 
Valst ijose, kur prezidentas 
Kenedis siūlo medikalę ap- 
d’raudą šertiems žmonėms.

Globe and Mail yra kon- 
servatiškas laikraštis, visuo
met linkęs pulti bet kokias 
“socialistines” reformas, bet 
ir jis neranda gero žodžio gy
dytojams, palikusioms savo 
pacientus “dievo apsaugai.”

“Saskačevanos g y d y tojai 
ėmėsi tokios akcijos, kuri nė
ra galima bile individualui ar 
grupei demokratinėj šalyj,” 
rašo laikraštis. “Jie šaltai nu
tarė nepaisyti tos provincijos 
įstatymų, įstatymų teisėtai 
priimtų teisėtos žinomų rink
tos vyriausybės.’’

tebėra aklavietėje. Susitarta gūli būti tik tuomet, jeigu 
tautos padidins savo spaudimą.

Kaip tik taikos jėgos turi duoti pavyzdį, kaip nu
statyti geresnį savitarpio supratimą ir likviduoti savi
tarpio nepasitikėjimą. Mes manome, kad mūsų kongre
sas įnešė didelį indėlį vykdant šį uždavinį. Dabar rei
kia, kad kiekvienoje šalyje kiekviena Organizacija i’astų 
tinkamiausius būdus tęsti tai, ko mes ėmėmės ben
dromis jėgomis.

Pasy virinas kenkia taikai. Nilo mūsų visų priklau
so, kada ateis žmonijos išvadavimo nuo branduolinės 
mirties grėsmės diena. Mūsų, ’trokštančių talkos, daug. 
Jeigu mes visi veiksime ir jeigu visi, kuri'ė veikia, veiks 
sutartinai, mes galėsime. nutiesti kelius bendram tikslui 
įgyvendinti: taikai išsaugoti.
Maskva, 1962 metu liepos 11d. . .

Francūziškas Montrealas
Iš Toronto iki Montrealo 

kelionė buvo gana smagi, 
■naujasis ekspresinis kelias 
pįl'jpą^pici rytą maža tra- 
fiko; te^r^. Tik apsistoji- . 
mui yietjiįj labai reta.

- Pasiekus Quebeco provin
ciją j anties. įi V a ž i u o j ą s į 
f'raAcūzišką žemę. Visi gar
sinimai hn informaciniai 
skelbimai francūzų kalba. 
Skaitai ir nieko nesupranti. 
Kiek geriau buvo Bunkams, 
seniau Montreale gyvenu
siems apie 10 metų. Bet 
man tai viskas svetima. Ge

trai, kad žemiau yra angliš
ki paaiškinimai, nors ir ne 
visur.

Pasiekę Montrealą, Būn- 
kai mane paliko pačiame 
miesto centre, o jie patrau
kė pas Valio sesutę ir švo- 
gerį Milevičius, gyvenančius 
apie 50 mylių nuo Montrea
lo į šiaurę. Man buvo žin
geidi! susipažinti su šiuo 
garsiuoju miestu, turinčiu 
apie 1,800,000 gyventojų, 
vadinamu kanadiečių Pary
žium.

Reikia pasakyti, kad Mont- 
realas yra gražus miestas, 
turįs daug panašumo į Pa
ryžių. Kur tik eini, visur 
girdi francūzų kalbą. Sa
koma, kad apie 65% Mont
realo gyventojų yra francū
zų kilmės ir tik 35% kitų 
įvairių tautų kilmės. Kadan
gi francūzų kalba yra do
minuojanti, tai visi montre- 
aliečiai ją ir naudoja.

Turizmas Montreale vasa
ros metu yra labai didelis. 
Daugiausia turistų atvyks
ta iš Jungtinių Valstijų ir 
jie atveža maišus Kanadai 
labai reikalingų amerikinių 
dolerių. Visur pilna turis
tams paruoštų autobusų 
pavežioti po miestą ir plačią 
apylinkę, parodyti įdomias 
vietoves. Gražių viešbučių 
taipgi gana daug, bet jie 
vasaros metu turistų pilnu
tėliai. Teko man gerai pa
vaikščioti, kol susiradau 
viename viešbutyje tuščią 
kambarį.

Turistiniai autobusai, su
prantama, veža turistus 
gražiausiomis vietomis. Ma
tai gražiausius pastatus, 
daugybę didelių ir mažiukų 
bankų, o bažnyčių priskai- 
toma net iki 400. Romos ka
talikų bažnyčios žymiai ski
riasi nuo kitų religinių sek
tų bažnyčių. Jos turtinges
nės, gražiau išpuoštos, jų 
pastatai didžiuliai. Kadan-

gi Kanados francūzai labai 
religingi, tai jie ir bažnyčių 
labai daug užlaiko.

Notre-Dame bažnyčia, pa
naši Paryžiaus istorinei 
Notre-Dame katedrai, yra 
turtingiausia. Auksu pa
puošti ne tik altoriai, bet 
ir sienos. O kiek puikių pa
veikslų ir stovylų, tikras 
muziejus. Ji aptarnaujanti 
10 tūkstančių maldininkų. 
Turi specialę koplyčią ves
tuvėms. Vienas jos varpas 
sveria 24,780 svarų, tik 
Kremliaus varpas yra di
desnis.

Kita garsi bažnyčia—Šv. 
Juozapo oratorija. Ligoti 
maldininkai kruvinais ke
liais šliaužia aukštais laip
tais į šią bažnyčią, pagar
sėjusią “dideliais stebuk
lais.” Bažnyčioje ant sienų 
prikabinėta lazdų, visokių 
ramsčių, kuriais pasirams
tydami reumatizmo ar kitų 
ligų kankinami ligoniai čia 
pasimeldę ir padėję aukų 
“ūmai išgijo.” Tai didžiau
sia religinių fanatikų mul
kinimo ir išnaudojimo vie
ta, kunigams labai pelninga 
įstaiga.

Važiuojame į Mount Ro
yal kalną. Kiek pavažiavus 
autobusas sustoja ir visi tu
ristai persikelia į senovišką 
vežimą, dviem arkliais ve
žamą. Tada pasiekiame ka
rališko kalno viršūnę. Gra
ži aplinka, puikus parkas. 
Iš aukštumos gali matyti 
plačią apylinkę. Mokslinin
kai aiškina, kad šiame kal
ne prieš apie 500 milijonų 
metų buvo veikiantis vul
kanas.

Važiuojame gražiomis 
gatvėmis. Autobuso vairuo
to j as mikliai aiškina. Visur 
gatvių ; vardai religiniai — 
Romos katalikų “šventųjų” 
vardai. Mažai matosi me
dinių namų, nes dabar to
kių neleidžia statyti. Mont
realas turi apie 100 ligoni
nių. Uostas esąs mažai ma
žesnis už New Yorko uos
tą. Matėme ir buvusią kon
centracijos stovyklą, kur 
buvo karo metu uždaryti 
“neištikimieji.”

Turistiniais busais keliau
damas juk ne viską gali pa
tirti. Jie neparodo lūšnynų, 
kur gyvena šimtai tūkstan
čių varguolių, susikimšę 
kaip silkės statinėje. Nu
vykęs į Lietuvių klubą ir 
toje apylinkėje pavaikštinė- 
jęs mačiau, kaip vargingai

BENDROJI RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO 
GAMYBOS APIMTIS

Tarybų Lietuvos bendroji žemės ūkio produkcijos apimtis 
1970 metais išaugs,- palyginti su 1960 metais, dvigubai, o iki 
1980 metų — trigubai. Mūsų kolūkiai ir tarybiniai ūkiai gre
ta grūdų, cukrinių runkelių, linų, bulvių ir daržovių gamybos 
d’idinirrtrt it toliau spe’čializuosis plėsdami pieno ūkį bei vys
tydami kiaulininkystę. Iki antrojo dešimtmečio pabaigos gal
vijų skaičius respublikoje palyginti su I960 metais padidės 
pustrečio karto, mėsos ir pieno gamyba — maž daug trigu
bai. Grūdinių kultūrų derlingumas pakils iki 25-36 centnerių 
iš hektaro.

Tai bus pasiekta įdiegus moksliškai pagrįstą žemdirbystės 
ir gyvulininkystės sistemą, žymiai padidės grūdinių kultū
rų, pašarinių pupų, cukrinių runkelių ir kitų derlingų kultū
rų pasėliai. Numatyta nusausinti ir įdirbti visas pelkėtas ir 
drėgnas dirvas.
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gyvena daugelis šio miesto 
gyventojų, daugiausia’Pran
cūzų kilmės darbo žmonių. 
Sunkiai jie dirba savo už
siėmimuose, myli smarkiu X 
paūžti, o sekmadieniais li
kusius dolerius nuneša “die
vo garbei.” Vasarą jie ken
čia savo aplūžusiuose na
meliuose didžiulį karštį, 
žiemą — kanadiškį šaltį. 
Šeimos didelės, mažyčių vai
kučių galybės, sunku juos . 
išmaitinti ir prižūrėti. Gat
vėmis jie bėgioja ir dauge
lis išmaldų prašinėja. Ga
vę kelis centus bėga ką nors 
nusipirkti ir pasistiprinti.

Montrealas turi savo 
“walstrytą,” kuriame dau
giausia amerikiečių kontro
liuojamos įstaigos. Šv. Ka
teriuos gatvė yra įvairaus 
biznio gatvė, kaip New Yor
ko Broadway. Ji gražiau 
papuošta ir vakarais žymiai 
daugiau apšviesta. Joja 
esamų didžiųjų krautu vii/ 
dauguma yra amerikiečių.

Tai taip man Montrealas 
atrodo. Sekamame rašinyje , 
bus apie susitikimą su Ka
nados indėnais ir lietuviais. .

J. G. L

50,000 kilometrų 
autobusų linija

Daugybė autobusų, prade
dant nedidelėmis vietinės 
reikšmės susisiekimo maši-^ 
nomis kaime ir baigiant 
miesto milžinais ir komfor
tabiliais tarpm testiniais 
ir “Turistais,” važinėja Lie
tuvos keliais, perveždami 
dešimtis tūkstančių kelei
vių. 1939 metais Lietuvoje 
buvo iš viso 305 autobusai, 
priklausą privatiems asme-. 
nims. Viena kelionė miesto' 
autobusu kainavo brangiau 
negu geri pietūs.

Dabar jau nėra tokios 
vietovės, kur nekursuotą>\ 
autobusas. Dabar jau 90 
procentų Lietuvos rajonų 
centrų gyventojų gali be 
persėdimo davažiuoti iki sos
tinės Vilniaus. Tarp tokių 
stambių centrų/ kaip Vil
nius ir Kaunas, autobusai 
kursuoja 28 kartus per die
ną. 11 autobusų kasdien iš
vyksta iš Vilniaus į Pane
vėžį, 12 autobusų kursuoja 
maršrutu Kaunas-Klaipėda. 
Vasarą naujos autobusų li
nijos atidaromos tarp stam
bių respublikos centrų ir 
Druskininkų, Birštono, Pa
langos kurortų. Pavyzdžiui, 
įš Vilniaus į Palangą kas
dien išvyksta 7 komfortabi
lūs greiti autobusai.

Bendras autobusų linijų • 
ilgis Lietuvoje dabar sudaro 
50 tūkstančių kilometrų.

Bronius Akstinas V

Redakcijos Atsakymai'
J. J. Ynamaičiui, Nauga

tuck, Conn. — Dėkojame 
už pastabas.

1961 m. padaugėjo 
kriminalysčių

Washingtonas. — U. S. 
Federal Bureau of Invest
igation paskelbė, kad 11961 
metais bendrai šalyj'e kri
minalysčių padaugėjo 3%, 
o didmiečiuose—5%.

1961 metais JAV-ose bu
vo papildyta 1,926,000 stam
bių kriminalysčių. Tarp jau
nimo žemiau 18-0s metų 
prasikaltimai padaugėjo 4 
procentais.

Per me'tūs papildyta 8,-^ 
600 žmogžudysčių, buvo pa-'. i 
vogta 326,000 automobiliaięl 
13,000 kartų užpulta poli- 
ei j a.
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Ką N. Chrusciovas pasakė pasauliniame 
taikos gynėją kongrese Maskvoje

(Tąsa)
Tarybų Sąjungos vyriau

sybės pasiūlyta visuotinio ir 
visiško nusiginklavimo pro
grama yra ryškiausias ir 
tvirčiausias įrodymas, kad 
mes siekiame spręsti ginči
jamus klausimus ne karu, o 
taikiu lenktyniavimu. Kar
tu ji rodo mūsų įsitikinimą, 
kad mes laimėsime taikiai 
lenktyniaudami su kapita
lizmu. Antra vertus, tie, ku
rie priešinasi nusiginklavi
mui, kalba, kad karas tarp 
kapitalistinių ir socialisti
nių valstybių neišvengia
mas, tie netiki kapitalizmo 
jėga, jo pergale taikiai 
lenktvniaujant su socializ
mu. Todėl jie griebiasi bran
duolinio karo, kaip išsigel
bėjimo inkaro. Vakarų ša
lių valdančiųjų siu o k s n i ų 
atstovai viešai pareiškia, 
kad geriau atominė mirtis, 
negu komunizmo pergalė. 
Štai, pavyzdžiui, buvęs Ita- 
liios užsienio reikalų mi

nistras p. Pela pareiškė: 
“Italija verčiau pasi rinks 
rizika, kad ią atominiu gink
lu užpuls Tarybų Sąjungą, 
negu komunistų viešpatavi
mą” ; lordas Berdvudas 1959 
metų vasario 11 d. lordų rū
muose pasakė: “Aš verčiau 
norėčiau būti sunaikintas, 
negu gyventi komunistinia
me pasaulyje.” Rodnėjus 
Džilbertas — Amerikos au
torius — knvgoje “Konku- 
rentinis sambūvis — naujas 
Tarvbų Sąjungos iššūkis” 
skelbia: “Tebūnie prakeik
ta taika be pergalės prieš 
komunizmą.” Ir net vienas 
iš dešiniųjų leiboristu va
deivų Donelis isteriškai tvir
tina: “Mes geriau mirsime, 

/negu tapsime raudonai
siais.”

Pavojingas pareiškimas
Tai labai pavojingi pa

reiškimai. Jie rodo, kad kai 
kurie Vakarų atstovai nori 
perkelti lenktyniavimą iš 
ekonominės srities, iš isto
rinio vienos ar kitos siste
mos pranašumų patikrini
mo srities — į karo sritį. 
Tai reiškia, kad daugelis 
imperializmo gynėjų prara
do įsitikinimą, kad kapita
lizmas gali laimėti lenkty
niaudamas su socializmu, ir 
yra pasirengę sukelti pa
saulinį naikinantį karą, pa
sirengę paaukoti milijonų ir 
milijonų žmonių gyvybes, 
kad išsaugotų kapitalizmą.

Mes, komunistai, įsitikinę 
socializmo jėga, jo pranašu- 

/inais. Ir tai jau įrodė isto
rija. Per trumpą laikotar
pį socializmas parodė savo 

^gyvybinę jėgą, savo prana
šumą ekonomikos vystymo 
tempais, mokslo, technikos, 
liaudies švietimo vystymu, 
tikrųjų laisvių suteikimu 
liaudies masėms. Tos aukš
tumos, kurias dabar užima 
Tarybų Sąjunga — ryškiau
siai rodo socializmo prana
šumus. Mes nebijome lenk
tyniauti su kapitalizmu. 
Tegu ir kapitalizmas, kaip 
siūlo ponas Raselas, atsisa
ko karo ir perkelia ginčą su 
socializmu į taikų lenkty
niavimą.

Didžiulė mūsų pozicijos 
reikšmė yra ta, kad spręsti 
pagrindinį ginčijamą dabar
ties klausimą, kuri santvar
ka geresnė, — o ši ginčą 
daugelis Vakarų valdančiu

oju sluoksnių atstovų laiko 
jpagrindine priežastimi, dėl 
kurios neišvengiami kari
niai susirėmimai,
rime ne karu, o taikiu skir

■mes no-

tais sudarė 90 mffl^dtb 
markiu, o kancleHB’ Ade- 
nauerio išlaidos tik I960-1 
1961 metais—100 miljjardų 
markių. Taikingoji; Žmo
nija negali nesusimąstyti; 
dėl šių skaičių, nes tai 
mirties ir liaudies kančių 
skaičiai. Hitlerio generolai 
gavo teisę vadovauti NATO 
sausumos kariuomenei Eu
ropoje. Pagal karingą Bo
nos revanšistų muziką jau 
pradeda marširuoti kai ku
rios Europos šalys, pradeda 
trepsėti į taktą net didžio
sios valstybės.

VFR kariauna įnirtingai 
priešinasi nusiginklavimui 
ir tarptautinio įtempimo 
mažinimui. Savo metu, 1874 
metais, vienas iš vokiškojo 
militarizmo ideologų Moltkė 
yra ciniškai pareiškęs: 
“Amžina taika — tai svajo
nė ir netgi negraži.” Nuo 
to laiko daug kas pasikeitė 
pasaulyje. Tačiau liko ne
pakitusi kanibališka vokiš
kojo militarizmo ideologija. 
Karo ministras Štrausas 
visomis jėgomis priešinasi 
bet kurtam nusiginklavimo 
planui. Bonos kariauna verž
te veržiasi gauti atominę 
bombą ir, kaip parodė NA
TO tarybos sesija Atėnuo
se, jau beveik ją gauna.
Bona savo planų neslepia

Bonoje neslepiami planai 
smurtu peržiūrėti praėjusio 
karo rezultatus, revizuoti 
Vokietijos sienas, nustaty
tas Potsdamo susitarimu. 
Bonos ministras Zebomas 
p a r e i š kė: “Čekoslovakija, 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga 
neturi puoselėti vilčių, kad 
mes atsisakėme teritorijų 
už Oderio ir Neisės.” Jam 
antrina Šlezvigo - Holšteino 
žemės ministras pirminin
kas f on Haselis: “Mūsų te
ritoriniai reikalavimai sie
kia toli už Oderio-Neisės li
nijos. Mes norime vėl tu
rėti senąsias vokiečių vieš
patavimo sritis.”

Prieinama iki to, jog kai 
kurie revanšistiniai politi
kai — ir jų tarpe ponas 
Brantas — drįsta grasinti 
socialistinėms šalims.

Pasiklausius šių kalbų, 
pasižiūrėjus į Bonos politi
kų darbus, galima suabejo
ti, ar jie gyvena 1962 me
tais, ar jų laikrodžio ro
dyklės sustingo grobikiškų 

j Hitlerio žygių laikotarpiu. J I

| Tarybų Sąjunga yra už 
I tai. kad viešiems laikams bū- 

tingą socialinę santvarką 
turinčių šalių lenktyniavi
mu. Tuo sudaroma galimy
bė išvaduoti žmoniją nuo 
termobranduolinio karo...

Stiprindama savo galią, 
Tarybų Sąjunga veikia ne 
tik savo interesais, bet ir 
visos žmonijos interesais, 
visuotinės taikos interesais. 
Tačiau mes jokiu būdu ne
same patenkinti tuo, kad 
mums tenka daug jėgų ir 
lėšų skirti šiuolaikiniam 
ginklui gaminti. Mūsų 
moksliniai ir techniniai kad
rai galėtų kur kas geres
niems tikslams panaudoti 
savo žinias ir patyrimą. To
bulinti ginklą socialistinėms 
šalims yra priverstinė būti
nybė. Būtų žymiai geriau, 
kad visus ginklus būtų gali
ma išmesti į jūrą ir juos pa
skandinti. Mes esame už vi
suotinį ir visišką nusigink
lavimą. Mes pasirengę kar
tu su visomis branduolinį 
ginklą turinčiomis valstybė
mis pasirašyti susitarimą 
dėl visų šio ginklo bandymų 
uždraudimo. Tai būtų dide
lis žingsnis į visuotinį nusi
ginklavimą. Bet niekas ne
sulauks iš mūsų, kad socia
lizmo šalys nusiginkluotų 
vienašališkai!

Į laisvę ištrūkęs “atomi
nis džinas” būtų jau seniai 
suvarytas į butelį, jeigu Va
karų valstybės tam nesi
priešintų. Bandymų nu
traukimo kontrol i a v i m a s 
dabar nėra jokia problema. 
Šiuolaikinis mokslas įgalina 
nesunkiai nacional i n ė m i s 
kontrolės priemonėmis su
sekti bet kuriuos branduo
linio ginklo sprogdinimus. 
Jau seniai būtų susitarta] 
dėl branduolinio ginklo ban- 
dvmų uždraudimo, jeigu 
Vakarų valstybės darybose 
parodvtų nors dalele tos ge
ros valios, kurią rodo TSRS.

Šių metų pavasarį JAV 
vyriausybė nusiuntė į užsie
nį tris delegacijas: vieną— 
į derybas Ženevoje, antrą— 
į NATO tarybos sesiją Atė
nuose ir trečiąją—gausiau
sią — į Kalėdų ir Džonsto- 
no salų rajoną vadovauti 
branduoliniams bandy
mams. Kurios iš šių delega
cijų veikla aiškiausiai at
spindi tikrąją Amerikos po
litikos esmę? Iš visko ma
tyti, kad antrosios ir tre
čiosios. O delegacija Že
nevoje — tai tik savotiška 
“priedanga.” Visai neseniai, į tai, kad viešiems laikams bū- 
š. m. birželio 16 d., JAV gy- būtų likviduotos antrojo pa- 
nybos ministras Maknama-, saulinio karo liekanos, kad 
ra pareiškė: “Mes negali
me tikėtis, kad mums pa
vyks priartėti prie mūsų 
tikslo, jeigu neveiksime iš 
jėgos pozicijos”...

Iš tikrųjų, tie, kurie siekia 
taikos, negali nejausti rimto 
nerimo, nes karo pavojaus 
židinys Europos centre da
rosi vis grėsmingesnis. Va
karų Vokietijos militariz- 
mas ir revanšizmas, 
atnešęs tautoms neįtiki
mas kančias, vėl atpenė
tas JAV monopolijų pienu, 
vis atviriau stoja į agresijos 
kelią, į avantiūrų kelią. 
Kancleris Adenaueris deda
si hitlerinio režimo prieši
ninku, o remiasi Hitlerio 
generolais ir karininkais, iš 
esmės vykdo hitlerinę poli
tiką. štai faktai.

Savo valdymo metu Ade
naueris išleido Vakarų Vo
kietijai apginkluoti daugiau 
lėšų, negu Hitleris, ruošda
masis antrajam pasauli
niam karui. Hitlerio kari
nės išlaidos 1933-1939 me-

su dviem Vokietijos valsty
bėmis būtų sudaryta karo 
sutartis ir, tuo remiantis, 
normalizuota grėsminga 
padėtis Vakarų Berlyne.

Atrodytų, tai—vienintelė 
galima ir protinga pozicija. 
Tuo tarpu JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės 
prieštarauja Vokietijos tai
kos sutarties sudarymui. 
Jos siekia įamžinti okupaci
nį režimą Vakarų Berlyne, 
palikti ten savo kariuome
nę. Bet argi galima taiks
tytis su tuo, kad Europos 
centre būtų parako statinė, 
prie kurios prikištas lieps
nojantis dagtis? Argi tai 
atitinka Vakarų Berlyno ar 
kurios nors kitos šalies gy
ventojų interesus?

Tai atitinka tik mirtinus 
ginklus gaminančių fabri
kantų ir Vakarų Vokietijos 
revanšistų tikslus...

Dėl Vakarų Berlyno
Tarp kitko, Vakarų šalių 

valstybiniai veikėjai, nuo 

kurių, priklauso susita
rimas dėl taikos sutarties 
sudarymo, patys tai supran
ta ir nesutinką. sudaryti su
tarties tik todėl,* f 5k a d neį
žeistų savo sąjungininko 
kanclerio Adenauerio. Da- 
barųVakarų Vokietija ir 
jos ginkluotosios pajėgos 
jau darosi pagrindinis ag
resyvių NATO jėgų bran
duolys ir vis labiau prade
da lemti šio bloko politiką. 
O tie, kurie mano, kad jie 
yra lyderiai, pataikauja Va
karų Vokietijos revanšis- 
tams, aiškindamiesi šūkiu 
išsaugoti Vakarų šalių vie
nybę, t. y. NATO šalių vie
nybę, jie nuolaidžiauja ag
resyvioms Vakarų Vokieti
jos jėgoms.

Negalima nematyti ir kit
ko. Dabartinė Vakarų Ber
lyno okupacija — tai jau se
niai ne ta okupacija, apie 
kurią buvo kalbama pasira
šant keturšalius sąjunginin
kų susitarimus po hitlerinės 
Vokieti j os sutriušk i n i m o. 
Šiuose susitarimuose buvo 
keliamas tikslas — likviduo
ti vokiškąjį militarizmą ir 
nacizmą, neleisti, kad Vo
kietija sukeltų naują karą. 
O šiandien okupuotas Vaka
rų Berlynas yra savotiška 
karinė NATO bazė, kurioje 
laikoma šio agresyvaus blo
ko valstybių kariuomenė, ji 
nukreipta prieš savo buvu
sius sąjungininkus — Tary
bų Sąjungą, Lenkiją, Čeko
slovakiją ir eilę kitų šalių, 
kariavusių prieš hitlerinę 
Vokietiją.

Mes esame už tai, kad 
Vakarų Berlynui, kaip sa
varankiškam politiniam vie
netui, būtų suteiktos patiki
miausios tarptautinės ga
rantijos, kad jo gyvento
jams būtų pripažinta teisė 
laisvai pasirinkti savo gy
venimo būdą. O Vakarų 
valstybės rūpinasi ne Vaka
rų Berlyno gyventojų liki
mu, o tuo, kaip išsaugoti 
ten savo karinę bazę.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė žengė eilę žingsnių, 
kuriais siekiama savitarpiš- 
kai priimtinų nutarimų, su
tikusi, kad tam tikromis są
lygomis okupacinė kariuo
menė Vakarų Berlyne bū
tų pakeista SNO arba neu
traliųjų valstybių kariuo
mene. Kadangi šiuo klau
simu nebuvo susitarta, mes 
esame už tai, kad Vakarų 
Berlyne būtų dislokuota 
Norvegijos ir Danijos ar
ba Belgijos ir Olandijos ka
riuomenė, o taip pat Lenki
jos ir Čekoslovakijos ka
riuomenė. Suprantama, ši 
kariuomenė turi priklausyti 
Suvienytųjų Nacijų Orga- 
niacijai, o ne atstovauti su
sidariusioms karnėms gru
puotėms...

Pasaulis be ginklų—didi 
laimė visai žmonijai

Taika, kaip pasakė įžy
musis pasaulinės kultūros 
atstovas Martinas Ander
senas Neksė, reikalinga 
“tam, kad būtų galima dirb
ti, tam, kad būtų galima 
džiaugtis, tam, kad būtų ga
lima padaryti gyvenimą 
puikų!” Nusiginklavimas ir 
taika galėtų atskleisti tik
rai neišsemiamus kūrimo 
šaltinius, kuriuos dabar 
stengiasi užslopinti milita- 
rizmas. Milžiniški ištekliai, 
sviedžiami į karinių pasi
rengimų bedugnę, galėtų 
būti perjungti patenkinti 
neatidėliotiniems porei
kiams, kurių tiek daug turi 
žmonija.

^P^kuthihilaikrrV^arūo- 
se, taip pat ir Jungtinėse A- 
merikos Valstijose, nusi
ginklavimo problema pa
traukia vis platesnių gyven-

Pennsylvanijos valstijoje 
22 ir New Jersey valstijoje 

tojų Sluoksnių Tėmest Eile Penkios vaPs,k.ri^ paliestos
atvejų mokslininkai blaiviai 
analizuoja .gąįjjnu^ , sociali
nius ir ekoHonįjplus visuoti
nio nusigmklayj^ padari
nius. ,’</

Vertos dėmesio išvados, 
kurias padarė mokslininkų- 
ekspertų grupė, neseniai pa
ruošusi Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos pave
dimu pranešimą apie ekono
minius ir socialinius nusi
ginklavimo padarinius. Ja
me pabrėžiama, kad nusi
ginklavimas duos teigiamų 
rezultatų ir pagerins visų 
šalių tautų padėtį. Jeigu 
vyriausybės ryžtingai sieks 
perjungti lėšas iš karinių į 
taikias sritis, tai, kaip sako
ma pranešime, “nė vienaša
lis neims būkštauti dėl sfe
rų stokos taikiai naudoti iš
tekliams, kurie atsiras nu
siginklavus” ....

Žinoma, vien tik nusigink
lavimas neišspręs visų soci
alinių problemų. Tačiau, 
liovusis beprotiškai švaisty
ti jėgas ir lėšas naikinimo 
ginklams, ėmus naudoti šias 
lėšas taikiems tikslams, be 
abejo, palankiai galės vys
tytis visų šalių ekonomika. 
Milijonams gyventojų net 
tokioje turtingoje kapitaliz
mo šalyje, kaip JAV, labai 
trūksta butų, ligoninių, mo-

(Tąsa 4-tam pusi.)

EASTON, PA.
Mirė M. švegždienė

Po kelerių metų ligos nuo 
širdies smūgio mirė Marė 
Švegždienė. Ji gyveno pas 
kitataučius, aš nieko neži
nojau apie jos mirtį, 
niekas ir nepranešė.

Seniau Marė buvo 
lietuvių progresyvių 
me, skaitė “Laisvę,”

o kiti

veikli 
veiki- 
ru oš

davo parengimus, platinda
vo bilietus ir t. t.

Čia yra ir daugiau ser
gančių. Sunkiai ir jau ilgai 
serga Vladas Manelis. Da
bartiniu laiku jis išvežtas 
į ligoninę, Philadelphijon. 
Jis skaito “Laisvę,” “Vilnį,” 
priguli prie lietuvių pažan
gių organizacijų. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

L. Tilwick

Brockton, Mass.
Stočkus laimėjo dovanas
Šiemet Brocktone farme- 

rių f erai prasidėjo liepos 8 
d. ir baigėsi 14. Ten buvo ir 
meno piešinių skyrius. John 
Stočkus, LLD 6 kuopos na
rys ir “Vilnies” skaitytojas, 
buvo išstatęs tris savo pie
šinius.▼

Field Park ežero piešinys 
laimėjo pirmąjį prizą. Ant
ras piešinys “Šuo Murza” 
laimėjo antrąjį prizą, o tre
čias piešinys “Daržovės”— 
trečiąjį prizą.

1961 metais fėruose J. 
Stočkus laimėjo pirmąjį pri
zą už savo piešinį “Lietu
viška bakūžė.”

Kaip jau buvo pranešta, 
J. Stočkus dabar serga, nęs 
prie namo susižeidė koją. 
Jis ir jo žmona džiaugiasi 
meno „parodoje laimėjimais. 
Linkiu jam greitai pasveik
ti.

George Shimaitis

Londonas. — Britanijos 
valdovai nenori paleisti iš 
savo rankų Singapūro ka
rinių bazių, todėl jie siūlo 
plėsti Malajų federaciją, 
nes jos pagąlba tikisi išsi
laikyti tose kolonijose.

PHILADELPHIA, PA.

sausros šaukėsi federalinės 
valdžios paramos. Javai, 
daržovės, žolė išdžiūvę. ; .Ū- 
kininkai gyvulius maitina 
žiemos santaupomis. > '

Agrikultūros dė p.a.Ha- 
mentas skuba su parama.

Respublikonų susivieniji
mas laimėjo mūšį. Teisėjus 
Alessandroni davė leidihią 
tyrinėti miesto rotušės 
skandalą. Respublikonai 
daro viską diskredituoti de
mokratus, kurie valdo Phi
ladelphijos miestą ir valsti-! 
ją prieš lapkričio rinkimus.! 
Demokratai pirmiau buvo 
priešingi tyrinėjimui, da
bar reikalauja skubaus. Šis 
tyrinėjimas nėra pirmuti
nis, buvo jų pirmiau ir gali 
būt bus jų ateityje. Tai 
dviejų šeimynų peštynės, 
kad laimėtų rinkimus.

Jean Valukonis, 14 metų 
mergytė, Plymoutho pavie
te rasta negyva. Areštuo
tas 20 metų William Lewis, 
paleistas vakacijoms iš ka
riuomenės aplankyti na
mus. Kaltinamas pirmiau 
užpuolimuose, bet buvo iš
teisintas abiems pusėms su
sitaikius.' Prieš Valukoniu- 
tės mirtį išprievartavo kitą 
jauname te.

Tyrinėjimas sako, ketu
rios jaunametės grįžo iš šo
kių, apsistodamos apleista
me name. Eidamas Lewis su 
sandraugais jas užtiko. Iš
prievartavęs vieną, išsigi
mėlis puolė Valukoniutę. Ji 
prašė pasigailėjimo, bėgo, 
Lewis ją vijosi ir mergytė, 
pribėgusi 80 pėdų uolą, nu
puolė, užsimušdama.

Faktų rinkimo biuras sa
ko, 1|961 metais 13,190 poli- 
cistų Amerikoje buvo už
pulti ir 74 užmušti. Phila- 
delphijoje buvo 615 užpul
tų. Šių metų pirmųjų pen
kių mėnesių laikotarpiu 270 
policistų buvo Philadelphi- 
joje užpulti.

Philadelphijos Lyric ope
rai su Grand opera nepasi
sekė susivienyti. Sakoma. 
Grand opera finansiniai 
šlubuoja, bet Lyric opera 
sekamą sezoną suruoš 13 
pastatymų.

James M. Lincoln su mo
terim ir vaiku išvyko žve
joti. Nuvykus prie ežero, 
moteris pasiliko automobi
lyje, o vyras nuėjo žuvauti. 
Sugrįžęs už poros valandų 
rado moterį pagimdžiusią 
dvynukus. Geras laimikis!

žalgiriečiams surengta
me pobūvyje svečių buvę 
paklausta, ar jie girdi 
“Voice of America” radiją, 
per jį vedamą propagandą 
prieš Tarybų Lietuvą? At
sakymas buvęs: girdime, 
bet nekreipiame atidos į jų 
melus, ir neverta apie juos 
kalbėti. Tai paikos jų kal
bos ir pikti prasimanymai.

Publiker Industries kom
panija kaltina I.W.B. loka
lų 263 neteisėtame streike. 
Lokalo vadovybė sako, dar
bininkai metė darbą, kuo
met kitos unijos mechani
kas dirbo jų darbą. Tai bė
gyje keturių mėnesių ant
ras išstojimas prieš kompa
nijos elgesį.

Respublikonai atsuko ka- 
nuoles prieš Dilworthą, de
mokratų kandidatą guber
natoriaus postui lapkričio |
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rinkimuose. Dilwo r t h a s, 
kalbėdamas unijų pareigū
nams, sako, kad Scranto- 
nas. yra stambaus kapitalo 
kandidatas, 
darbininkų 
mi. ' 
pDidlapiai
pūblikonų kandidatui. Uni- 
jO's “ stoja už demokratų 
kandidatą Dilwortha.

Sera n t o n u i 
reikalai sveti-

palankūs res- •

Export kompanijos prie
plauka 40-ta pikietuojama 
nuo birželio 13 dienos. Prie
plaukų unijos lokalo nariai 
buvo perėję pikieto liniją, 
bet buvo lokalo vadovybės 
sugrąžinti, prisilaikant su- 

j tarties, kad neleistina per
eiti streikuojančių eiles.

Šią vasarą įvyko trys pa
rengimai—du spaudos nau
dai ir vienas LLD 133 kuo
pos. Pavyko gerai. Paskuti
nis parengimas LLD 10-tos 
kuopos įvyks rugpiūčio 29. 
Philadelphiečiai lankosi pas 
visus, tikisi, kad kitų kolo
nijų parengimų lankytojai, 
parems mūsų šį parengimą7 
skaitlingu atsila n ky m u/ 
LLD 10-tos kuopos nariai 
turi tikietų. Įsigykite, kad 
būtų žinoma, Aokiam skai
čiui pagaminti valgių.

Pilietis

Namie badas, kitoj < 
šaly mirtis

Lilio (Prancūzija) kino 
teatras “Lamjan.” Iš kino 
išeina italas darbininkas 
Livorijas Gravina. Kinas— 
vienintelė prabanga, kuriai 
gali retkarčiais pasiryžti 
dvejų metų Silvijos ir ket
vertų mėtų Marijos tėvas. 
Jo žmona jau seniai sunkiai - 
serga.

Šalta. Apie vienuoliktą 
valandą vakaro, -ir gatvė-' 
j e—nė gyvos dvasios. Stai
ga už Livorijo nugaros su
stoja automašina. Kažkoks 
žmogus iškiša galvą pro 
langą ir atidžiai įsižiūri į 
Livorijo veidą. Po to ma
šina važiuoja toliau, kažkur 
priešakyje sulėtina tempą 
ir apsisuka. Pro automa
šinos langą pasigirsta auto- 
įtątįj) serįjav* jlUvorijasi

šio 
n 
ies

?elį tam- 
talų, ku- 
f’ncūziją, 
enimo

iš “slap-
sorganiza-. 

iros žudocijos^lf^|tž|] _ _____
Prancūzijoje gjn^nan č i u s 
alžyriečius už. tai, kad jų 
tautiečiai išdrįso su. ginklu 
rankose kovoti už laisvę.

O serganti Livorijo žmo
na ir du maži vaikai? Apie 
jų likimą pasakoja Italijos 
s a v a i t r a štiš “Vienuove,” 
kuris pranešė apie šį naują 
fašistinių chuliganų nusi
kaltimą. - '

Našlė ir jos vaikai su
rinko vi<2«* <53 vn kuklia mnn- 
vi* ii pabėgu is suiręs, kur 

v . • • r J. S?.
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Ką N. Chruščiovas pasakė pasauliniame 
taikos gynėjų kongrese Maskvoje

Lietuvių skulptoriaus paroda Maskvoj e

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
kyklų. Net JAV. prezidento 
pareiškimu, A menkoje 
“pernelyg daug neraštingų 
ir nemokytų” ir tuo pačiu 
metu trūksta daugiau .kąip 
127 tūkstančių patalpų, kla
sėms. į

Mokykloms ir ligoninėms 
statyti, liaudies gyvenimui 
gerinti nėra lėšų, o tuo pa
čiu metu milijardai dolerių 
eikvojami naikinimo prie
monė ms. Nusiginklavimas 
įgalintų rasti lėšų neatidė
liotinoms amerikiečių tau
tos reikmėms patenkinti. 
Amerikos ekonomistų ap
skaičiavimais, šiems tiks
lams jau per artimiausius 
penkerius metus po nusi
ginklavimo JAV vyriausy
bė galėtų išleisti 330 mili
jardų dolerių. Lūšnynams 
panaikinti, gyvenamiesiems 
namams statyti ir vanden
tiekiui tiesti reikėtų 160 mi
lijardų dolerių, mokyklų 
statybai ir švietimui — 30 
milijardų, sveikatos apsau
gai ir ligninėms — 35 mili- 
ardų, kelių tiesimui ir ki
tiems tikslams — 105 mili
jardų. Pažvelgus į šiuos 
skaičius, išsisklaido mitas, 
kad nusiginklavimo sąlygo
mis nebūtų kuo kompensuo
ti vadinamosios valstybinės 
karinės rinkos.

Iš nusiginklavimo laimės 
visu Vakaru saliu ekonomi
ka. Pralaimės tik menka 
saujelė ginklų fabrikantų, 
kurie nebegalės kariniais 
tiekimais plėšti tautų. Ir 
kuo greičiau jie neteks šios 
galimybės, tuo daugiau lai
mės tautos. Tačiau ir gink
lų fabrikantai, jeigu juose 
išliko bent kiek žmonišku
mo, gali pertvarkyti savo 
įmones ir vietoj žmonių nai
kinimo priemonių gaminti 
priemones liaudies porei
kiams tenkinti.

Iš nusiginklavimo labai 
daug laimėtų ir ekonomiš
kai silpnai išsivysčiusios ša
lys, pradedančios vykdyti 
milžiniškus nacionalinio at
gimimo uždavinius, ir tau
tos, kovojančios už išsiva
davimą iš kolonijinio jun
go...

Visuotinis ir visiškas nu
siginklavimas taptų tikrai 
istoriniu posūkiu žmonių 
gyvenime — nuo karų epo
chos j tvirtos taikos pasau
lyje epochą, šis istorinis po
sūkis gali būti įvykdytas. 
Jis turėtų būti įvykdytas! 
Viskas priklauso nuo liau
dies masių, nuo jų atkak
lumo ir ryžto.
Tautos gali ir turi pasiekti 

nusiginklavimą, išsaugoti 
taiką

Žmonija gali ir turi gy
venti be karų. Šiuolakinėje 
epochoje karai nėra fatališ
kai neišvengiami. Be't kar
tu nėra fatališkai neišven
giama ir taika.

Kyla klausimas: ar tau
tos šiu(j metu gali sustabdy
ti bėgimą į mirtį, į naują 
karą? Mes^kuo ryžtingiau
siai atsakom: taip, gali. 
Dabar yra realių, galingų 
jėgų, kurios gali apginti tai
ką. Tai—Tarybų Sąjunga 
ir pasaulinė socialistinė sis
tema, kurios yra galinga 
kliūtis, trukdanti sukurstyti 
naują pasaulinį karą. Tai 
daugelis j avunų suverenių 
valstybių, taip pat tokios 
didžiosios valstybės, kaip 
Indija ir Indonezija, kovo
jančios už visuotinį nusi
ginklavimą ir taikos stipri
nimą. Tai — taikingos jė

gos visose šalyse, kovojan
čios už tai, kad būtų pa
šalintą pati galimybė su
kurstyti ginkluotus konflik
tus.

Pasaulinės taikos tarybos 
vadovą ujamas pasaulinis 
taįkos šalininkų judėjimas, 

’įvairios kovotojų už taiką 
organizacijos dideliu indėliu 
prisideda prie kilnaus tai
kos gynimo darbo. Į kon
gresą atvyko atstovai dau
gelio naujų organizacijų, 
įsijungusių į kovą už tai
ką, ir tai rodo, kad kovo
tojų už taiką judėjimas 
stiprėja ir plečiasi.

Kova už taiką, kurią ko
voja geriausi kapitalistinių 
šalių tautų atstovai, yra 
susijusi su dideliais sunku
mais. Šiuos drąsius žmones, 
kurie iš tiesų yra žmonijos 
sąžinė, užgriūva daugybė 
represijų. Bet, nepaisydami 
sunkumų, jie atkakliai to
liau dirba savo kilnų dar
bą. Ir dėkinga žmonija nie
kad neužmirš jų pastangų.

Žinoma, negalima tikėtis, 
kad ponai militaristai patys 
panorės nusiginkluoti. Ka
ringi sluoksniai įnirtingai 
priešinsis nusiginklavimui. 
Mes niekad neturime už
miršti, kad, kol tebėra Eu
rope j ir Amerikoje milita- 
rizmas, šis karinių audrų ir 
debesų skleidėjas, karo pa
vojus liks. Bet pasaulyje 
dabar yra jėgų, sugebančių 
juos priversti, kad jie su
tiktų nusiginkluoti.

Mūsų kartai teko sunkūs 
išmėginimai, ją slegia didelė 

į atsakomybė. Jeigu mes iš
laikysime išmėginimus, pa
žabosime agresyvias jėgas, 
vadinasi, sukursime žmoni
jai patikimą rytojų.

Žmonės, kurie galvoja 
; apie rytojų, apie savo vai
kų laimę, negali nesuprasti, 
kad nors tais metais daug 
kas nuveikta taikai išsau
goti ir sustiprinti, tačiau 
reikia nuveikti daugiau — 
šimtą, tūkstantį kartų dau
giau.
Yra didelių jėgų už taiką

Žinoma, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Anglijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir kitose šalyse, ku
rios dalyvauja agresyviuose 
blokuose, yra didelių jėgų, 
kurios veiksmingai stengia
si stiprinti taiką, šalių ir 
tautų savitarpio supratimą, 
įgyvendinti didžią visuoti
nio ir visiško nusiginklavi
mo idėją. Šioje kovoje da
lyvauja nemaža ir valdan
čiųjų klasių atstovų, blai
viai, realistiškai vertinan
čių dabartinę padėtį pašau- 
lyje.

Bet kalbant padėjus ran- 
ką ant širdies, negalima 
nepripažinti, kad daugelis 
žmonių Vakarų šalyse ne
įsisąmonino viso termobran
duolinio karo pavojaus bai
sumo, nedalyvauja- aktyvio
je. kovoje už nusiginklavi
mą ir taiką. Neįsijungė į 
kovą už taiką daugelis prof
sąjungų, dideli darbininkų 
klasės, valstijos ir inteligen
tijos būriai, o jie kartu su 
dabartiniais kovotojais už 
taiką gali priversti valdan
čiuosius Vakarų šalių sluoks
nius atsižvelgti į tautų va
lią. Daugelį žmonių apgavo 
savo šūkiais tos partijos, 
kurios tik kalba, ypač rinki
minių kampanijų metu, gra
žius žodžius apie taiką, bet 
iš tikrųjų vyriausybės, su
darytos iš šių partijų atsto
vų, vykdo ginklavimosi var
žybas. O partijos, prisidė

jusios prie agresyvių NATO, 
SEATO, SENTO blokų 
įsteigimo, vėl ir vėl gauna 
rinkėjų mandatus vyriau
sybėms sudaryti.

f * H

Neginčijamą faktą ir da
bartinės tarptautinės padė
ties sudėtingumą sudaro tai, 
kad vadovaujantieji pagrin
dinių Vakarų šalių buržua
zinių partijų centrai ir dau
gelis socialdemokratų parti
jų dešiniųjų lyderių remiasi 
ginklavimosi varžybų pozi
cijomis.

Paimkime, pavyzdžiui, 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Ten yra demokratų ir 
respublikonų partijos. Tarp 
jų vyksta kažkokie ginčai,- 
tiesa, politikoje neįgudu
siam žmogui neįmanoma 
suprasti jų esmės,—bet ren
gimosi karui klausimais ir 
respublikonų dramblys, ir 
demokratų asilas žengia 
viename kinkinyje. Tokia 
pat padėtis ir Vakarų Vo
kietijoje. Karo ir revanšiz- 
mo partija, kuriai vadovau
ja Adenaueris, duoda toną, 
o socialdemokratų partijos 
viršūnė jai pritaria. Ang
lijoje pagrindiniu — karo 
ir taikos — klausimu deši
nioji leiboristų partijos va
dovybė, priešingai pagrin
dinės ir treidjunionų narių 
masės valiai, velkasi paskui 
konservatorius, aktyviai re
mia jų karines priemones. 
Toks pat vaizdas iš esmės 
ir valdančiojoje Prancūzijos 
stovykloje. Kai dėl kitų 
NATO, SEATO ir SENTO 
šalių, tai jos faktiškai .vai
dina perdėm priklausomą 
vaidmenį ir neturi lemiamo 
balso karo ir taikos klau
simais. Norvegijoje ir Da
nijoje vyriausybėms vado
vauja socialdemokratai. Bet 
šios vyriausybės, užuot reiš- 
kusios darbininkų klasės, 
visos darbo liaudies, kuri 
nenori karo, valią, velkasi 
paskui militaristines jėgas, 
pačios dalyvauja agresyvia
me NATO bloke, dalyvauja 
ruošiant ginklavimosi var
žybų nutarimus.

Reikia tiesiai pasakyti, 
kad suprantančių, kokį pa
vojų kelia naujas pasauli
nis karas, tautų valia visiš
kai nesuderinama su tuo, 
kad Vakarų šalyse vis la
biau ruošiamasi tokiam ka
rui. Tam tikras daugelio 
Vakarų šalių gyventojų 
sluoksnių pasyvumas kovo
je už taiką, tas faktas, kad 
jie neįvertina savo galimy
bių, naudingas karo kursty
tojams.

Atėjo laikas veikti
Visuotinis ir visiškas nu

siginklavimas — iš tikrųjų 
didis tikslas, ir jis reikalau
ja visų tautų didžių veiks
mų ir pastangų. Visiškai su
prasdamas , visą gyvenamo 
momento atsakingumą ir 
rimtumą, norėčiau iš šios 
tribūnos kreiptis į visus vy
rus ir moteris, nepriklauso
mai nuo jų visuomeninės 
padėties ir įsitikinimų, į ka
ro baisumus patyrusią kar
tą, į jaunimą, žinantį apie 
karą tik iš vyresniųjų pasa
kojimų: atėjo laikas veikti ! 
Gyvybės žemėje vardan, vi
sų žmonių laimės, žmonijos 
ateities vardan reikia tvir
tai ir ryžtingai pareikalau
ti, kad būtų uždraustas ato
minis ginklas ir visuotinai 
nusiginkluota!

Savo aktyviais veiksmais 
liaudis gali priversti, kad iš 
politinės arenos pasitrauktų 
karo, propaguotojai, pasiek

ti, kad būtų, i pakeistas vy
riausybių kursas, visas tarp
tautinių santykių klimatas. 
Bet tam reikia visų liaudies 
jėgų veiksmų/ i veiksmų1 ir 
dar kartą veiksmų. Čia es
mė!

Darbininkai, kartu su 
šeimomis sudarą išsivysčiu
siose kapitalistinėse šalyse 
daugiau kaip pusę gyvento
jų, gali tarti ypač svarų žo
dį už taiką. Daugiamilijoni
nė darbininkų klasė, klasė- 
kūrėja, kuriai svetimas grio
vimas, yra istorijos pašauk
ta užkirsti kelią nuožmiems 
atominiams fanatikams, iš
gelbėti žmoniją nuo jai iš
kilusios mirtinos grėsmės.

Valstiečiai — antrasis di
džiausias liaudies jėgų bū
rys — taip pat gyvybiškai 
suinteresuoti, kad būtų už
kirstas kelias termobran
duolinio karo gaisrui. At
ėjo laikas, kai plačiausių 
valstiečių masių balsas prieš 
karą turi nuskambėti visa
me pasaulyje.

Ar gali moterys, duodan
čios gyvybę naujoms kar
toms, dabartinėmis sąlygo
mis nebūti ypač, aš drįstu 
pasakyti, neregėtai aktyvios 
kovoje prieš jėgas, grasi
nančias sukelti branduolinį 
karą. Juk toks karas pra
verstų šviesų vaikų pasau
lį našlaičių ir luošių pa
sauliu !

O jaunuoliai ir jaunuolės, 
argi nuo jų didžiuliu mastu 
nepriklauso kardinalinio da
barties klausimo sprendi
mas! Karas jaunimui—tai 
žlugusios ' visus viltys; * su
trypta jaunystė. Taika — 
tai žavinti perspektyva 
kurti, įgyvendinti svajones, 
didinti žmonijos turtus, pa
žinti visatą.

Aš norėčiau pasakyti, kad 
dar niekada toks žymus 
vaidmuo nepriklausė inteli
gentijai, mokslo veikėjams- 
šiems dvasinės kultūros 
stebukladariams, vis naujų 
ir naujų gamtos paslapčių 
atradėjams. Džiugu maty
ti, kad daugelis mokslinin
kų ir kultūros veikėjų, su
prantančių, kuo grasina 
žmonijai šiuolaikiniai mirtį 
nešą ginklai, kelia aliarmą, 
ragindami tautas pažaboti, 
kol dar nevėlu, karo jėgas. 
Žmonės niekada neužmirš 
didžiojo prancūzų moksli
ninko Žolio Kiuri, kuris iki 
paskutinės savo gyvenimo 
minutės rodė įkvepiantį tar
navimo takai pavyzdį.

O argi tie mokslo ir tech
nikos veikėjai, kurie kuria 
atomines ir vandenilines 
bombas, raketas, karo lėk
tuvus, gali nejausti atsako
mybės, kad šie mirties įran
kiai naudoj ami taikingo
sioms šalims užpulti ?..

Pasimojimas prieš 
darbo unijŲ vadus

Wašhlngtonas. — The 
United States Cburt Of Ap
peals patvarkė, kad nega
lima vartoti unijų finansus 
gynimui unijos pareigūnų, 
jeigu jie yra kaltinami pra
sikaltime prieš uniją ir jos 
narius. Taipgi, kad tokia
me atsitikime negali unijos 
pareigūną ginti unijos ad
vokatas.

Šis patvarkymas padary
tas reikale International 
Brotherhood of Teamsters 
linijos prezidento Janies 
R. Hof f a, prieš kurį išsto
jo eilė unijos narių. Bet jei
gu šis patvarkymas pasi
liks galioje, tai jį gales var
toti prieš bile unijos Vadą.

Nuo balandžio 14 d. iki 
gegužės 20 d. Maskvoje 
TSRS Dailininkų sąjungos 
pagodų< salėje buvo atidary
ta įžymauš lietuvių skulp
toriaus Juozo Mikėno kūri
nių paroda. .Kartu Lietuvos 
sostinėje buvo eksponuoja
mi1 kiti skulptoriaus darbai.

Juozui Mikėnui, kurio 60- 
metį nuo gimimo dienos pa
žymėjo visa Tarybų šalis 
1961 metais, šio jubiliejaus 
proga buvo suteiktas aukš
tas TSRS liaudies dailinin
ko vardas.

Parodoje Maskvoje buvo 
eksponuojama daugiau kaip 
100 kūrinių, kuriuos Mikė
nas sukūrė beveik per 35 
savo darbo metus dailės 
srityje. Jų tarpe—bale r j e- 
fai, skulptūriniai amžininkų 
portretai, žanrinės kompo
zicijos, monumen t aliniai 
darbai, paminklų, kurie pa
statyti Tarybų Sąjungos 
miestuose, nuotraukos.

Trečiojo dešimtmečio pa
baigoje, baigęs meno mo
kyklą Kaune, Mikėnas dau
giau kaip du metus išgyve
no Paryžiuje. Maskvos pa
rodoje buvo eksponuojama 
keletas to meto akvarelinių 
miesto peizažų.

1928 metais, kai J. Mikė
nas sukūrė pirmąjį savo 
skulptūrinį darbą, jis visas 
savo jėgas atiduoda tik 
skulptūrai. Ketvirta jame 
dešimtmetyje jis sukuria 
daug lietuvių valstiečių pa
veikslų. Iš šių darbų paro
doje buvo — “Lauke,” “Mo
teris su grėbliais,” “Vincu
kas” ir kiti.

Labiausiai vaisingas lai
kotarpis Mikėno kūryboje 
prasidėjo po to, kai pasibai
gė antrasis pasaulinis ka
ras. Šiuo metu atsiskleidė 
jo kaip skulptoriaus-monu- 
mentalisto talentas. 1946 
metais jis sukūrė “Perga
lės” paminklą, kuris pasta
tys Kaliningrade tarybinės 
liaudies istorinei pergalei 
prieš fašistinius grobikus 
pažymėti. 1947 metais už 
šį darbą Mikėnas buvo ap
dovanotas Valstybine pre
mija.

Paskesniais metais J. Mi
kėnas sukuria paminklus 
partizanei-didvyrei Marytei 
Melnikaitei, kuris buvo 1955 
metais pastatytas Zarasuo
se, ir rašytojui Petrui Cvir
kai. Šis paminklas pastaty
tas 1959 metais vienoje Lie
tuvos sostinės aikštėje.

Artima skulptoriui darbo 
ir motinystės tema. Iš‘5io* 
žanro darbų parodoje buvo 
eksponu o j a m a “Bulviaka
sis,” “Lauko darbininkė,” 
“Palydi žvejus,” “Valstie
tė,” “Motinystė,” “Besimau
danti.” Paskutinis žymus 
šios rūšies kūrinys yra 
skulptūrinė “Taikos” grupė 
(1960 m.}. Motina atsargiai 
viena ranka apkabina vai
ką, kita paleidžia balandį— 
taikos simbolį. Kompazicija 
pasižymi didele šiluma, at
skleidžia karštus tarybinių 
žmonių lūkesčius.

šeštojo dešimtmečio me
tais Juozas Mikėnas sukūrė 
seriją Lietuvos kultūros 
veikėjų skulptūrinių portre
tų. Parodoje Maskvoje bu
vo eksponuojami P. Cvir
kos, V. Jurkūno, A. Venclo
vos, A. Račiūno portretai. Y

Juozas Mikėnas daug me
tų kai dirba dėstytoju Vil
niaus Valstybiniame dailės 
institute. Jo mokinių tarpe 
— tapę įžymiais lietuvių 
skulptūros meistrais, tokie 
skulptoriai kaip J. Kėdainis, 
H. Jokubonis, K. Bagdonas,K 
V. Vildžiūnas.

* (APN)

J. D. Sliekas

Kaip augo ir gyveno Elžbietėlė
(Tąsa)

Juozas papasakojo ir sa
vo istoriją, — kad jis dabar 
nedirba ir kodėl nedirba. 
Toliau jie apkalbėjo ir tai, 
kaip čia Elžbietėlei vyks ąp- 
važinėti šią 5 nepažįstamą 
apylinkę.; Čia; prakalbas ga
lima rengti tik šeštadienių 
vakarais ir sekmadieniais, o 
jų dar turi būti šešios, taigi 
Elžbietėlė turi čia tris sa
vaites išbūti. Ji rūpinasi 
tuo. Tai Juozas pasiūlė jai 
savo paramą — abu va
žiuos, o kur reikės ir kalbės. 
Tai Elžbietėlei patiko.

Taip jie ir važinėjo, kur 
reikėjo kalbėti, o, kai pra
kalbų nebuvo, jie išeidavo 
ir kalbėdavo, kalbėdavo 
vaikščiodami. Jie apkalbėjo, 
rodos, viską, kas buvo gali
ma ir reikalinga. Jiem abiem 
buvo aišku, kad jų mintys 
ir gyvenimo supratimas la
bai vienodi, ir jie taip šil
tai susidraugavo, kad kai 
jai reikėjo skirtis su Juozu 
— važiuoti namo, ji vis lau
kė, ar Juozas nepasakys 
vieno žodęlio — pasilik čia... 
O Juozas to laukė iš jos. 
Tačiau nei vienas to pasa
kyti neišdrįso. Tik kai Elž
bietėlė išvažiavo, Juozas pa
juto vienatvę ir jis išmeti
nėjo pats sau: kodėl aš ją 
išleidau, kodėl?..

Elžbietėlė taip pat liūdė
jo, bet laukė nuo Juozo lai
ško.

O tuo tarpu moterys, su
sirinkusios į kooperacijos 
krautuvę, jau teiravosi vie
na pas kitą: Kūma, ar gir
dėjai, kad ta gyvanašlė jau 
Juozui galvą apsuko? Jo 
gaspadinė sako, ji su Juozu 
labai susidraugavo, dabar 
jam laiškai nuo jos ateina 
kas antrą trečią dieną. Ži
nai, dar jauna, gražiai pa
sirėdžiusį, na, tai kaip mat 
ir prisiviliojo Juozą,, ji mo
ka!..

v Antro ji atsakė: taigi, mat, 
atvažiavo kažin iš kur ir tu 
žiūrėk, pasirinko geriausią 
iš visų. Argi Juozas nega
lėjo čią katrą merginą pa
sirinkti ir 1.1.

Juozas surado darbelį, dir
bo ir vis susirašinėjo su 
Elžbietėle, Jiedu rašė ir 
manė vienodai,—kad jie pa

darė klaidą išsiskirdami ir 
dabar abu liūdi.

Viename laiškelyjej Juo- 
as jai parašė: Su tavo išva
žiavimu, aš netekau arti
miausios ypatos savo gyve
nime;'dabar man rodos 'nie
kas . nebemiela ir neramu...

• ' t '■ ' i i ti;’ i

Elžbietėlė rasė, kad ji jo 
pasigenda ir liūdi. Tada 
Juozas jai rašė: “Taigi, 
miela Elžbietėle, jeigu jau 
mudu viens be kito liūdime 
ir nerimstame, tai kamgi 
mudu išsiskyrėme ? Aš, kaip 
jau tau žinoma, esu biednas 
ir nieko tau negalėčiau pri
žadėti, išskiriant vieno, — 
tave mylėti.”

Elžbietėlė atsakė: “Man 
nereikia nei pinigų, nei žvil- 
gučių; man reikia tik gyve
nimo draugo, — kuris ma
ne suprastų ir mylėtų, dau
giau nieko nereikia...”

Tada Juozas jai parašė: 
“Jeigu taip, tai atvažiuok, 
būdami arčiau viens kito, 
lengviau rasime būdą, ką 
bus galima daryti toliau...”

Ne po ilgo Elžbietėlė ir 
atvažiavo.

Dabar ir vėl moterėlės su 
judo, liežuviais ėmė plakti 
Elžbietėlę, o kai sužinojo, 
kad jau sykiu ir gyvena, 
vaje, vaje, kas pasidarė, vie
ni knisosi po senus vietos 
laikraščius, ieškodami ar 
neras,, kur jie ėmė šliū- 
bą, kiti rezgė visokias pasa
kas ir pranašystes,— kaip 
anie mokės gyventi, kad 
Elžbietėlė esanti vyrų vy- 
liugė? Juozą ji netrukus 
paliks, kaip pirmąjį; ji yra 
labai poniška ir Juozas ne
uždirbs jai tik dėl parėdų 
ir tt. ir tt.

Per kokį laiką rodės, kad 
vietos lietuviams nebebuvo 
apie ką kalbėti kaip tik apie 
Juozus, kur tik jie ėjo, tai 
kas nors juos matė, ką nu
veikė vis buvo negerai, tau
škė visokias nesąmones. 

s Juozai dirbo ir gyveno, 
dirbo organizacijose, par
davinėjo literatūrą, kur rei
kėjo pakalbėjo ir tt.

Elžbietėlė suorganizavo 
Ateities žiedo vaiką draugi
jėlės kuopelę, mokino juos 
lietuviškai skaityti ir rašy-

vė apie Juozus kalbėję vis 
iš blogosios pusės, bet jie to 
nepaisė.

Tiesa, Elžbietėlei teko 
daugiausia, ji kartais pasi- 
skūsdavo Juozui dėl to, bet 
Juozas atsakydavo: šunų 
balsas neina į dangų, tegul 
jie sau loja, o meš dirbki
me. Ir jie dirbo, o kai dir
bo, tai ir prasilavino dau
giau ,ųž kitus, taigi, anie 
jiems to pavydėjo, ir kar^ 
tais kai buvo gerai išsigė- 
rę, Juozus išplūsdavo. *

Juozai nekartą norėjo iš
važiuoti į kitą miestą, bet 
nujausdami Petro mieste 
organizacijų nusilpimą, jie 
neišdrįso tai padaryti.

Po keliolikos metų jie su
sitaupė kiek pinigų ir nusi
tarė apsipirkti čia name- ' 
liūs. Jie pasistatė namelį 
toliau iš miesto taip, kad 
pusę jo galėtų išnuomoti. 
Tas jiems padės jį išmokė
ti. Dabar tai ir vėl davė 
progą žmonėms kalbėti apie 
Juozus, žinoma, vis iš blo
gosios pusės. Vieni sakė: 
matai, visi sakėme, kad jie 
ilgai krūvoj neišggyvens, o 
matosi, da, ir namus nusi
pirko, ir dar sako su dide
liu daržu. Ką gi jie veiks 
su juo, juk jie nemokės iš 
jo nieko padaryti, o kitf 
pavyduoliai sakė: nusipirko 
tai nusipirko, bet ne savo'7“ 
pinigais; manai, kad jie jį 
išmokės...

Tiesa, Juozai kaip ir dau
gumas darbo žmonių kad 
darė, pirko ant išmokesčio> 
užsitraukė didelę skolą.

Kada jie susikraustė į sa
vo namuką ir nuėjo į skie
pą, atsidarę duris į daržą 
žiūrėjo, Juozas7 sakė' Elžbie
tėlei: Tuos lentgalius ir 
atpjovas mes sunešime į an
glių skiepą, tai pečiaus pra
kurai, o tuos krūmus aš iš
rausiu ir padarysime gražų 
daržą.

(Bus daugiau)

Tokio. —Japonijos prem
jeras H. Ikeda perorgani
zavo ministrų kabinetą. Iš 
jo paleido 13 buvusių' mi-A 
nistrą ir jų vieton naujus^ 
paskyrė.ti, o tūli žmonės vis nešilio- 
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

kad charakteris— 
ar jėga ar užima- 
— yra didžiausia

kad visuo'iheninis

* I Rockefellerio “Tikiu”
Ar neįdomu pasiskaityti 

10 dievo Rockefellerio sū
naus įsakymų, kurie nese
niai iškalti granite, stikli
niame kioske, buvo išstatyti 
Amerikos dolerio kuni
gaikščių rūmuose New Yor- 
ko širdyje:

“Tikiu, kad asmuo yra 
didžiausia vertybė, lygiai 
kaip yra jo teisė į gyveni
mą, laisvę ir laimės puoselė
jimą.

Tikiu, kad kiekviena teisė 
uždeda ir atsakomybę; 
kiekviena galimybė, tam 
tikrus įpareigojimus; kiek
viena nuosavybė, pareigą.

Tikiu, kad įstatymas buvo 
sukurtas žmogui, ne žmo
gus įsta tymui; vyriausy
bė yra žmonių tarnas, bet 
ne jų valdovas.

Tikiu darbo kilmingumu, 
darbu—protu ar rankomis; 
kad pasaulis negali žmogui 
suteikti gyvenimo, bet pa
saulis gali sudaryti žmogui 

^galimybes į gražesnį gyve
nimą.

Tikiu, kad susilaikymas 
yra būtinas, norint patogiai 
gyventi, ir kad ūkis-ekono- 
mika yra pirmutinė sąlyga 
sveikai finansiniai struktū
rai, ar tai būtų vyriausybė, 
biznis ar asmeniškas kieno 
gyvenimas.

Tikiu, kad tiesa ir teisin
gumas yra būtini, kad gy
vuotų socialinė struktūra.

Tikiu pažado šventumu, 
kad žmogaus žodis turi būti 
tiek pat vertas, kiek ir jo 
užstatas; 
ne turtas 
ma vieta 
vertybė.

Tikiu,
darbas yra pareiga žmoni
jai ir kad tik skaisti aukos 

* ugnis pašalins egoizmą — 
juodindama laisvos žmo
gaus sielos didybę.

Tikiu į viską išmanantį ir 
visus mylintį dievą, kokiu 
vardu jį bevadintum, ir kad 
žmogaus aukščiausio išsipil
dymo didžiausia laimė ir jo 
pilniausias pasinaudojimas 
tegali būti tik tada, kada 
gyvenama harmonijoje su 
jo valia.*

Tikiu, kad meilė yra di
džiausias dalykas pasauly
je; kad tik ji viena tegali 
nugalėti neapykantą, kad 
teisybė nugalės ir trium
fuos prieš jėgą.

Sunku pasitikėti, kad, jei 
Rockefellerio tėvas būtų 
laikęsis šių priesakų, jo sū
nūs ir anūkai būtų Ameri
koje tuo, kuo jie šiandien 
yra — dolerio kunigaikš
čiai. Populiarumo dėlei jie 

Ydažnai mėgsta kartoti gra- 
' žius žodžius ir idėjas. Rock- 

efelleriai valdo pasauly di
džiausius bankus, naftos 
valyklas, fabrikus!

Salomėja Nėris mylėjo 
Lietuvą

“Draugo” r e d a k t orius- 
juokdarys Aliūnas ką da
rys, nesijuokęs, girdi, Al
inus 1947 m. išleido poemą 
(“Nekrologas Salomėjai 
Nėriai”) ir lai drįsta “jo 
garbinami bolševikai persi
spausdinti ką nors iš to.” 
Istorija Čia tokia. Almus bu
vo prikalbintas Petronėlės 
Janutienės-Orintaitės “Jur
gio Tauragio” slapyvarde 
išleisti šią j oš poemą apie 
savo buvusią gerą draugę. 

/Kai Petronėlė pasirin- 
Jko kelią bėglio, Salomė
ja Nėris tebetikėjo atei
tim, žemiškuoju rojum. Ir ar 
patikės “dr. Aliūnaš” iš

tė-

nelaisve,

nclasvę,

nclaisvę,

“Draugo,” kaip mylima 
vynėje tebėra tėvynėje liku
si Salomėja Nėris? De
šimtimis tūkstančiu leidžia
mi jos raštai, apie jos kū-, 
rybą rašomi didžiausi vei-<! 
kalai. Salom. Nėris spaus
dinama ir “laisvaj ame” 
pasaulyje, kai norima ang
liškai pasigirti lietuvių po
ezija.

Ir ar patikės, taipgi, 
“Tauragis” su “ Aliumi,” 
kad jų 'cituojamos eilės apie 
Salomėją Nėrį randasi šiuo 
metų Salomėjos Nėries mu
ziejuje? Ar tikite, kad jūsų 
“prakeikimas” —

“Ir gal paskui tu graužeisi 
Dėl 30 skaitkų?
—Visvien prakeikta amžiuos:
Tau vardas—išdaviko!’’, 

visai kitaip skamba akyse 
tų daugelio lankytojų, atė
jusių aplankyti vienos myli
miausių lietuvių poečių mu
ziejaus? Iš tikro, kas gi yra 
savo tautos ir krašto išdavi
kas? Gal tas, kuris išdavė 
savo motiną tėvynę už dole
rius ir patogesnį gyvenimą? 
Rašė ne taip seniai Mekas:

“..... gyvenimas yra
abipuse akcija;

kad jeigu tu kitus apkaltini 
Lietuvos 

tu irgi esi atsakingas 
užu jos 

užu jos trūkumus, 
užu jos 

užu jos klaidas.
Tu esi jos kraujo dalis.

kad Lietuva niekados tavęs 
neišdavė, nei išsigynė: 

tu jos iššigynei, ja palikai, 
kad tu ja apvagi,

jai nepadėdaYnas, jos vengdamas, 
ja apkalbėdamas,

ja kitiems palikdamas

Tai nekalbėk apie laisvę.
Gyvenk laisve. 

Rizikuok laisve.
Bandyk laisvę. 

Tai nekalbėk apie Lietuvą.
Gyvenk Lietuva...”

Lietuviam į naudą
Niujorko spauda rašo, kad 

praėjusiais metais TSRS- 
Kubos prekyba padidėjo 
bent tris kartus. O ar ži
note, kas daugiausia iš to 
pelno? Nugi lietuviai tėvy
nėje. Jei anksčiau cukraus 
gamyba būdavo sezoninis 
dalykas, kai užaugdavo cuk
riniai burokai, dabar trys 
Lietuvos cukraus fabrikai, 
gaudami kubietišką cukraus 
žaliavą, dirba pilnu tempu. 
Perdirbtas cukrus keliauja 
toliau į svietą palikdamas 
lietuviams žymias uždarbio 
sumas.
Netiesa, kad žydai už žydus

Mr. Sonnabend, kalbėda
mas Amerikos žydų komite
to vardu, užginčijo, kad A- 
merikos žydai, nepaisydami 
koks politikas, kokios parti
jos, visada balsuoja tik už 
žydą. Sonnabend,’ labai su
pykęs, paduoda faktus: gir
di, per paskutiniuosius ma
joro rinkimus 63 procentai 
Niujorko žydų balsavo už 
vokietį ir kataliką Vagnerį, 
kuris demokratų atstovas, 
ir tik 37 procentai už res
publikoną žydą Levittą.

Vokietija nepripažįsta 
“lietuviško paso”

“Drauge” slapyvarde pasi
rašąs “Agaras” priekaištau
ja yVakarų Vokietijai, val
domai “krikščionių demo
kratų,” kad ši nebeduoda 
įvažiavimo vizų Amerikos 
gyventojams lietuviams, ku-' 
rie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nenori išsiimti 
Amerikos Užsienio paso. 
Būdingą, kad dr. Kalvelis, 
garsus “finansininkas” iš 
prieškarinių laikų, taipgi 
“krikščionis demokratas,” 
jau nieko nebegalįs padary
ti. Tačiau toks “krikščio
nis deihokrataš” biznierius

Amerikoj .savo “ligtųyištu 
pasu” gali ir moka gabiai 
pasinaudoti. Sako, kad jis 
sugeba šitaip iš Amerikos 
vyriausybės pasiimti dideles 
pinigų sumas. Net įąiP/įlĮ 
katalikų tikėjip)h;;pp$ajdw 
tas Kenedis rMoįreikalingą 
tokio tipo biznierius čiupti 
už kalnieriauš. išien.^abar 
skundžiasi, ka<d Amerikos 
saugumas — FBI ^bljūosj 
“tarytum kokius rkomūnis-- 
tus,” visą laiką sekioja. 
Girdi, jie net savo butuose 
biją miegoti ir 1.1.

Bravo statybininkams 
Vilniuje

Jei mes, niujorkiečiai, iki 
šiol stebėjomės, kaip nuo
stabiai greitai išdygo virš 
Grand Central stoties bene 
60 aukštų dangoraižis, pa
našius dalykus girdime at
sitinkant Vilniuje. Niujor
ke, ant plieno rėmų, tiesiai 
nuo punktualiai kaip laikro
dis atvykstančių priekabų, 
sudedamos statybon gatavai 
paruoštos sienos, langai.

Ta pati technika su dide
liu pasisekimu, ekonomisto 
Kupliausko iniciatyva, pra
dėta naudoti Vilniaus gyve
namųjų butų statybose. Per 
17 savaičių tokiu būdu buvo 
pastatytas ištisas daugelio 
butų namas.

Butų trūkumas yra viena 
iš aršiausių problemų tėvy
nėje. Amerikos lietuviai ar
chitektai ir ekonomistai, 
privačiai bendraudami su 
savo kolegomis tėvynėje, 
galėtų daug prisidėti prie 
šitokios problemos Lietuvoj 
greitesnio išsprendimo. Tik 
ar atsiras tarp 700 Ameri
koje gyvenančių lietuvių 
kilmės inžinierių ir archi
tektų, kurie norės tuo už
siimti? Ar jiems Lietuva 
tebuvo tik tiek reikalinga, 
kiek būna reikalingas moti
nos pienas ir motiniška glo
ba?

Mini Vilniaus kovas
Vaikščio j ant Vilniaus' 

gatvėmis, dabar daugumoje 
gražiai sutvarkytomis, nei į 
galvą neateina, kad galėjo 
ten dėtis tai, ką skaitai įvai
rių karių atsiminimuose, ar 
matai istoriniuose filmuose. 
Tiesa, Vingio parkas išraižy
tas apgriuvusiais apkasais, 
bet dabartiniai Vilniaus gy
ventojai lietuviai, daugu
moje atvykę iš visos Lietu
vos, mažai žino jų istoriją. 
1944 metų liepos 1'0 d. hit
lerininkai laikėsi Lukiškių 
aikštėj, Basanavičiaus, Ko
narskio ir Vingio parke. 
“Dieną, naktį buvo kauna
masi dėl kiekvieno namo ir 
gatvės.” Tiesa, dar šiandien 
nereta Vilniuje pamatyti 
namą su prieštankine svie
dinio skyle, ar automato nu
akėta siena. 18 metų atgai
los, liepos 12 d. gen. Sta- 
gel davė įsakymą trauktis 
ir pats valtim persikėlė per 
Nerį. Tačiau didelė dalis 
vokiečių likosi. Tą naktį 
Vilniuje vyko mirtina kova. 
Vienas iš atsparos centrų 
buvo Lūkiškio kalėjimas, į 
kurį buvo numesta net apie 
90 tonų boinbų. Ilgiausiai 
naciai laikėsi Gedimino kal
no ir pilies griuvėsiuose. Po 
dviejų dienų kalnas būvo 
paimtas.

JAV PASKYRĖ PINIGŲ 
PAVILJONUI

WiashiiVgtonas. — JAV 
Kongresas jau paskyrė 
$17,00^000 įrengimui pavil- 
jčno Pasaulinėje, parodoje, 
kuri įvyks 1964—1965 me
tais New Yorke.

New Delhi. — Indijoje 
yra 454,000,000 gyventojų.

Neužmirštamos dienos
Štai jau dvidešimt antrą 

kartą Lietuvos darbo žmo
nės švenčia Liepos 31-ąją— 
Tarybų i ■ > Saldžios Lietuvoj e 
'paskelbimo dieną., šiandien 
iVėkiatmintyjenatgyjai • džiu
gios i storinių 1940-ų jų metų 

’dienosi įj audįnanfyiS)ąvykiai. 
' Buržuazinio valdyčio laiko
tarpiu mane ne kartą buvo 
areštavusi policija už po
grindinę veiklą. 1940-ųjų 
metų birželio mėnesio įvy
kius taip pat teko susitikti 
Dimitravos stovykloje. Pir
momis Tarybų valdžios kū
rimosi dienomis stovykloje 
dar tebedirbo smetoniniai 
valdininkai, policininkai. Su
žinojome, kad jie ruošiasi 
sunaikinti politinius kali
nius. Svarstėme, ką dary
ti, ruošėmės gintis. Ir tik 
greitai gautas naujosios vy
riausybės įsakymas mus pa
leisti sutrukdė kraugeriams 
įvykdyti savo juodus kėslus.

Grįžau į savo gimtąjį Sa
lantų valsčių Kretingos ap
skrityje. Čia kunkuliavo 
naujas gyvenimas. Valstie
čių demonstracijos, mitin
gai, nepaprastas džiūgavi
mas, kad nuverstas ponų 
jungas man buvo tartum 
sapnas po praleistų koncen
tracijos stovykloje dienų.

Respublika ruošėsi rinki
mams į Liaudies Seimą. Tai 
sukėlė naują entuziazmo 
bangą. Niekada nepamiršiu 
kandidatų į Liaudies Seimą 
iškėlimo dienos. Turgaus 
aikštėje susirinko didžiulė 
minia. Nušvitę veidai, lai
mingos šypsenos kalbėte 
kalbėjo apie pasijutusių 
šeimininkais darbo žmonių 
džiaugsmą. Staiga išgir
dau savo pavardę — mane 
siūlė kandidatu. Vienas po 
kito kalbėjo darbininkai, 
valstiečiai, paprastais, bet 
nuoširdžiais žodžiais jie 
reiškė savo mintis. Anks
čiau seimo atstovas buvo
viršaitis Stankūnas, kalbėjo j zu Purickiu (kuris tapo ku- 

i jie, tai buvo buožių atsto
vas. Ne 
siuntė į 
rinksime 
Liaudies 
mažažemio valstiečio dukte
rį. To pas mus dar nebuvo!

Taip kalbėjo valstiečiai ir 
jiems audringai pritarė vi
sa aikštė.

Ir štai į Kauną iš visos 
respublikos suvažiavo liau
dies išrinkti deputatai — 
darbininkai, valstiečiai, in
teligentai. Nepažįstami vei
dai, bet gerai žitiomi var
dai — Adomatiskas, Cvirka, 
Sniečkus, Zibertas ir dauge
lis kitų. Deputatų akyse pa
sirodė džiaugsmo ašaros, 
kai jie balsavo už “Deklara
ciją apie valstybės santvar
ką,” kurioje sakoma: “Liau
dies Seimas, išreikšdamas 
vieningą Lietuvos laisvos 
darbo liaudies valią, skelbia, 
kad Lietuvoje įvedama Ta
rybų santvarka.” Išsipildė 
liaudies svajonė, už kurią 
tiek patriotų buvo kankina
mi kalėjimuose, atidavė sa
vo gyvybę.

Dar prieš sesiją ateidavo 
valstiečiai, klausdavo: “Na, 
o kaip toliau? Viena Lie
tuva — kaip rykštelė. Ma
žiausias vėjelis nulauš. Pri
sijungti reikia prie Tarybų 
Sąjungos.” Šią mintį darbo 
žmonės kėlė s'avo susirinki
muose, mitinguose. Liaudies 
Seimas, vykdydamas darbo 
žmonių valią, nutarė pra
šyti Tarybų Sąjungos vy
riausybę priimti Lietuvą į 
Tarybų Sąjungos sudėtį są
junginės respublikos teisė
mis. Į delegaciją, kiiri tu
pėjo vykti į Maskvą, buvau 
išrinkta ir ąš. Niekada

Lietuvos atstovai nebuvo 
matę tokio nuoširdumo, su 
kokiu mus sutiko Maskva. 
Kaip brangiausius svečius, 
kaip brolius priėmė Mask
vos. d a r/b o. žmonės jaunos 
Tarybų atstovus.
Ta broliškai ^^ųg.ystė stip
rino mūsų, liaudį sunkiais 
okupacijos mčfeis, padėjo 
užgydyti karo padarytas 
žaidas, padeda kurti šviesią

komunistinę ateitį.
Žengdama vienoje g?e to j e 

su visomis broliškomis ta
rybinėmis r e s p u blikomis, 
mūsų brangioji Tarybų Lie
tuva vis labiau tvirtėja ir 
gražėja. Ir mes, vyresnioji 
karta, didžiuojamės tuo, 
kad patys buvome Tarybų 
Lietuvos sukūrimo daly
viais, visomis jėgomis,pa* 
dėjome jai žengti pirip^n 
sius žingsnius. ’ !

B. Abdulskaitė-Slapšiene

Apie mirusįjį Kaz. 
Vidiką-Taurą

Kazimieras Vidikas pla-trodė sutinusias kojas. Pri- 
čiai buvo žinomas kaip V. 
Tauras. Toje apylinkėje, iš 
kur jis kilęs, buvo upelis 
Tauras, ir iš čia jis pasi
rinko slapyvardę. Per ei
lę metų tuo vardu jis dau
giausia ir buvo žinomas. 
Mažai kas jį vadino Vidiku.

Per ketvertą pastarųjų 
metų man teko dažnai su.K. 
Vidiku susitikti ir plačiai 
pasikalbėti įvairiais klausi
mais. Abu gyvenome toje 
pačioje Brooklyno miesto 
dalyj e — Williamsburge, tai 
dažnai susitikdavome val
gykloje (kafeterijoje) prie 
Bridge Plaza. Kartais mū
sų pokalbiai tęsdavosi porą 
ar daugiau valandų. Prieš 
devynerius metus jis buvo 
išėjęs į pensiją, ir neturėjo 
jokio kito užsiėmimo, apart 
skaitymo. Skaitė daug ir 
mėgdavo skaityti toje ka
feterijoje.

Daug jis man papasako
davo apie savo gyvenimą. 
Nekartą gana smulkmenin- 
gai pasakojo, kaip jis mo
kėsi seminarijoje ir kaip, 
bebūdamas semin arijoje, 
pradėjo skaityti uždraustas 
knygas, evoliucijos ir gamt- 
mokslio klausimais. Minėjo, 
kaip slaptomis knygomis jis 
dalydavosi su klieriku Juo-

mes, o buožės jį 
seimą. O dabar 
savą valdžią, į 
Seimą pasiųsime

nigu ir buvo katalikų vei
kėjas Lietuvoje). Beskai
tydamas gamtmokslius, 
kaip jis man sakė, pradėjo 
nebetikėti dievu ir nuspren
dė dėl to apleisti semina
riją. Tą jis papasakojo ir 
kitiems. Bet prieš keletą 
mėnesių jis vėl tą patį man 
kartojo, tik dar pridėjo, kad 
seminarijos viršininkams 
jis sakęs, jog jis pasitrau
kiąs iš seminarijos dėl ne
sveikatos.

Bet jis vis atsisakydavo 
papasakoti kai kurias kitas 
smulkmenas iš savo gyveni
mo. Nesakė nei savo gim
tojo kaimo vardo, nei kur 
jis pradžioje mokėsi, nei 
kas buvo jo tėvai. Kelis 
kartus aš jį klausiau apie 
tai, bet jis vis griežtai atsa
kė, kad man arba kam ki
tam nesvarbu apie tai žino
ti.

Suserga
Prieš trejetą mėnesių jis 

pradėjo dejuoti, kad skauda 
krūtinę. Sakė, reikės eiti į 
ligoninę ištyrimui. Bet vis 
atidėliojo. Tik apie birže
lio mėnesio vidurį nuvyko 
į Greenpointo ligoninę, kur 
gydytojas jį išegzaminavo 
ir p a d a r ė jo krūtinės X 
spindulių nuotrauką. Ir iš
davė jam raštelį sU pažy
mėjimu, kad jis veikiausiai 
turi plaučių vėžį arba džio
vą. Patariau j abi kuo grei
čiausiai eiti į ligoninę pla
tesniam iš’tyrimūi. Bet jis 
vis atidėlidjo.

Birželio pabaigoje ateina 
vieną rytą į kateteri ją ir 
sako, kad būvę per ilgi jo 
batelių raiščiai dabar jau 
pasidarė per trumpi, ir pU-

ke egzaminus ir įstojo | se
minariją.

Seminarijoje išbuvo pus
trečių metų. Seminarijoj 
būdamas skaitė ir dvasinin
kijos draudžiamas knygas. 
Pradėjo nebetikėti į dievą, 
ir nusprendė seminariją ap
leisti. Bet seminarijos vir
šininkams nesakė tikros 
priežasties, dėl ko jis aplei
džia seminariją. Jis jiems 
šhke, kad pasitraukiąs iš 
seminarijos “dėl nesveika
tos.” Sakė, rektorius vys
kupas Girtautas išdavė jam 
gerą liudijimą, kuriame pa
žymėjo, kad gerai mokėsi, 
ir kad jis galįs bet kur ki
tur įstoti į seminariją. Sakė, 
kad jis buvo nužiūrimas 
skaitytne gam t mokslių ir 
evoliucijos klausimais kny
gų, bet išeinant iš semina
rijos jam to neprimetė ir, 
nežiūrint to, davė gerą liu
dijimą. Sakė, kad vienin
telį nesusipratimą turėjęs 
dėl susirašinėjimo rusų kal
ba su savo tėvu ir dėde, ku
ris gyveno Peterburge. Už 
tai jį baręs pro lenkas in
spektorius Kristijonas.

Kadangi dėl “nesvejka- 
tos” pasitraukė iš seminari
jos, tai jis manė, kad tokiu 
būdu jis galės išsisukti nuo 
tarnybos caro kariuomenė
je.

Išėjus iš seminarijos, ne
užilgo jis buvo pašauktas 
stoti kariuomenėn. Galvo
jo, kaip išsisukti. Neužten^. 
ka pasakyti, kad nesveikas. 
Reikia ir įrodyti. Jis sugal
vojo nedavalgyti ir tuo bū
du nusilpnėti, kad atrodytų 
sergančiu. Pašauktas eg
zaminui. Armijos daktarai 
jį išegzaminavo ir pareiškė, 
kad jis esąs sveikas ir kad, 
gerai pamaitinus, jis sutvir
tės ir bus geras kareivis. 
Dar, girdi, armijos viršinin
kai pastebėjo: “Nenorėjai 
būti kunigu, tai dabar bū
si kareivis.” Dar jis bandė 
kokiu tai kitu būdu išsisuk
ti nuo kariuomenės, bet ne
pavyko.

Į Ameriką
Pamatęs, kad negalės iš

sisukti nuo tarnybos ka
riuomenėje, nusprendė vyk
ti į Ameriką. Vyko į Ame
riką be jokio adreso. Ke
liavo per Vokietiją. Kelio
nėje susipažino su tūlu lie
tuviu, kurio giminaitis ar 
pažįstamas gyveno Lowell, 
Mass. 1907 metų pavasarį 
atvyko į Philadelphia, Pa., 
o iš ten traukiniu nuvyko į 
Lowellj, Mass. Dirbo teks
tilės fabrike.

(Tąsa 6-tam pusi.)

miniau, kad čia veikiausiai 
kas nors blogo su jo kepe
nimis, o jis dar pridėjo, kad 
gat su inkstais bloga. Na, 
ir tą rytą sakė, kad už die
nos kitos jis vyks į Kings 
County ligoninę. Žadėjo te
lefonu mane pašaukti iš li
goninės. Bet nešaukė. Iš 
jo draugų, kurie jį lankė, 
sužinojau, kad jis iš ligoni
nės sugrįžo namo liepos 8 
d., ir nuėjau į jo butą lie
pos 10 d. Pamatęs jį, nu
stebau, kad į porą savaičių 
jis taip labai sumenko ir 
nusilpo, vos tik gali paeiti. 
Tuomet jis man sakė, kad 
vėžys plačiai apėmęs jo ke
penis ir plaučius.

Nuvykau pas jį liepos 13 
dieną, ir tą dieną jis jau 
rengėsi atgal grįžti į ligo
ninę.

Penktadienį, liepos 13 d., 
jis pašaukė mane telefonu 
iš ligoninės. Prašė, kad 
sekmadienį, liepos 15 d., at
vykčiau jį aplankyti ir kad 
atsivežčiau fotoaparatą ir 
jį nufotografuočiau—“kaip 
jis dabar atrodo.“ Tą aš ir 
padariau.

Radau jį labai silpną, gu
lintį lovoje. Klausiau, ar 
jis gali pasėdėti. Atsakė, 
kad gali, tik prašė pagelbėti 
jam. Bandė atsisėsti, bet 
neturėjo jėgų pasėdėti.

Radęs jį tokioje padėty
je, paprašiau, kad jis man 
papasakotų nors trumpai 
savo biografiją. Jis jau pats 
pripažino, kad jam artinasi 
gyvenimo pabaiga. Na, ir 
sutiko papasakoti trumpais 
bruožais apie savo gyveni
mą ir darbus, pabrėždamas, 
kad aš esu vienatinis as
muo, kuriam jis sutiko pa
pasakoti savo gyvenimo 
smulkmenas. Ir štai jis man 
palengva, apsistodamas pa
pasakojo, patardamas užsi
rašyti. Aš jam sakiau, ir 
jis žinojo, kad visa tai, ką 
jis man papasakos, aš para
šysiu “Laisvėje.”

Biografiniai bruožai
Kazimieras Vidikas gimė 

1885 metų kovo 3 d. Ku- 
niškių kaime, Ariogalos 
valsčiuje, buvusioje Kauno 
apskrityje (dabar Kėdainių 
rajūnas).

Tėvas Jokūbas Vidikas 
(vadinosi Vidįkovškiū) bu
vo vidutinis ūkininkas, šiek 
tiek prasilavinęs, mokėjo 
skaityti ir rašyti. Buvo ve
dęs Katariną Aniūlaitę.

Baigas Ariogalos pradinę 
mokyklą, Kazimieras įstojo* 
į Raseinių dvimetinę viduri
nę niokyklą. Už vienerių- 
metų išlaikė egzaminūs iš' 
lotynų ir vokiečiu kalbų, iš 
algebros ir visuotinos isto-’ 
rijos. Po to dar dešimtį mė-; 
nėšių, studijavo, ir rengėsi 
egzaminams į Kauno kuni- ter| liepos 29 d. sekmadieni, di- 
gij setainariją. Per tą laiką delfū busu-.» Aldo dhoro piknlk*- 
skaitęs klasikus, gamtos visus bičiulius važiuoti sykiu. Kai- 
moksld ir evoliucijos klau- ”a 
Simais knygas. Po to išlai- 
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PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugpjūčio 1 4., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė, Ozone Par
ke. Visi nariai būtinai ateikite į 
susirinkimą. Bus išduotas raportas 
iš LDS šeinio. Pasižiūrėkit į mo
kesčių knygelę, gal jau reikia už
simokėti. Prot. sekr. (60-61)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, liepos 30 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

c'lęVeland, omo
C. L. 1VI. klubas rengia šaunią 

vakarienę pagerbimui Onų vardadie
nio pręga. Kviečiame visas Onas 
ir 'bendrai visus atsilankyti i ši 
parertgimą. įvyks šeštadienį, Lie- 
pos-July 28 d., LDSK svetainėje, 
9305 St. Clair Ave., pradžia 6-tą 
valahdą vakare.

•Rengimo Komisija (58-60)

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras važiuoja j Worccs- 

deliū busu, į Aido choro pikniką. 
Dar yra kelies sėdynės, kviečiamu

Busas ifceis nuo 157 
Hungerford St. 12:30 popiet.

• (59-60)

6 £.-LafeV& (LiBėtty)- Pėnkt., liepos (July) 27, 19B2



Apie mirusįjį Kazimierą 
Vidiką-Taurą

(Tąsa iš 5-to pusi.)
1908 metų pavasarį išvy

ko į Valparaiso universite
tą (Indiana valstijoje). Ten 
mokėsi dvejus metus. Sakė, 
ėmė matematikos, chemijos, 
psichologijos, vokiečių kal
bos ir kitus mokslo daly^ 
kus. Sakė, neturėjo tikslo 
siektis kokios nors profesi
jos, tik šiaip norėjo daugįau 
bendro mokslo įsigyti. Ten 
jis mokė lietuvių kalbos 
klases. Todėl jis nieko ne
mokėjo u n i v e r s itetui už 
mokslą ir pragyvenimą.

1910 metais Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas 
Chicagoje, B. Balučio pata
rimu, išrinko jį “Tėvynės” 
redaktorium. “Tėvynę” re
daguodamas jis palaikė so
cialistinę srovę prieš tauti
ninkų Centro Valdybą, tal
pino “Tėvynėje” socialistų 
raštus. Už tai Centro Val
dyba (arba Pildomoji Tary
ba) pašalino jį iš redakto
riaus vietos 1911 metų pa
vasarį. Neužilgo po to So
cialistų Sąjungos suvažiavi
mas, įvykęs tą vasarą 
Brooklyn, N. Y., paskyrė jį 
“Kovos” redaktorium. Iš 
“Kovos” buvo pusmetį pa
sitraukęs ir vėl buvo nuvy
kęs į Valparaiso universite
tą pastudijuoti.

Jis man sakė, kad nuo 
1911 metų vasaros iki 1917 
metų rudens buvo atsakin
guoju “Kovos” redakto
riumi, iki valdžia (karo me
tu) uždarė “Kovą.” Sakė, 
kad nuo 1916 metų vasaros 
iki 1917 metų pavasario 
bendrai su Vincu Kapsuku 
redagavo “Kovą.” Bet jis 
visą laiką buvo atsakinguo
ju “Kovos” redaktorium,

Nuo 1923 iki 1933 metų 
jis buvo atsakinguoju “Lais
vės” redaktorium. , .

Klausiau, ar jis turi kokių 
giminių Lietuvoje. Atsakė, 
kad jis nenori apie tai kal
bėti, nes jis laiko tai maž
možiu. Bet, pagaliau, pasa
kė, kad vykdamas į Ameri
ką paliko, apart tėvų, jau
nesnį brolį Praną ir tris se
seris.

Kalbėjomės apie pusant
ros valandos. Po to jis man 
paačiavo už nepatingėjimą 
tokioje gražioje dienoje pas 
jį atvykti ir su juo pasikal
bėti.

Prieš atsisveikinant sa
kiau jam: “Nors labai ne
malonu, bet aš noriu jus pa
klausti, ar esate sutvarkę 
savo laidotuvių reikalą.” Jis 
man atsakė, kad jis turįs 
viską sutvarkęs, kad jo lai
dojimu rūpinsis prižiūrėto
ja namo, kuriame jis gyve
no. Užklausiau, kaip jis bus I 
palaidotas. Atsakė, kad ta j 
nesvarbu, kaip laidos, taiy ; 
bus gerai. Kai numirsiu 
tai nesvarbu, kur mane pa
dės ar išmes, sakė jis. h 
jis atsisakė tuo klausimu 
daugiau kalbėti.

Ant rytojaus nuvykau pas 
tą namo prižiūrėtoją suži
noti apie laidojimo planus. 
Ji atsakė, kad dabar ji ne
gali paaiškinti, kaip jis bus 
palaidotas, bet sakė, kad jis 
paliko jai nurodymą ir kad 
jis bus taip palaidotas, kaip 
pageidavo.

Keistai man atrodė. Kam 
ta slaptybė? Bet jau prieš 

suvirš dvejus metus aš pa
stebėjau, kad Tauras eina 
sekmadieniais į airių kata
likų bažnyčią. Bet visą lai
ką maniau, kad jis eina į 
bažnyčią šiaip sau, dėl ko
kio tai įvairumo ir laiko 
praleidimo. Bet dabar jau

man kilo mintis, kad vei
kiausiai jis bus palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Tą mintį išreiškiau ir ki
tiems, su kuriais teko tuo 
klausimu kalbėtis. Tačiau 
sunku buvo tikėti, kad K. 
Vidikas taip padarytų. Iš 
seminarijos išėjo kaip be
dievis. Bedievis buvo visą 
gyvenimą. Tik dabar vi
sai neseniai, prieš jam iš
eisiant į ligoninę, teko su 
juo kalbėtis religijos klau
simu. Jis padarė išvadą, 
kad jis nieko bendro neturi 
su religija.

Sarmatinasi
Bet jam mirus paaiškėjo, 

kad jis paskutiniu laiku ko
kiais tai išrokavimais “at
sivertė” prie ^tikėjimo.

Liepos 24 d., laidotuvių | 
dienoje, teko šermeninėje; 
trumpai pasikalbėti su An-| 
gėlų Karalienės bažnyčios j 
kunigu Pikturna, kuris bu-| 
vo atvykęs į šermeninę su
kalbėti maldą. Jis man sa
kė, kad K. Vidikas 1955 me-' 
tais prie jo atliko išpažintį! 
iš viso gyvenimo, kad jis 
nuo to laiko pradėjęs lan
kyti bažnyčią, kad jis pri
davė jam savo biografiją. 
Aš pastebėjau, kad, kiek; 
man žinoma, jis eidavo sek
madieniais į airių bažnyčią. 
Taip, sakė kunigas Piktur
na, jis dažniausiai eidavo į 
airių bažnyčią dėl to, kad 
kad sarmatinosi eiti į lietu
vių bažnyčią.

Labai keistai atrodo. Be
dievis atsivertė prie tikėji
mo, bet sarmatinasi! Tai 
ko sarmatintis? Juk pa
prastai žmogus sarmatinasi, 
kai ką blogo padaro, kai 
negražiai pasielgia. Ar ir 
K. Vidikas, atsivertęs prie 
tikėjimo, jautėsi, kad jis ne
gražiai pasielgė?

Kas. Vidiką-Taurą gerai 
pažino, žinojo, kad jis netu
rėjo pakankamai drąsos. 
Jis niekad neparodydavo 
savo aiškaus nusistatymo ko
kiu nors klausimu. Gal būt 
tas daugelyje atvejų ir ver
tė jį veidmainiauti.

Pavyzdžiui, prieš ketver
tą mėnesių ryte begeriant 
kavą kaf eteri j oje, jis man 
pradėjo pasakoti, kad kur 
tai skaitęs, jog ligonis, nu
vykęs į stebuklingąją vietą, 
pagijo. Priminiau jam, kad 
tai sena pasaka ir kad ma
žai kas tam tiki. Tuomet jis 
pradėjo įrodinėti, kad ser
gantieji yra pasveikę ste
buklingose vietose. Aš jam 
atvirai pasakiau: “Kaip tu 
dabar kalbi, tai man atrodo, 
kad tu daraisi religingu ir 
grįžti prie tikėjimo.” Mat, 
;aip jau minėjau, jau buvau 
pastebėjęs, kad jis eina į 
bažnyčią, ir maniau, kad jis 
zeikiausiai jau pradeda at
siversti prie tikėjimo. Bet 
nustebau, kai jis man griež
tai atkirto, jog jis netiki, 
jog jis nevirsta religingu, 
bet tik pasakoja kitų žmo
nių nuomonę. Na, ir taip 
tas mūsų pokalbis užsibai
gė. Pradėjom kalbėti apie 
kitus dalykus.

Net baigdamas paskutines 
savo gyvenimo valandas jis 
sarmatinosi savo nereligi
niams draugams atvirai pa
sakyti, kad jis grįžta prie 
tikėjimo, kad jis sudarė pla
nus, kad jo palaikai būtų 
palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis katalikų kapinė
se (St. Charles Cemetery).

Čia reikia pažymėti, kad 
K. Vidikui mirus minėta 
namo prižiūrėtoja parodė

man jo paliktą raštišką nu
rodymą, kaip jis turi būti 
palaidotas.

Niekas negali uždrausti 
žmogui pakeisti savo nusi
statymą. Reikia žinoti, kad 
Vidikas-Tauras nebuvo pir
mas bedievis, atsivertęs prie 
tikėjimo. Bet veikiausiai jis 
bus pirmas bedievis, kuris 
iki mirties sarmatinosi at
virai pasakyti savo nereli
giniams draugams, kad jis 
atsivertė prie tikėjimo.

Kun. Pikturna sako, kad 
Vidikas-Tauras atliko prie 
jo išpažinti iš viso gyveni
mo 1955 metais. Reiškia, 
jis išsižadėjo savo “grieš- 
nųjų” praeities darbų ir ga
vo visų griekų atleidimą. 
Na, o po tos išpažinties jis 
vėl redagavo Lietuvių Lite
ratūros Draugijos knygas 
ir vėl “griešijo.”

Tokiu būdu jo toks pa
sielgimas kelia klausimą: ar 
jis nuoširdžiai sugrįžo prie 
dievo? O gal jis savo min
tyje ir pasiliko bedieviu, o 
nuėjo į bažnyčią tik tam 
tikrais išskaičiavimais?

Vidikas-Tauras buvo aukš
tai prasilavinęs žmogus. Jis 
gerai mokėjo keletą kalbų. 
Mokėjo gražiai populiariš- 
kai rašyti.

Nors Vidikas - Tauras 
paskutiniu laiku susirišo 
su bažnyčia, tačiau rei
kia nepamiršti, kad jis 
labai daug gerų darbų at
liko Amerikos lietuvių pa
žangiajame judėjime. Jis iš
vertė ir suredagavo daug 
knygų; parašė daug politi
nių ir mokslinių raštų, iš- 
kurių nemažas skaičius A- 
merikos lietuvių pasimokė, 
apsišvietė. Už tai jam yra 
ir bus jie dėkingi.

J. Siurba
‘ ‘ ■ •

New Yorkas. — Buvo 
prasidėjęs gaisras St..Mary 
ligoninėje, Brooklyne, ir 
apie 200 ligonių, daugumo
je motinų belaukiančių 
naujagimių ir su mažučiais, 
buvo iškraustyta. Gaisrą 
pavyko greitai užgesinti.

Padėka “laisvės” 
pikniko darbininkams
Jau matėme “Laisvėje”,( 

kad įvykęs “Laisvės” pikni
kas liepos 22 d. gražiai pa
vyko. Turėjome daug pub
likos ir visas biznis ėjo ga
na gerai. Piknike dirbo se
kami draugai ir draugės:

Povilas Beeis supirko ir 
pristatė visą maistą pikni
kui. Sofija Petkus ir K. Čei
kauskienė sunkiai dirbo 
ištisą dieną virtuvėje. Drg. 
Petkienė pado va n o j o ir 
reikmenų maisto aptarna
vimui. Prie baro dirbo Po
vilas Venta ir Geo. Vare- 
sonas; įžangos bilietus par
davinėjo V. Čepulis, barče- 
kius—M. Stakovas.

Dovanos piknikui: M. 
Kreivėnienė dovanojo bon- 
ką degtinės, Geo. Vareso- 
nas —didelį farmerską sū
rį; M. Jakštienė puikų su 
vaisiais tortą-“cake”. Išpar
davimui dovanų pasidarba
vo V.Bunkienė, O. Kazlaus
kienė, A. Aleknienė, H. Fei- 
ferienė, N. Ventienė, N. 
Buknienė.

Sukvietimui publikos į 
pikniką gražiai pasidarba
vo Julius Kalvaitis. Jis su
organizavo didelį, pilną 
busą publikos piknikui. Pa
sekmes turėjo tokias, kad 
dar ir kitas busas būtų bu
vęs pilnas, bet paskutinė
mis dienomis jau nebuvo 
galima gauti antrą busą.

Širdingiausiai dėkojame 
visiems dirbusiems piknike 
ir publikai už skaitlingą at
silankymą.

Pikniko Komisija

LIETUS BLtVO VERTAS 
MILIJONĄ DOLERIŲ
New Yorka^s. — Per tris 

dienas, liepos; 21-23, NeW 
York'o apylinkėje b u V o 
gausaus lietatfs su perkūni
ja. Nors žemesnių .vietų gy
ventojai gavo vandens r,į 
skiepus, bet Long Islando 
farmeriai sako: “Šis lietus

* Ji’

išgelbėjo milijono dolerių 
vertės daržovių”.

Mylimoji viešnia puikiai
darbuojasi

Šiuo tarp Didžiojo Niu
jorko apylinkėje vieši vi
siems laisviečiams gerai ži
noma floridietė veikėja 
Anastazija Paukštienė. Ji 
dalyvavo ir mūsų “Laisvės” 
piknike praėjusį sekmadie
nį. Kaip džiugu buvo su ja 
pasisveikinti ir pasikalbėti! 
Mačiau, kaip per keletą va
landų piknike ji vikriai su
kinėjosi skaitlingoje publi
koje. Ir ar žinote, apie ką 
ji beveik su kiekvienu dau
giausia kalbėjosi? Ogi apie 
Floridos pažangiečius lie
tuvius ir jų didelį užmojį 
įsigyti didžiulį kultūrinį 
centrą. Jai, atrodo, labai 
rūpi, kad tos gražios te
nykščių mūsų draugų pa
stangos nebūtų veltui. Jie 
jau turi, sakė d-gė Paukš
tienė, nusipirkę tokiam 
centrui patalpas. Bet jų 
priruošimas tokiai įstaigai 
bus nelengvas darbas, rei
kalaująs nemažai lėšų. Iš 
jos sužinojome, kokiu dide
liu ryžtu ir pasiaukojimu 
Miamės pažangiečiai to šau
naus darbo imasi.

Kaip mes galėtume padė
ti? Ot čia kaip tik tuo 
klausimu Anastazija dau
giausia ir rūpinasi. Ji nuo
širdžiai prašė ir karštai ra-

Tarp lietuviu ĮVAIRIOS ŽINIOS

. t

NEW YORK, N. Y.
Mirus

V. Taurui-Kazimierui Vidikui
Reiškiame užuojautą 

jam pačiam
John Gasiūnas 
Antanas Bimba 
Anicetas Vildžius 
Jonas Sakalauskas 
Paul Petraitis 
Charles Sipavičius 
Stanley Rumšą 
A. G.
Albina Mikniaus 
Josephine Burba 
Amelia Juškevičienė 
Marcella Yakštienė 
Mary Kreivėniene 
Jean Beniulis 
Helen Yeskevich 
Joseph Zajankauskas 
Katherine Žukauskienė 
L. Kavaliauskaitė 
Ig. Beeis 
P. Beeis 
K. J. Ručinskai 
W. Juškevičius
O. Dobinienė
V. ir G. Danilevičiai 
D. Galinauskienė 
K. Joneliūnas 
K. Dzevečka
P. šolomskas 
II. Samanick
O. ir V. Čepuliai 
II. R. Feiferiai 
Connecticut 
A. Kunevičienė 
A, Černiauskienė 
K. Kaptainis 
Anne Yakstis

jo giminėms Lietuvoje; 
ramiai ilsėtis.

A. Skairius
M. Tamelis
M. Wilsoniene 
M. Simon 
S. V—k—s 
O. Cibulskienė
O. Baltrušaitienė 
Kauliniai
V. Guris 
A. B.
F. Varaška
K. Žukauskas

(Seattle, Wash.)
E. G. Gailiūnas
J. Grybas
K. Milinkevičius
P. Zavis
J. Weiss
G. Stasiukaitis
W. E,. Brazauskai
P. A. Aleknai
M. Klimas
S. Sasna
A. Adomonis 
No. 1 
P. Klaston
J. Siurba 
R. E. Mizarai
K. Petrikienė 
V. V. Bunkai
F. IZeikus
N. Pv Ventai 
P. Rainys 
J, Gužas
G. M. Grigas

Jennie ir Juozas Jordan

Pereitą sekmadienį, “Lais
vės” piknike Great Necke, 
kalbėjausi su buvusia vaji- 
ninke K. Žukauskiene (iš 
Pt. Pleasant, N. J.). Ji pra
nešė, kad Juozas Juodeska, 
buvęs newarkietis, sirginė- 
ja. Sako, būtų gerai, kad 
jo pažįstami draugai jį ap
lankytų arba parašytų žodį- 
kitą per atvirukus. Jo ad
resas yra: Joseph Juodeska, 
410 Wildwood PI., S. Bel- 
mer, N. J. L. K.

J. Kairys sveiksta
Jau buvo “Laisvėje” pra

nešta, kad aną dieną mūsų 
veiklusis draugas Juozas 
Kairys staiga susirgo ir 
ir tapo nuvežtas į Booth 
Memorial ligoninę. Buvome 
susirūpinę jo sveikata. Bet 
praėjusį trečiadienį jį ten 
aplankius, sužinojome, kad 
mūsų Juozo sveikata gra
žiai taisosi.

Pasirodo, kad Juozas bu
vo pagavęs šaltį, iš kurio 
buvo prisimetęs lengvas 
plaučių “uždegimas.” Vis
kas rodo, kad dabar šitas 
“uždegimas” išnyko ir Juo
zas nebejaučia jokio skau
dėjimo. Tik dėl viso ko d. 
Kairys dar gal dieną kitą 
pabuvos ligoninėje.

1962 metais bus 
taika su Vokietija v> *

Ženeva. — Po Rusko ir 
Gromyko pasitarimo diplo
matai numato, kad Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys jau 1962 metais 
padarys taiką su Vokietijos 
Demokratine Resublika.

Kas dėl Vakarų susisieki
mo su vakariniu Berlynu, 
tai Gromyko pareiškė: “Jis 
yra Rytų Vokietijos terito
rijoj ir norinti palaikyti ry
šius, turės susitarti su vo
kiečiais”.

Gromyko tarėsi su Indi
jos gynybos ministru V. K. 
Krishna Menonu ir Kinijos 
užsienio ministru maršalu 
Chen Yi. Jis patarė jiems 
baigti nesusipratimus sie
nos klausimais.

Ar teis tris nacių 
budelius?

Bonna. — Jau septynioli
ka metų po Antrojo pasau
linio karo, o Vakarų Vokie
tijoje dar vis laisvai gyvena, 
daugybė hitlerininkų budeJ 
lių-

Sakoma, kad būk šį rude- 
nį teis tris daktarus: Wer
ner Heyde, Gerhard Bohne 
ir Hans Hefelman. Tai dak-

gino mus prisidėti prie jų 
kooperatyvo. Nežinau, ką 
Anastazija tuo reikalu jau 
yra laimėjusi. Bet net ke
letas mūsų jai pasižadėjo
me jos tuščiomis rankomis 
iš šios apylinkės neišleisti. 
Žinau jau,keturis pasižadė
jimus. Veikiausia atsiraą ir 
daugiau. Juk šio didmies
čio pažangūs lietuviai nie
kados jokiame garbingame 
žygyje nebuvo paskutiniai, 
tai nebus ir dabar.

Paviešėjusį pas savo duk
terį New Jersey ir. aplan
kius savo ■ sesutę Philadel- 
phijoje, draugė Paukštienė 
žadėjo sugrįžti į Niujorką, 
aplankyti “Laisvę,” na, ir iš 
pasižadėjusių paimti jų stei
giamajam kultūros centrui 
paramą.

Kaip žinia, floridiečiai 
niekados nepamiršta “Lais
vės” reikalų. Jie pasidarė 
beveik dosniausiais mūsų 
pažangiosios spaudos rėmė
jais. Mes išlydėdami jųjų 
uolią veikėją Anastaziją 
įteiksime jiems mūsų nors 
kuklią dovaną. B.

Mirė J. Kruminas
Liepos 15 d. mirė Jonas 

Krūminas, sulaukęs 74 me
tų amžiaus. Buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir ilgametis 
“Laisvės”' skaitytojas. 
Brooklyne gyvendamas pri
gulėjo ir prie LDS 50 kuo
pos.

Vėliau nusipirko farmą 
Willet, N. Y., tai toliau gy
vendamas jau negalėjo da- 
lyvaut susirinkimuose ir or
ganizacijų parengimuose.

Paliko liūdesyje žmoną 
Barborą, seserį A. Sichkas, 
antrą seserį Vera Budrecki, 
Linden, N. J. Abi turi po 
du vaikus.

Laisvai palaidotas Rose
dale, kapinėse, Linden, N. J. 
Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Budrecki, iš Lindeno. 
Nuo kapinių palydovai bu
vo užkviesti pas Bųdreckį ir 
atitinkamai pavaišinti.

Ch. Meškėnas

New Yorkas. — Per pir
mus šešis mėnesius 1962 
metais Standard Oil Co. of
California turėjo $153,900,- 
000 pelno, šėrai paaugo po 
$2.25.

Linkime Juozui greitai 
sugrįžti namo pas žmoną ir 
draugus. B.

J. Tauty pagalba 
Voltas šaliai
. i f

Jungtinės-Tautos, N. Y. 
—Ši tarptautinė organiza
cija paskyrė $1,850,000 pa-1 
galbai Aukštutinės Voltos 
respublikos., Už šią , sumą 
bus įsteigta* 2,750 akrų plo
to farina, kurioje ; augins 
raguočių galvijų, avių ir 
paukščių.

• ■ i ■ ■ >.

Voltos respublika nese
niai gavo nepriklausomybę. 
Ji randasi šiaur-vakarinė- 
je Afrikoje. Ufžima -275,000 
ketvirtainių mylių .plotą ir 
turi 3,500,000 gyventojų.

Po miestą pasidairius
International B; u s i n e s s 

Machines Corp, viršininkai 
paskelbė, kad jie 1962 m. 
per pirmuosius šešis mėne
sius turėjo didžiausių pel
nų kompanijos istorijoje. 
Pelno, pirm taksų atmokė- 
jimo, turėjo $234,600,000. 
Kiekvienas Šeras pakilo po 
$4.21.

Liepos 25 d. “The New 
York Times” savo redakci
niame rašo, kad Palo Alto, 
Calif., įvykę varžybos tarp 
TSRS ir JAV sportininkų 
buvo tikrai draugiškos ir 
broliškos. Dramatišk i a tį
sias buvo momentas, kada 
JAV ir TSRS atletai susi
kabinę už rankų maršavo 
stadione grojant abiejų 
šalių himnus, o susirinkusi 
publika griausmingai jiems 
plojo. Dienraštis sa
ko, kad abiejų šalių diplo
matai turėtų pasimokyti iš 
jaunųjų atletų.

Važiuotės departa m e n- 
tas praneša, kad New Yor
ke, nuo 1962 m. sausio pir
mos dienos iki liepos 22 1. 
buvo 51,480 automobilių 
nelaimių, laike jų užmušta 
353 žmonės ir sužeista 29,- 
706. Per tą patį laiką dar 
automobiliai 8,130 kartų 
suvažinėjo gatvėmis einan
čius žmones, iš kurių- 227 
užmušė ir 8,258 sužeidė.

tarai, kurie iš “pasigailėji
mo ir malonės” nužudė 
140,000 karo belaisvių ir 
60,000 nervais sergančių ci
vilinių žmonių.

Bet jau dabar Vakarų 
daktarai pasakoja, būk bu
vęs Hitlerio protinių ligo
nių viršininkas Dr. W. 
Hjeyde “patsai yra proto 
ligonis”.

GOLDBERGAS STABDO 
STREIKUS

Washing tonas, ,— JAV 
daębo 5 sekretorius A. GoldX 
bergas visur bando sustab-^ 
dyt.i streikus. Jam labai ne-* 
patinka, kad jau antras mė
nuo streikuoja metalo dar
bininkai Oregono ir Wash- 
ingtono valstijose. Dar 
energingiau jis veikia bai
gimui atominių submarinų 
streiko Groton, Conn., kur 
streikuoja 9,000 darbinin
kų.

Jau ruošiasi prie 
Pasaulinės parodos

Kaip žinia, 1964-1965 me
tais New Yorke įvyks pa
saulinė paroda. Ji bus toje 
pat vietoje, kur buvo 1939- 
1940 metais, tik šį kartą 
tris kartus didesnė ir gal 
įdomesnė.

Dėmesio centre bus mil
žiniškas pasaulio gaublį 
—“Unisphere”.

Parodos ruošimo viršhf 
ninkai sako, kad visos JAV 
valstijos turės savo pavil
jonus, taipgi ir federalinė 
valdžia. Jau 66 užsienio 
valstybės pasirašė sutartis 
dalyvauti. Iki dabar virš 
200 privatinių kompanijų 
padarė kontraktus, kad jos 
dalyvaus.

Numatoma, kad Pasauli
nės parodos įruošimui bus 
išleista $75,000,000. Bet tas 
pasidengs, nes spėjama, 
kad per vienerius metus 
parodą lankys ne mažiau 
70,000,000 žmonių, kurie 
kiekvienas pasimokęs įžan
gą-

Elsie Smith, 74 metų am
žiaus, ėjo Manhattane ieš
koti naujo buto. Plėšikai 
ją užpuolė, sumušė ir ate** 
mė nuo jos pinigais $50 ir 
du žiedus, vertus $300.
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