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KRISLAI
“Susitaikė”.
Nauja pergalė.
M. Kilduffas suklupo. 
Panašiai klumpa ir kiti.

— Rašo R. Mizara —
ISa, tai “veiksnių’’ suvažiavi- 

rrias Čikagoje pasibaigė. Po 
ilgo ėdimosi ir plūdimosi, jie 
vėl “susitaikė”.

Menševikų laikraštis rašo, 
kad buvo “praplėsta ALT val
dyba iki 11 asmenų, kuri rinks 
savo prezidiumą.”

Kas sudarys prezidiumą, 
kas bus sekretorium, priklau
ps nuo klerikalų žodžio.

Nereikia manyti, kad tarp 
“veiksnių” dabar jau bus 
“zgada”. Ne! Dipukiški “pa- 
trijotai” grauš P. Grigaitį, o 
pastarasis—anuos. Kova dėl 
ALT lovio tęsis tol, kol atsiras 
neišmanėlių, kišančių ten sa
vo dolerius.

Peru militaristai laukia
J. Valstijų pripažinimo

Iš Alžyro jau pabėgo 
500,000 europiečiųir

Suomijoje vyksta Pasaulinis 
jaunimo festivalis

Lima, Peru. — Peru mili
taristų “junta” laukia iš 
Jungtinių Valstijų pripaži
nimo. Juos prie to dar dau
giau padrąsino Washingto- 
no žygis — paskyrimas 
Argentinos pagalbai $500,- 
000,000, vietoje pirmiau ža
dėtos $200,000,000 sumos. 
Kaip žinia, tai Argentiną 
taip pat valdo militaristų 
grupė, kurios pradži o j e 
JAV “nenorėjo” pripažinti.

Peru militaristų grupė, 
kad parodžius Jungtinėms 
Valstijoms savo politinį 
veidą, tai išvarė iš šalies 
kataliku kunigą Salomonąt
Bolo Etthreę, kuris yra
Liaudies išsilaisvinimo

Fronto vadovas ir rinkimu 
metu agitavo už Komunistų 
partijos kandidatą į prezi
dentus generolą C. P. Egu- 
squiza.

Junta buvo surengus 
banketą, kuriame dalyvavo 
ir trys Jungtinių Valstijų 
ambasados atašės. Milita
ristai sako, kad “JAV opo
zicija linkui “jimtos” jau 
tirpsta”.

Washingtonas. — Po to, 
kai prezidentas Kenedis 
pasitarė su Ekvadorio pre
zidentu J. Arosemena, nu
matoma, jog Washingtonas 
pakeis savo nusistatymą 
linkui Peru militaristų.

Paryžius. — Pirm Alžy
ras gavo nepriklausomybę, 
ten gyveno apie milijonas 
francūzų. Daug francūzų 
lobo išnaudodami alžyrie
čius. Jie baisiai priešinosi 
Alžyro nepriklausomybei ir 
buvo pradėję terorą prieš 
alžyriečius. Bet įsitikino, 
kad ir teroro pagalba nebe
galės ten viešpatauti, tai 
masiniai bėga iš Alžyro.

L. Joxe, kuris tvarko 
Fra”cūzijoje atbėgusių rei
kalus, sako, kad tokių jau 
vra 498,000, o keli tūkstan
čiai dar pabėgo į kitas ša
lis. Francūzija stengiasi 
padėti jiems susitvarkyti. 
Paryžiaus srityje apsistojo 
virš 100,000 pabėgėlių, — 
Toulouso — 70.000. Lyonso 
ir Alpinės po 50,000, o ki
tur po mažiau.

žybas: parodo savo pasie
kimus. Bet kartu jie susi
draugauja, tariasi kovai už 
bendrus liaudies reikalus, 
o pirmoje vietoje už taiką. 
Tą supranta ir Vakarų re
akcija. Jos spauda festiva-

Kas kaltas už nesveikus
naujagimius kūdikius?

Įdomu tai, kad į tą “veiks
nių” klumpių sunešimą buvo 
nuvykęs, matyt, kaip stebėto
jas, ir dr. A. Margeris. Šimu
tis tuojau parodė jam duris. 
Vadinasi, lietuvių tautos pa
triotui ten vietos nebuvo.

“Vilnis” praneša, kad su
sirgo jos redaktorius V. An
drulis. Linkime jam greit ir 
sėkmingai pasveikti.

* Smagu, kad Žalgirio irkluo
tąją! iškovojo naują pergalę 
>— Leningrade. Taigi dabar 
jiems, atrodo, kelionė į Švei
cariją, į tarptautines irkluo
tojų varžybas bus užtikrinta.

Mūsų šiltas linkėjimas, kad 
jie ir ten išeitų pergalėtojais, 
kad taptų pasauliniais čem
pionais.

Vienas Baltųjų rūmų Wash
ingtone sekretorius, tūlas Mal
colm Kilduff, diktavo į Did
žiąją Britaniją laišką, adre
suodamas: “Edinburgh, Eng
land.”

Miestas Edinburgh—Škotijos 
sostinė. Sužinoję, kad Bal
tieji rūmai Edinburghą atiduo
da Anglijai, škotai pradėjo 
protestuoti ir juoktis. Baltie
siems rūmams — sarmata!..

Laiškas, beje, buvo rašytas 
“Edinburgho škotiškam sa
vaitraščiui.”

Na, tai ką teko su tokiu 
“geografijos žinovu”, kaip 
Kilduffas, daryti? Pareikalau
ta, kad jis stotų į vakarinę I 
mokyklą ir pasiimtų ten kur- j 
s(Įą iŠ geografijos... 1

Verčia j angly kalbą 
TSRS žurnalus

Washingtonas. — The 
National Science Founda
tion paskelbė, kad 120 ta
rybinių mokslo ir technikos 
žurnalų išverčiami į anglų 
kalbą ir gaunami Ameri
koje.

Vertimus ir apžvalgas 
atlieka 55,000 žmonių. Pu
sė jų dirba prie tarybinių 
žurnalų vertimo ir iš jų 
ėmimo ištraukų.

Fundacijos vedėjas B. I. 
Gorochovas sako, kad Ta
rybų Sąjungoje yra dar di
desnis susidomėjimas pa
sauliniais mokslo ir techni
kos žurnalais, nes ten in
formacijų skyriuje dirba 
virš 200,000 žmonių.

TSRS laivynas yra 
paruoštas gynybai 

! Maskva. — Tarybų Są- 
| jungoje buvo minėjimas 
i Karo laivyno dienos. Tele
vizija per tris valandas ro
dė laivų manevrus ir jų pa
siruošimą. Laikraščiai 

'daug rašė.
Į Admirolai nurodė, kad 
TSRS kovoja už taiką, bet 
V akarų apsiginklav imas 
verčia ir ją būti pasiruošu
sia, kad atmuštų bet kokį 
priešų pasikėsinimą.

Admirolas Gorškovas ra
šė: “TSRS laivynas yra mo
derniškiausias pasaulyje’.’

TSRS GAMINA MAŽUS 
AUTOMOBILIUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos automobilių gamy
bos industrija greta dide
lių, gamina ir mažus auto
mobilius “Zaporožec”. J i e 
gaminami Zaporožės mies
te, Ukrainoje. Tai ketu
riems žmonėms automobi
liai. Jų karna 1,800 rublių, 
apie $2,000. 1965 metais šis 
fabrikas jau galės per me
tus pagaminti 150,000 auto
mobilių.

Šis nuotykis parodo, kiek 
amerikiečiai mažai teišmano 
apie kitas tautas, kitus žmo
nes pasaulyje. Vieni daro 
klaidas, aišku, dėl savo tam
sumo, dėl nežinojimo, o kiti 
— tyčia kraipo faktus.

Imkime pavyzdžiui tarybinius 
menininkus arba sportininkus, 
atvykstančius į JAV. Rašyda
mi apie juos, amerikiniai ko
respondentai nebandys pasi
gilinti, kas jie per žmonės, ko
kios tautos — dažniausiai vi
sus jie apšaukia “rusais”.

Neseniai, štai, buvo atvykę 
iš Lietuvos Žalgirio irkluoto
jai varžybom Philadelphijoje. 
Dauguma buržuazinių rašei
vų apšaukė juos “rusais”; tik 
doresnioji spauda bandė va
dinti, jei ne lietuviais, tai ta
rybiniais sportininkais.

L i e t u v iškų “vaduotojų” 
spaudos papūgos taip pat žal
giriečius vadino “rusais”.

Jeigu buržuazinėje spaudo
je buvo tokių rašeivų, kaip 
Kilduffas, tai lietuviškieji jų

NAUJAS T. SĄJUNGOS 
IŠRADIMAS

Maskva. —“Pravda” pla
čiai rašė apie naują elekt
ros inžinierių išradimą. Jie 
surado būdą karščio ener
giją tiesioginiai paversti į 
elektros energiją.

imituotojai pasirodė dideliais 
neišmanėliais.

Atvykstančiuosius iš Tarybų 
Sąjungos menininkus bei spor
tininkus dažnai sudaro visokių 
tarybinių tautų sūnūs ir duk
ros, todėl jie ir turėtų būti 
vadinami tarybiniais sportinin
kais arba tarybiniais meninin
kais.

Yra amerikinių buržuazinės 
spaudos rašeivų (nemokšų), 
kurie ir Vilnių, ir Minską, ir 
Kijevą, ir Rygą pastato Rusi
joje, kaip Kildurfas Edinbur
ghą pastatė Anglijoje.

VIEŠKELIS 21.000 
PĖDŲ AUKŠTYJE

Katmandu, Nepalis. —Ki
nijos respublika atvedė au
tomobilių vieškelį iš Tibeto 
prie Nepalio sienos. Jis yra 
300 mylių ilgio ir vietomis 
randasi 21,000 pėdų virš 
jūrų vandens lygio.

SUOMIU FAŠISTAI 
DŪKSTA

H elsinkis. — Per kelias 
dienas suomių reaakci- 
ninkai dūksta prieš jauni
mą, kuris suvažiavo į Pa
saulinį Jaunimo festivalį. 
Policija metė ašarų bombas 
į reakcininkus.

Helsinkų parke , Tarybų 
Sąjungos ir Suomijos jau
nuoliai pasodino berželį, 
kaip solidarumo ženklą.

ANGLAI IŠVAIKĖ 
FAŠISTUS

Londonas. — Anglų fašis
tai, priešakyje su Oswaldu 
Mosley, bandė laikyti susi
rinkimą. Jie buvo iškėlę 
transparantus su užrašais: 
‘’Šalin žydai!.. Šalin komu
nistai !” Virš tūkstantis 
anglų pralaužė policijos ap
saugą ir nuo platformos 
nustūmė Mosley. Policija 
areštavo 54 žmones ir susi
rinkimą uždarė.

Albany, Ga. —šimtai ne
grų buvo susirinkę prie Ci
ty Hali protestui prieš bal
tųjų terorą. Jie meldėsi ir 
užgiedojo himną. Policija 
areštavo 15 negrų.

New Yorkas.—Dr. Geor
ge James, miesto sveikatos 
komisionierius, pranešė, 
kad nuo vaistų užgimęs 
nesveikas kūdikis jau mirė. 
Liepos 21 d. jis gimė Booth 
Memor i a 1 ligoninėje, 
Queens miesto dalyje, ne
tvarkingomis lūpomis ir iš
sigimusiais viduriais. Po 39 
minučių naujagimis mirė.

Dabartiniu pietų yra di
delis susirūpinimas tūks
tančių ir ■ tūkstančių nėščių 
motinų ir numatančių susi
laukti naujagimių. Mūsų 
šalyje jau gimė keletas de
formuotų kūdikių, tai yra, 
kurių kūneliai neišsivystę.

Manoma, kad už nesvei
kus naujagimius yra kalti 
“Thalidomide” vaistai, ku
rie gaminami Baden-Baden 
mieste, Vakarų Vokietijoje. 
Vakarų Vokietijoje jau 
yra gimusių virš 3,500 de
formuotų kūdikių: be ran
kų, be kojų, be ausų, su lū
pomis panašiomis į dūdą ir 
kitokiais trūkumais.

Iš Washingtono Food & 
Drug administracija, kuri 
prižiūri maisto ir vaistų 
reikalus, pr a n e š a, kad 
“Thalidomide” vaistų, kaip 
sampalų, kompanijos yra 
išsiuntinėję į JAV 39 vals

tijas ir į Kanadą 1,230 dak
tarų išbandyti. Daktarai 
gavę “sampalus”, žinoma, 
j uos duoda pacientams. 
Del tokiu įvykių senato
rius H. H. Humphrey pa
reiškė: “Tai vidujinė mūsų 
šalies tragedija”.

“Thalidomide” vaistus 
moterys imdavo nuo nemie- 
go ir daugelio kitų nesma
gumų. Dabar iš Vakarų 
Eluropos atėjus žinioms, 
kad ten pasiekė didelio skai
čiaus nesveikų kūdikių gi
mimai, tai ir mūsų šalyje 
sukėlė didelį susirūpinimą.!

Phaenix mieste, Arizonos 
valstijoje, Mrs. Robert 
Finkbine jau trečias mėnuo 
yra nėščia. Ji ėmė “Thali
domide” tabletėles nuo ne- 
miego. Ji ir jos vyras turi 
keturis kūdikius ir bijosi, 
kad penktasis gali užgimti 
nesveikas. Todėl jie norėtų, 
kad daktarai pad a r y t ų 
operaciją — aborciją. Bet 
valstijos įstatymai tokią 
operaciją leidžia daryti tik 
tame atsitikime, jeigu jos 
pagalba galima motinos gy
vybę išgelbėti. Finkbine 
kreipėsi į teismą, bet teis
mas atmetė jų prašymą. 
Finkbine dabar kreipiasi į 
JAV Aukščiausiąjį Teismą.

Helsinkis. — Liepos 28 
dieną čionai prasidėjo Pa
saulinis jaunimo festivalis. 
Jis vyksta Olympic stadio
ne, kuris įtalpina virš 50,- 
000 žmonių. Atidarymo die
ną stadione paradavo apie
10,000 jaunuolių ir buvo su- lį kitaip nevadina, kaip“ko- 
sirinkę virš 35,000 žiūrėto- monistinių, nors jame daly

vauja skirtingų politinių ir 
religinių įsitikinimų, o ir 

l visai nepartijinių jaunuo
lių. Suomių reakcininkai, 
ypatingai “socialistai”, ne
riasi iš kailio — siekia ar
dyti jaunimo solidarumą. 
Jie buvo surengę net de
monstracijas, mėtė akmeni
mis į paraduojančius jau
nuolius.

jų.
Suomių jaunuolių daly- • 

vauja virš 2,000. Iš Tarybų 
Sąjungos anie 700, iš Jung
tinių Valstijų virš 450. Ben
drai jaunuoliai dalyvauja iš 
117 šalių. Festivalis tęsis 
iki rugpjūčio 6 dienos.

Suprantama, sportin i n- 
kai ir menininkai turi var-

Ruošia karui atomus 
ir kilpininkus

San Diego, Calif. — Gre
ta įvairiausių moderninių 
ginklų Pentagono genero
lai ruošia karui ir kilpinin- 
kų grupes. Grupių kariąi 
šaudo iš kilpinių larikų 
(archers). < ,,,

Mat, iš kilpininko galima 
paleisti strėlę be garso. To
kias grupes lavina prie tų 
armijos dalinių, kuriuos 
planuojama nunešti “prie
šo” užnugariu.

Senovėje, ypatingai toto
riai, labai gabūs buvo šau
dyti iš kilpininkų.

PROPAGANDISTAI 
ATSIPRAŠĖ

Žalgiriečiai ir 
vėl laimėjo

Leningradas. — Hepo- 
Jarvės ežere įvyko tarp ta
rybinių irklininkų varžy
bos. Jas laimėjo lietuvių 
“Žalgirio” aštuonvietė ko
manda, kuri liepos 4 d. lai
mėjo varžybas su amerikie
čiais prie Philadelphijos 
miesto.

“Žalgirio” aštuonvie tęs 
irkluotojai rugsėjo mėnesį 
vyks į Šveicariją, nes ten 
įvyks varžybos tarp pasau
linių irklininkų. Žalgiriečiai 
atstovaus Tarybų Sąjungai.

DETROITO UPĖJE 
NUSKENDO LAIVAS
Detroitas. — Barža su 

cemento kroviniu pramušė 
anglų laivo “Montrose” šo
ną. Laivas 5.000 tonų įtal
pos pusiau nuskendo Det
roito upėje ir apvirto. Dali
nai jis blokaduoja laivų su
sisiekimą tarp Didžių j ų 
ežerų. Imtasi darbo laivo 
iškėlimui.

MASKVOJE TARIASI 
RELIGIJŲ REIKALU
Maskva. ’— Čionai atvy

ko anglikonų religijos va
das Dr. Arthur M. Ramsey. 
Orlaukyje. jį pasitiko rytie- 
gių stačiatikių bažnyčios 
galva patriarchas Alekse
jus, kuris jau yra 85 metų 
amžiaus. Jie tarsis dėl su
vienijimo religijų.

Lima. —Militaristų “jun
ta” jau paliuosavo buvusį 
prezidentą Manuelį Prado 
y Ugarteche. Jis ir jo šei
ma išvažiavo į Francūziją.

KAS PRIPAŽINO PERU 
“JUNTĄ?”

Lima. — Peru militaris
tų “Junta”, kuri nuvertė 
prezidentą ir panai kino 
balsavimų rezultatus, jau 
pripažino: Anglija, Belgija, 
Francūzija, Vakarų Vokie
tija, Italija, Ispanija, Por
tugalija, Hollandija ir Švei
carija. Visos jos yra JAV 
talkininkės.

DREBĖJO ŽEMĖ
Bogota, Kolumbija. — 

Čionai smarkiai drebėjo Že
mė. Nelaimėje buvo 5 žmo
nės užmušti ir apie 300 su
žeistų. Kolumbijoje Žemė 
dreba bent tuziną kartu 
per metus, bet dažniausiai 
mažai padaro nuostolių. 
1950 metais buvo didelis 
drebėjimas ir žuvo apie 270 
žmonių. ♦

Berlynas. —• Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
vadas Walteris Ulbrichtas 
išvyko į Maskvą.

Maskva. — Prie Juodo
sios jūros yra tarptautinė 
jaunuolių stovykla (,k e ro
pė). Vienuolika JAV jau
nuolių platino antitarybi
nes brošiūres. Suimti, jie 
atsiprašė ir ketino ateity
je to nedaryti.

GELEŽINKELIS APLINK 
MASKVĄ

Maskva. — Netrukus bus 
pradėti darbai paruošimui 
naujojo geležinkelio 350 
myliu ilgio, kuris eis aplin
kui Maskvos miestą. Nau
jasis geležinkelis palęng- 
vins vykstantiems pro 
Maskvą, nes jiems nebus 
reikalo atvykti į miestą ir 
keistis stotyse.

VAKARAI PAGERBĖ 
NACIŲ KAPUS

Paryžius. — Paryži u s 
priemiestyje Solerse randa
si. Hitlerio kareivių kapi
nės. Vokiečiai ir francūzai 
fašistai jas pagražino. Lie
pos 28 dieną ceremonijose 
dalyvavo Vakarų Vokieti
jos ir Francūzijos karinin
kai ir valdininkai.

TSRS ĮSPĖJO
Berlynas. — Tarybų Są

jungos mili tarinių jėgų 
komandierius generolas A. 
I. Solovjovas įspėjo Jungti
nes Valstijas, kad jų ma
lūnsparniai daug i a u ne
skrajotų virš R. Berlyno, 
nes gali būti nušauti.

ITALIJA IR AUSTRIJA 
TARIASI

Venecija. — Italijos ir 
Austrijos užsienio minist
rai tariasi Bolzano provin
cijos reikalais. Seniau -ta 
provincija buvo Austro- 
Vengrijos dalimi, bet po 
Pirmojo pasaulinio karo 
perduota Italijai. Austrijos 
pasienyje gyvena anie 300,- 
000 vokiškai kalban č i ų 
žmonių. Austrija reikalau
ja, kad tie. plotai būtų jai 
grąžinti.

$223,400,000 ATOMŲ 
BOMBŲ BANDYMUI
Washingtonas. — Atomi

nių bombų bandymai, kurie 
Jungtinių Valstijų vykdomi 
Ramiajame vanlenyne, jau 
lėšavo $223,400,000.

Numatoma, kad dar bus 
išleista apie $50,000,000 
pirm jie baigsis.

NUŽUDĖ BRITŲ 
LAKŪNĄ

Nairobi, Kenija. —Britų 
lakūn as H. Hi a u g h t o n 
šmirkštė nuodus prieš skė
rius. Sugedo lėktuvas ir jis 
nusileido Samalijoje. Lakū
nas rastas nušautas. Mano
ma, kad tą atliko plėšikų 
gauja.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasitenki
nęs, kad Peru militaristų 
“junta” paliuosavo buvusį 
prezidentą. Kenedis mano, 
kad Peru respublikoje 
“grįžta demokratija”.
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Baisi padėtis!
ALBANY MIESTAS GEORGIA valstijoje šiuo 

tarpu kreipia į save kiekvieno galvojančio doro ameri
kiečio dėmesį. Ir ne tik dėmesį. Teroras, kurį rasistai 
naudoja prieš negrus, reikalaujančius sau elementari
nių pilietinių teisių, tarytum klauste klausia: ką daro 
mūsų vyriausybė Washingtone, kuri tiek daug kalba 
apie pilietines žmonėms teises? Kodėl ji nebando perse
kiojamiesiems padėti, kodėl ji nebando suvaldyti rasisti
nių teroristų?..

Šimtai negrų sukišta į kalėjimus—kamerose, ku
rios buvo pastatytos dviem-keturiem žmonėm, šiandien 
ten yra po kelioliką žmonių, ir jiems neduoda valgyti!

Negrų judėjimo už pilietines teises vadovas dr. 
Martin King kalėjime. Vienas negras advokatas, kuris 
teismabutyje kalbėjo už negrų teises, ten pat šerifo bu
vo baisiai sumuštas—galva sužalota buože.

Visa tai darosi Jungtinėse Valstijose, kurių vy
riausybė garsiai kalba apie lygias visiems teises—kal
ba, bet nieko nedaro. O daryti reikia—reikia suvaldyti 
rasistų siautėjimą, reikia neleisti, kad jie muštų ir ka
lintų žmones, kurių vienintelis nusikaltimas buvo tas, 
kad jie susirinkę prie miesto rotušės poteriavo ir gie
dojo šventas giesmeles!

Ką gi veikia mūsų Justicijos departamentas, kurio 
vadovas Robertas Kenedis, neseniai važinėjo po pasau
lį ir išdidžiai kalbėjo apie žmonių laisves Amerikoje?!

DAN KURAIČIO 
DVIVEIDYSTĖ

Čikagoje gyvena pasiturįs 
biznierius Dan (Dominy
kas) Kuraitis; >'• Jis ^pardavi
nėja automobilius b ir, ma
tyt, pasidarp nemaža pinL 
go, kad galėjo “važinėti po 
pasaulį.”

Kadaise Dan Kuraitis bu
vo prišlijęs prie darbinin
kų judėjimo, bet vėliau per
simetė pas menševikus ir 
kitus “vaduotojus”. D. Ku
raitis— mažo prasilavinimo 
žmogus, bet kai jis grįžta 
“iš kelionės”, tuojau lietu
viškame menševikų laikraš
ty pasirodo ilgiausi raštai 
su jo pavarde. Vadinasi, 
tampa mokytu.

Pas mus dažnai kildavo 
klausimas, kas visa tai ra
šė? Dabar paaiški, kad D. 
Kuraičio “mokslą” rašo P. 
Grigaičio pavaduotojas K.

J Menulį!
AMERIKINĖ SPAUDA pradėjo rimtai rašyti 

apie tai, kad bėgyje sekamų aštuonerių metų du ame
rikiečiai bus įkelti į Mėnulį. Pasiekę Mėnulį, jie pasi- 
semsią žemės ar paimsią kokį augaliuką, ir tuojau grį
šią į Žemę.

Skaitant tokius raštus, rodosi, nesinorėtų tikėti, 
kad taip bus, kad taip gali būti. Tačiau, atsižiūrint į vi
sus pasiekimus, kurie jau buvo mokslo padaryti, atrodo, 
jog ši fantazija gal būti tikrove.

Visa rodo, kad JAV deda didžiausių pastangų Mė
nuliui pasiekti. Vis norima; kad JAV mokslas pirmiau 
pasiektų Mėnuli negu Tarybų Sąjungos mokslas. Ar 
taip bus, kitas klausimas. Bet reikia tikėtis, kad dar 
daugelio mūsų amžiuje ant Mėnulio atsistos Žemės 
žmogus, ir iš ten jis vėl pakils ir sugrįš ant Žemės, kad 
galėtų papasakoti, ką jis ten matė!

Eina į teismą
ĮŽYMUS AMERIKIETIS istorikas ir rašytojas, dr. 

Herbert Aptheker, praneša, kad jis per teismą reika
lus paso, kad galėtų išvykti į užsienį.

Dalykas tas: Jis turi pasą, kurio laikas baigsis šių 
metų gruodžio mėnesį, bet Justicijos departamento sek
retorius Robert Kenedis pareikalavo Apthekerį, kad 
pasą grąžintų jam; tai esą daroma pagal McCarrano 
įstatymą.

Istorikas dr. Apthekeris dar 1938 metais buvo pa
skelbtas “subversyviu” ir buvo pašalintas iš Niujorko 
universiteto, kur jis mokė. Atsidūrė jis bedarbių eilės- 
na, bet šiuo metu dr. Aptheker redaguoja žurnają “Po
litical Affairs”.

Jis yra kviečiamas į Humboldto universitetą (Rytų 
Berlyne) duoti eilę lekcijų apie JAV Pilietinį karą. Va
dinasi, yra proga žmogui, be kitko, užsidirbti duonos 
kąsnį savo profesijoje. Bet kadangi valdžia prikibo 
prie jo paso, tai dr. Apthekeris nebegali išvykti.

Jis nusitarė kreiptis į JAV teismą, reikalaujant, 
kad teismas įsakytų valdžiai duoti jam pasą, kadangi 
tasai McCarrano akto skirsnys, kuris byloja apie neda
vimą žmonėms pasų, prieštarauja šalies konstitucijai. 
Jo bylą sutiko vesti du Washington© advokatai: Joseph 
Forer ir David Rein. Sakoma, gali praeiti keleri metai, 
kol byla baigsis, o tuo pačiu kartu dr. Aptheker nebe
galės niekur išvykti.

Panašią bylą teisme yra užvedusi ir Elizabeth 
Gurley Flynn.

JAV KP žodis
JAV KOMUNISTŲ PARTIJA išleido atsišaukimą 

dėl rasistų brutališkumo prieš negrus Georgia valstijo-

Partija į visa tai kreipia dėmesį mūsų šalies vy
riausybės ir ragina, kad ji imtų nagan Georgia valsti
jos viršininkus rasistus, kurie brutališkai puola neg
rus; kad tuojau būtų paleisti visi politiniai kaliniai, ir 
kad jiems būtų atlyginta už neteisingų suareštavimą; 
kad būtų pravesti JAV Konstitucijos 13-asis, 14-asis ir 
15-asis amendmentai (papildymai) pietinėse valstijose, 
pagal kuriuos negrai galėtų balsuoti ir naudotis kitomis 
piliečio teisėmis.
\ Taipgi reikalaujama, kad prezidentas Kenedis iš
leistų dekretą, pagal kurį būtų panaikinta bet kokia dis
kriminacija gyvenamuosiuose namuose.

- Bridgeport, Conn.
Apsiprantame

Per tris savaites čia V-K 
vendami jau susipažinome 
su miestu, o taipgi ir su 
daugeliu lietuvių. Pas mus 
lankėsi seni pažįstami: K. 
Jankeliūnienė iš Waterbu
ry, Valaičiai ir Visockienė 
iš New Britain, čia besisve
čiuojanti iš Florido Jociai, 
seniau gyvenę Bridgeporte.

Valaitienė sakė, kad, svei
katos sumetimais, ir jie 
persikels gyventi į Floridą. 
Kai kurie mums išmetinėjo, 
kad vietoje Floridos mes 
tik persikėlėme į Bridge- 
portą. Gal gerai Floridoje, 
bet kol kas mums gerai ir 
čionai — nesigraudename.

J. Strižauskas

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS 5
Kas rašė?..

— Kaip gi suderinti šiuos 
jūsų atsiliepimus ir tą šmeiž
tą?— taip ir jj^kllausiati £>Uit 
Kuraitį? »i J oni' y ;i> !

> Nū&tėbano /tiesiog ). atgailiu-' 
j autis įtariau f {Jis ■> čia,; girdi, 
'niekuo* dętą^.uiĮis, perdavęs sąT; 
vo įspūdžius “Naujienoms’,’,. o( 
ten kažkoks Augustinavičius 
viską sukūręs. Jis ten; girdi, 
visus melus ir surašė. Daug 
ką, esą, išgalvoję tie naujie- 
niečiai ir to, ko jis kelionėje 
nei matęs, nei girdėjęs.

Kai pastebėjau, kad bet 
koks save gerbiąs ir turįs są
žinę žmogus būtų protestavęs 
prieš šitokį “redagavimą” ir 
nebūtų sutikęs išleisti su savo 
parašu tokios knygutės, jei 
tai ne jo mintys, Dan Kurai
tis negalėjo nieko daugiau iš
tarti, kaip tik tą vieną žodį: 
“atsiprašau.”

Tada pasiūliau paimti po
pieriaus lakštą ir šį atsiprašy
mą išdėstyti raštu.

Tai ne. Girdi, aš grįšiu į) 
štai 

tau ir laisvė “laisvoj” Ameri
koj, “šiapus uždangos,” jei 
žmogus negali viešai pareikšti 
tai, ką jis galvoja!

Tai kokiu gi Dan Kuraičiu 
mums tikėti? Ar tuo, kuris 
žiūri į mus iš anos, antitary
binės knygelės, ar tuo, kuris 
čia giria Vilnių {ir vilniečius, 
duoda “kreditą” Tarybų val
džiai. Kuris jo veidas yra ti
kras ?

Reikia manyti, kad tai 
rodys netolima ateitis.

Dan Kuraitis 
Apgailestauja...

Prastai pasijuto Dan Ku
raitis, pamatęs “Tiesoje” 
minėtą straipsnį — kad jis 
dviveidis. Kaip tai pataisy
ti? Prieš išvykdamas iš 
Vilniaus jis parašo “Tie- 

. sos” redakcijai laišką, ap- 
’ gailestaudamas, atsiprašy
damas; ' kį*Ji^k&daise 'su K. 

, Augustu* ’plepėjo brošiūrom 
je! Štai tasai laiškas (ten 
pat tilpo ir to laiško foto
kopija). (

Skaitome: •
m

Malonu buvo pamatyti Lie
tuvą, puikiai atrodo Vilnius, 
Gedimino kalnas visai tvar
kingas, jis daug geriau atro
do, kai jis buvo čia lankantis 
1934 metais.

Vilniaus žmonės man atro
do visai gerai, jų veidai atro
do sveiki, jų drapanos tvar
kingos, ir jie atrodo kiekvie
nas turintis savo gyvenimo at
sakomybę, kur kitaip negali 
būti.

Dėkoju Tarybų Lietuvai už 
tai, kad buvo man leista tris 
dienas pabūti Vilniuje, dėko
ju kad nuvežė mane ir paro
dė gražiai atremontuotą Tra
kų pilį su jau ten įrengtu mu
ziejum.

Daugiausia dėkoju už lei
dimą matyti mano tėviškę. 
Pamačiau Raseinius , Šiluvą, 
Pašušvį, Grinkiškį ir malo
niausia Šaukotą kur mano tė
vai yra palaidoti.

Kas link mano Dviejų Vei
dų, tai aš Lietuvą pamačiau 
ne tokią, kokią ji buvo mano 
knygoje. Apgailestauju. Būtų 
malonu matyti ateityje. Visai 
gali išsilyginti. Aš šį kartą 
atvykau su geriausiais norais 
pamatyti Lietuvą ir turiu vil
tį po poros metų vėl čia at
vykti.

Augustinavičius - Augustas! Ameriką, ° kaip tada?
Tai pripažino pats Kuraitis 
Vilniaus “Tiesos” korespon
dentui Alg. Stankevičiui.

Minėtame dienrašty (š. 
m. liepos 19 d.) tilpo straip
snis “Dan Kuraičio du vei
dai”, ir ten Alg. Stankevi
čius primena Kuraičiui tai, 
kas jam buvo labai neska
nu. (Mat, Kuraitis1 tomis 
dienomis buvo Vilniuje; jis 
ir vėl “vandravoja po pa
saulį”.) Straipsnis prade
damas taip:

Į Lietuvą atvažiavo Dan Ku
raitis. Taip amerikoniškai pa- 
pakrikštijo save Dominykas 
Kuraitis. Lietuviškam skaity
tojui šis vardas nieko nesako, 
tačiau antitarybinių šmeižikų 
tarpe Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jis užima gana žy
mią vietą.

Prieš kurį laiką —^1958 me
tais — Dan Kuraitis jau buvo 
lankęsis Tarybų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Demokratinėje Vo
kietijoje. Savo knygiūkštę apie j 
tą kelionę jis pavadino “Ana
pus geležinės uždangos.”

Mums, tarybiniams žmo
nėms, nėra naujiena, kad, at
važiavę į mūsų šalį ir pasinau
doję jos vaišingumu, kai ku
rie žmonės paskui atsilygina 
šmeiždami jos santvarką, jos 
žmones. Tokie “svečiai” vyk
do savotišką buržuazijos so
cialinį užsakymą.

“Savo” minėtoje knygiū
kštėje, kuri iš tikrųjų, buvo 
K. Augusto -A ugustinavi - 
čiaus parašyta, Dan Kurai
tis visaip “kritikuoja” Ta
rybų Sąjungą, žemina jos 
žmones. Na, tai šia proga 
korespondentas Alg. Stan
kevičius rašo:

Aš aplankiau jį Vilniaus 
viešbutyje, kuris jam be galo 
patikęs, ir kuris, pasak jo, ga
lįs konkuruoti su geriausiais 
Vakarų šalių viešbučiais.

— Kaip jums patinka Vil
nius, Lietuva, kurioje jūs se
niai nesate buvę ?

Ponas Kuraitis pradėjo iš to
liau. Jis neseniai buvęs Loty
nų Amerikos 
kaip iš tikro 
žmonės tuose 
mieji gi Dan 
džiai Vilniuje 
rengę ir linksmi žmonės, ku
rie prakalbinti laisvai ir no
riai kalbasi. Jis menąs caro 
ir prieš-karinių laikų Vilnių. 
Tai buvusi “didelė mizerija.” 
Dabar daug statoma ir tvarko
ma. Tai “didelis kreditas” 
Tarybų Sąjungai. Pagaliau ir 
priėmę jį neblogai. O juk net, 
esą, geriausi bičiuliai bauginę 
jį nevažiuoti. Jis dabar ma
tąs, . kad šitoks baiminimasis 
buvęs beprasmis.

Šitokie atsiliepimai apie Ta
rybų Lietuvą, jos sostinę Vil
nių, niekaip nesiderino su tuo 
Dan Kuraičio šmeižtu, 
buvo išlietas minėtoje 
giukštėje.

šalyse, matęs, 
baisiai skursta 
kraštuose. Pir- 
Kuraičio įspūd- 
— gražiai apsi-

kutis 
kny-

pa-

Dan Kuraitis

Kas toliau?
Dan Kuraitis grįžta į J. 

A.V. Kai jis pasieks Čika
gą, ką sakys, ką darys? Ar 
ir vėl eis pas K. Augustą, 
kad ans jį gelbėtų, kad ra
šytų naujus melus ir terlio- 
jimus? O gal jis sakys, kad 
“bolševikai mane privertė 
laišką rašyti? Visko galinta 
tikėtis.

žinoma, būtų geriau, kad 
Dan Kuraiti^, grįžęs Čika
gon, nors kftrtą pasiryžtų 

■ n 'j f ■■ -V. • '•> i t, į i i '

Aukščiausias pastatas — 
. .kurios šalies?
' Jungtines Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga lenktyniauja 
už aukščiausią pastatą Pa
saulinėje; parodoje 1964-65 
metais; New Yorke. Jungti
nės Valstijos viską darys, 
kad neatsitiktų taip, kaip 
atsitiko 1939 metų parodo
je. Tada Tarybų Sąjungos 
pavilijonas buvo aukščiau
sias.

1939 metais tarybinio pa
vili jono aukštis siekė 267 
pėdas. Tai buvo aukščiau
sias pavilijonas. Dėlto ame
rikiečiai jautėsi kaž kaip 
nepatenkinti, kad jų žemėje 
svetimos šalies pastatas yra 
aukščiausias. Tai šiuo tar
pu amerikiečiai nepasiduo
sią Tarybų Sąjungai, kurios 
ir šioje parodoje pastatas 
bus milžiniškas.

Parodoje nustatyta pavi- 
lijonams teritorija ne dau
giau 50,000 ketvirtainių pė
dų. Kadangi Tarybų Sąjun
gos teritorijoje bus pasta
tyti visų tarybinių respubli
kų pavilijonai, tai ji pasi- 
nuomavo 78,000 ketvirtai
nių pėdų. O Jungtinės Val
stijos turi pasiskyrusios net 
196,349 ketvirtaines pėdas.

Vienas parodos viršinin
kas, reporteriui užklausus, 
ar tarybinis pastatas ir 
šioje parodoje bus aukš
čiausias, atsakė:

“Galiu jus užtikrinti, kad 
1964 metais Rusija neturės 
aukščiausio pastato parodo
je”

Dabar amerikiečiai ir ta
rybiniai architektai daro 
planus savo pavilijonams. 
Tie pląnąi yra didžiausioje 
paslaptyje. . . ‘

•«. -t- - • • •
Kenedžiui nevyksta mažinti 

bedarbių skaičių
Prez. Kenedis ir Darbo 

sekretorius Goldberg skel
bia, jog bedarbių skaičius 
mažėja. Birželio mėnesį 
buvo tik 4,463,000 bedarbių 
arba 5.5 procentų visų dar
bininkų. Bet prie šios skait
linės nepriskaitomi tie, ku
rie jau pabaigė imti bedar
bių apdraudą ir vis tiek pa
siliko be darbo. Nepriskai
tomi ir tie, kurie visai ne
turi bedarbių apdraudos ir 
todėl kaip bedarbiai nesire- 
gistruoja. O jeigu prisidės 
dar 2 ir pusė milijono tik 
dalinai dirbančiųjų, tai pil
nas bedarbių skaičius gali 
siekti iki 7 milijonų arba 
10 procentų visų darbinin
kų,

Darbo departamento sta
tistikų biuro komisionierius 
Ewan Clague jau priminė, 
jog 1963 metais galima ti
kėtis darbų sumažėjimo, be
darbių skaičiaus padidėji
mo. Panašiai teigia ir prof. 
Paul Samuelsonas, neoficia- 
lis prez. Kenedžio ekonomi
nis patarėjas. Jis nurodo, 
jog 1963 metais amerikinės 
pramonės gamyba gali žy
miai sumažėti,

Žurnale “Monthly Re
view” už birželio mėnesį 
telpanti ekonominė analizė 
rodo, jog amerikinė indus
trija šiuo metu galėtų dvi
gubai daugiau pagaminti 
produktų, jeigu pareikala
vimų būtų pakankamai. 
Plieno gamyba svyruoja 
dabar tarp 50 ir 60 procen
tų. Taksų mažinimas kor-

poracijoms, pasirodo, nesu
teikia reikiamo stimulianto.

Automobilių darbininkų 
unija, kurios nemažas na
rių skaičius yra bedarbių 
eilėse, aiškina, kad indus- 
t i n ė s gamybos negalima 
pakelti, kai apie 40 proc. 
amerikiečių pergyvena eko
nominius trūkumus, milijo
nai gyvena skurdžiai.

Šaltasis karas negali duo
ti žmonėms gerbūvio. Tie 
bilijonai dolerių, kurie ski
riami militarizmui auginti, 
panaudoti visuomeniniams 
reikalams, atneštų tikrą 
žmonijai gerbūvį.

Pietų Afrika — jau 
fašistinė valstybė

Kiek pirmiau rašiau apie 
tai, kaip Pietų Afrikos val
stybė laipsniškai fašiste j a. 
Dabar galima jau pasakyti, 
kad toji valstybė jau pilnai 
fašistinė.

Šiomis dienomis minimos 
valstybės parlamentas pa
darė paskutinį žygį ton 
linkmėn, priimdamas sabo
tažo įstatymą, kuriuo pasi
remiant tam įstatymui pra
sižengusieji bus sunkiai 
baudžiami, net iki mirties 
bausmės.

Naujasis įstatymas taiko
mas opozicijai slopinti. 
Kiekvieną streiką galima 
bus dabar sabotažu skaity
ti, unijų susirinkimus drau
sti, bile kokį valdžiai prie
šingą veikimą užgniaužti.

Visa įstatymui vykinti ga
lia pavesta justicijos minis- 
teriui B. J. Vorsteriui, pa
sižymėjusiam hitlerininkui, 
kuris Hitlerį ir dabar tebe-

būti teisingas, kad jis nelei
stų Augustui ar kuriam ki
tam “vaduotojui” jo vardu 
melus kepti!

Worcester, Mass.
Mirė F. Jakaitis v

Liepos 21 d. mirė Frank 
Jakaitis, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Sįrgo skrandžio 
liga. Buvo padaryta opera
cija, po jos dar gyveno du 
mėnesius.

Gimė 1881 metais Lietu
voje, Šakių rajone, Sintau-x 
tų par., Naudžių kaime. 
Amerikoje išgyveno apie 
60 metų. Pašarvotas buvo 
Rudokų koplyčioje. Palai
dotas liepos 24 d., Worces- 
terio kapinėse. Į kapines 
palydėjo 14-koje automo
bilių palydovai. Nuo kapi
nių buvo pakviesti į Lietu-, 
vių svetainę, 29 Endicott 
St.., ir pavaišinti.

Prie velionio karsto bu
vo nemažai vainikų, jų tar
pe ir nuo Liet. Piliečių klu-> 
bo. Taipgi lankėsi skaitlin-. 
gai žmonių.

Nuliūlime paliko brolį 
,, , T. . . , .■ ... Joną, jo žmoną. Barbqrą,5 ir

garbina, j Jis dabar įskilo broįlo sūnų ir jp, žmoną, 
kąip . meteoras padangėje,' jįęjįr, rūpinosi; Prano laido- 
svaistnei nn vien Irvaata) ’■ ■ >švaistosi po visą kraštą. 
Jam pavesta ir spauda cen
zūruoti. Jis jau pasimojo 
sunaikinti vienatinį progre- 
syvį laikraštį “New Age”. 
Patvarkyta, kad kiekvienas 
rinkimuose dalyvaująs kan
didatas užsistatytų po $14,- 
000. Rinkimus pralaimėju
sio kandidato užstatas kon
fiskuojamas. Tai padaryta, 
kad opozicija savo kandida
tų nebegalėtų statyti.

Pietų Afrika turi apie 15 
milijonų gyventojų, tarp 
kurių yra baltųjų trys mi
lijonai. Turėdami valdžią 
savo rankose, baltieji viską 
daro, kad ir toliau išsilai
kytų valdžioje ir milžinišką 
daugumą žmonių palaikytų 
vergiškose sąlygose.

Nepaisant didžiausių re
presijų, fašistiniam režimui 
opozicija kaskart didėja, 
pasipriešinimas auga. Šalis 
greitai žengia ekonominen 
ir politinėn krizėn, kurioje 
fašistinis režimas bus pa
laidotas.

tūvėmis. , , .}
Su velionių, man tek«V 

kartu gyventi, nes jo brolis 
Jonas jau 1908 metais pri
klausė prie Socialistų par
tijos. Lai būna Pranui 
lengva JAV žemelė, o jo 
broliui ir šeimai reiškiu 
užuojautą.

George Shimaitis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gimi

nėms, draugams, d r a u- 
gėms, kurie lanke mano 
brolį Praną (Frank) ligoni
nėje arba prisiuntė užuo
jautos atvirukus. Ačiū Lie
tuvių Piliečių klubui už gė
les ir visiems kitiems, taip
gi dėkui visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Didelis ačiū Mrs. F. Cpok 
ir Eacheal Cook, 
pagamino maistą priėmi
mui grįžusių nuo ‘ 
Dar kartą ačiū visiems i’_ 
visoms!

kurios

kapiniu, 
tems ir

J. Jakaiti^
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Redakcijos Atsakymai
P. Kuliaskui, Gardner, 

Mass. — Jūsų rašinį “Kri- 
vonys” gavome. Jis nėra 
skubus, tai prie progos per
skaitę, žiūrėsime, ką galė
sime su juo padaryti.

N. JERSEY STATYS 
KULTŪROS CENTRĄ
Trenton, N. J. — New 

Jersey valstijos viršininkai 
nutarė statyti Trentone 
kultūros centrą. Jame bus 
muziejus, planetariumas ir 
kiti kultūros įrengimai Bus 
ir svetainė dėl 400 žmonių, 
taipgi dėl 500 automobilių 
pastatymui vieta.

Brockton, Mass.
Ligoniai

Jau antri metai serga 
Pranas Pūkelis. Yra silp
nas, negali nei iš lovos pa
sikelti, nors žmona ir sū
nus gerai prižiūri, taipgi 
du kartus per savaitę atei
na slaugė. Ketina pasiduoti - 
į Nursing Hjome.

Jau buvo rašyta, kad sun
kiai serga Barbora Gut- 
kauskienė. Ilgai buvo ligo
ninėje, negalėjo valgyti; 
mechaniškai buvo maitina
ma. Dabar ji randasi pas 
lukterį Onset Beach, Mass.

G. Shimaitis

Westport, Conn. — Site 
laukus 87 metų amžiaus 
mirė artistė C. MacDonald:

2 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 3, 1962



LMS VEIKLA
* PAS DETROITIEčIUS

^Pirmą kartą Detroite. Labai sužavėta plačiomis 
miesto gatvėmis, gražiais pastatais ir aiškiai matoma 
tvarka. Bet mažai laiko dairytis po miestą—atvažiavau 
su dviem reikalais: pirmas, kaip delegatė į Seimą, ant
ras, susitikti su Detroito menininkais. Be abejo, per tą 
trumpą laikotarpį abiejų norų negalėjau pilnai paten
kinti, bet šiek tiek patyriau apie Detroito veiklą—o 
svarbiausia, susipažinau su labai daug gerų, nuoširdžių 
veikėjų ir pasidalinome mintimis apie eilę reikalų.

Drg. Daukų sode liepos 4 d._buvo malonu kalbėtis 
su delegatais, svečiais, o ypač su nenuilstančiais dar
buotojais šeimininkais; Ant rytojaus jau susitikimas su 
Aido choro ansamblio dainininkais ir jų mokytoja Stel
la Smith. Šilta, bet jie entuziastiškai repetuoja koncer
to programą. Išklausiau dainų, mokytojos pastabų, nu
rodymų. Džiugu girdėt, kad beveik visos dainos žino
mos. populiarios, parinktos iš LMS Centro metas iš me
tų išleistos medžiagos.

Dainuoja solistas Frank Price. Jis atsiprašo, kad 
turįs pasirinkt angliškas dainas, nes neturėjo progos 
peržiūrėti savo senąjį repertuarą. Po jo stiprus, puikus 
duetas — Walter Gugas ir Mike Jesely. Labai energin
gai jie sudainavo “Kalinio Dainą”, harmoningai “Sera- 
n!adą”irkt. Dainininkų žodžiai buvo labai aiškiai išta
riami ir klausytojas galėjo tik gėrėtis. O tas pagersėjęs 
Detroito merginų sekstetas ir dabar dainuoja su tuo 
pačiu lankstumu, melodingumu, kaip ir pirmiau. Ir ko
dėl ne? Čia dar tos pačios šešios čiagimės merginos-mo- 
terys. kurios prieš 15 metų sužavėjo mus newjorkie- 
čius, laike LMS Festivalio/. Žiūrint į jas negalima tikėti, 
kad tiek laiko prabėgo. Jos dainavo eilę dainų, tarp ku- 

4jrių buvo: “Mergelės daina” ir D. Murelienės “Atsime
ni tą laiką, mielas”.

Ant pabaigos dar prisidėjo 6 vyrai ir vienas sopra- i 
nas ir ansamblis. Dainavo tokias stiprias dainas, kaip.) rimtai domėtis ir tyrinėti 
Turenkovo “Kalvės daina” ir Rusų liaudies “Kalvių 
Daina”. Atsimenu, kad šie visi dainininkai dainavo De
troito Aido chore ir kad jis buvo gerai užsirekomenda
vęs vaidyboj ir su operetėmis. Visi šie jaunuoliai gana 
sklandžiai vartoia lietuvių kalbą ir jie visi tada vaidino 
pirmines roles. Todėl jiems dabar neėmė ilgai atnaujint 
ir kai ką iš tų operečių. Pasirinko jie operetę “Pepita” 
(iš anglų kalbos versta S. Zavio), kadangi čia buvo pro
ga eilę solo partijų padainuot, chorui padedant.

Labai sėkmingai dainavo solo Ray Lyben, Walter 
Gugas, Fra^k Price, Biruta Price, Alfons Rye, Stepha
nie Masytė, Lillian Gugas ir dar viena sopranas, kurios 
vardo neatsimenu.

Laike koncerto, šeštadienio vakarą, visa publika 
gėrėjosi ta puikia programa, ir tikiu, kad ne vienam 
atėjo ta mintis, — kodėl ši grupė nepasilaiko pastoviai, 
nelaiko reguliarių pamokų ir neatidaro vajaus pritrau
kimui daugiau dainininkų?

Tą klausimą aš pakėliau tą pirmutini vakarą laike 
s repeticijų ir gavau eilę suprantamų pasiaiškinimų —to
kių, kur, žinoma, kliudo didelės grupės veikimą bent ko
kiame mieste—tai mokytojo klausimas, laiko atėmimas 
nuo kitokios veiklos (šeimyninio darbo, socialinio ir ki
tokio tipo pasilinksminimų), susisiekimas.'Be to, seni ne
susipratimai, pavydumai ir t.t. Tas problemas, tiesa, 
gali išspręsti tik patys tos apylinkės darbuotojai. Vis 
vien, prižadėjo mokytoja Stella Smith, kiek gali, palai
kyti nors tą kontaktą su šiais dainininkais ir patarnaut 
Detroito lietuviams tiek, kiek jie galės.

Aš toliau įteikiau Ansambliui pirmą vienuolikos 
dainų paketą, kurį LMS Centras ruošia chorams, ir pa
aiškinau jų tikslą, kad atgaivinti bendrą masinį daina
vimą su visais LMS chorais.

Mokytoja džiugiai priėmė tas dainas, nes pas juos 
ir yra nusiskundimų, kad neturi naujų dainų pasirin
kimo. Tuomet aš dar išėmiau iš savo portfolio glėbį ki
tų LMS išleistų dainų ir palikau jas jų globoj. Aš turiu 
viltį, kad Ansamblis pasirinks eilę šių dainų, išsimokys 
jas ir dainuos ant toliau. Ir jeigu bus galima, daugiau 
galės prisidėt dainininku prie Ansamblio ir vėl skam
bės Aido choro vardas Detroite.

— o —
. LMS “REUNION”-OLYMPIA PARKE i

Jau greit įvyks menininkų pokylis Olympia Parke, 
Shrewsbury, Mass. Pasirodo, kad nemaža LMS Vasaros 

^Mokyklėlės studentų ir bičiulių domisi šiuo įvykiu ir 
gana graži grupė jau pasiryžo traukti link Olympia 
Parko rugp. 11-12 d.d.

Jau buvo pastebėta, kad du mokytojai (Al Merkis 
ir Mildred Stensler) bus šiame “Reunion”. Gavome ži
nią, kad ir Rudolf Baranikas, kuris per dvi vasaras dės
tė lietuvių gramatiką ir istoriją, taipgi bus su žmona ir 
sūnum Stephen. Abu Baranikai yra plačiai pasižymėję 
tapybos meno srityje. Iš New Yorko irgi gera grupė 
buvusių studentų, dainininkų, svečių, tarpe jų Walter 
ir Elena Brazauskai ir sūnus Serge su savo jaunavede 
(Serge buvo jauniausias iš mūsų studentų), Irena Ba- 
barskaitė, Ventų šeima ir kiti ruošiasi; iš New Jersey 
jauna artistė Madeline Knorr (pasižymėjusi kabareto 
dainininkė ir savo miesto operetės klubo veikėja), bu
vęs mokyklos finansų vedėjas Harry Mitkus, Walter 
Žukas (jeigu sustiprės, nes Walteris dabar pasidavęs į 
ligoninę). O Mass., Conn, ir apylinkės mokiniai, žino
ma, neatsiliks. Tikimės, kad abu Januliai pateiks žodį 
apie šį pokylį visiems buvusiems Worcesterio jaunuo
liams.

Sekmadienį įvyks didžiulis LMJS 2-rosios apskrities 
piknikas. Buvusieji mokiniai sudarys gražią, įvairią 

*dainų ir šokių programą. Beje, prieš pikniką įvyks pra
plėstas menininkų susirinkimas ir pasikalbėjimas da
bartiniais reikalais.

Kaip sekasi kovoti 
su vėžio liga 

v. .nid . . . H T .

Kova su vėžiu ir vežimais! Keletą priesvezmių prepa- 
susirgimais —■1 vienūk svar
biausių klausimų1,•: ’kuriuos 
sprendžia mūsų šalies1,-viso 
pasaulio mokslininkaii-medL 
kai. Bendromis viso pašau-* 
lio mokslininkų pastango
mis šis klausimas, be abejo, 
bus išspręstas. Šių metų lie
pos 22 dieną į mūsų šalies 
sostinę Maskvą, į VII Tarp
tautinį kovos prieš vėžį kon
gresą, susirinko apie. 5,000 
mokslininkų — daugiau kaip 
iš 50 pasaulio šalių. Kon
grese buvo skaitomi prane
šimai, dalijamasi praktikos 
patirtimi, aptarta naujausi 
laimėjimai šioje mokslinin
kų darbo srityje.

—Kokie laimėjimai ir ap
skritai kokia padėtis gydant 
ir išaiškinant vėžinius su
sirgimus mūsų respubliko
je? — tokiu klausimu “Li
teratūros ir meno” kores
pondentas kreipėsi į Res
publikinio onkologinio dis
panserio vyr. gydytoją P. 
Makariūną.

— Reikia pasakyti, kad

MILDRED STENSLER
LMS Centro Sekretorė

šią ligą respublikoje pradė
ta tik tarybiniais metais ir 
ypač po karo, — kalba drg. 
Makariūnas. — Buržuazinė
je Lietuvoje organizuotos 
kovos prieš vėžį nebuvo, ir 
tik paskiri entuziastai kiek 
rimčiau domėjosi šia liga. 
Po karo plačiu mastu pra
dėta organizuoti onkologinį 
tinklą. Įkuriamas respubli
kinis dispanseris Vilniuje, 
Kaune, o kiek vėliau—Klai
pėdoje ir Šiauliuose, rajo
nuose steigiami onkologi
niai kabinetai; juos šiuo 
metu turi 17 stambesnių 
rajonų. Kitose vietose, kur 
tokių kabinetų nėra, specia
liai apmokomi ir paruošia
mi gydytojai, kurie padeda 
išaiškinti žmones, susirgu
sius vėžio liga. Sunkesni li
goniai, kuriems reikalinga 
kvalifikuota pagalba, nu
kreipiami į respublikinius 
dispanserius. Mūsų dispan
seris taip pat ruošia konfe- 
rencijas-instruktažus, kurių 
metu iš respublikos rajonų 
sukviesti gydytojai ir kitas 
medicinos personalas supa
žindinami su naujaisiais 
mokslo ir praktikos pasieki
mais. Vien tik pastaraisiais 
metais konferencijose ap
mokyta ir paruošta apie 800 
gydytojų.
.—Kokia naujausia apara

tūra naudojama gydant vė
žiu sergančius ligonius?

—Gydydami ir tyrinėdami 
vėžiu sergančius pacientus 
mes naudojamės pačia nau
jausia ir moderniškiausia 
technika. Turime pačių nau
jausių konstrukcijų rentge
no aparatų, tarybinių ir už
sienio mokslininkų sukurtą 
kobalto aparatūrą. Pasku
tiniuoju metu gana sėkmin
gai pradėjome taikyti skys
tas radioaktyvias medžia
gas, pvz., radioaktyvųjį auk
są, jodą ir kt. Šių medžiagų 
pritaikymas gydymui lei
džia gydyti labai sudėtingų 
lokalizacijų vėžinius susir
gimus. Taip, pavyzdžiui, 
įvedę minėtąsias medžiagas, 
mes dabar galime gydyti 
plaučių, stemplės vėžio lo
kalizacijas. Radžio aktyvu
sis jodas duoda galimybę 
gydyti piktybinį gūžį. Sėk
mingai taikome cheminius 
preparatus, kurių pagalbą 
galima gydyti labai sunkių 
lokalizacijų susirgimus. To
kie preparatai yra tiotefas, 
dopanas, ciklofosfanas ir kt.

ratų pagamino Lietuvos 
TSR Onkologinio mokslinio 
tyrimo instituto»>bendradar- 
biai.' • Šie preparatai ■ dabar 
bandomi klinikoje.

—Ką galite pasakyti apie 
minėtų gydymo priemonių 
efektingumą?

—Turiu pasakyti, kad mes, 
onkologai, į šios gana sudė
tingos ligos gydymą žiūri
me tikrai optimistiškai. Te
gu dar nemaža atvejų, kai 
tenka nusivilti, nemaža at
vejų, kai iš viso nieko ne
galime padaryti, bet vis dėl
to mes kasmet daromės vis 
labiau pajėgūs kovoti su vė
žio liga. Taip, pavyzdžiui, 
ankstyvųjų stadijų susirgi
mus mes gydome gana sėk
mingai, naudodamiesi pačia 
moderniškiausia gydymo 
aparatūra, visiškai išgydo
mo lūpų, odos ir kai ku
riuos kitus sudėtingesnius 
suvirpamus. Tačiau pačiu 
svarbiausiu dalyku mūsų 
darbo srityse mes laikome 
profilaktika, sanitarine kul
tūrą. kova su vėžį sukelian
čiomis medžiagomis (taip 
vadinamomis kancerogeni
nėmis). Prie tokiu medžia
gų priklauso atmosferos už
teršimas įvairiomis atlieko
mis, ypač vietovėse, kur vra 
daug fabriku, gamyklų. 
Praktika rodo, kad tose vie
tose, kur daugiau žalumv- 
nu, medžiu, nlaučiu vėžiu 
susergama rečiau, todėl aiš
ku. kad i kova su vėžiniais 
susirgimais gali ir turi stoti 
ne tik medikai, bet ir pati 
visuomene.

—Koks pA’ųfiląktinis dar
bas dirbamas mūsų respub
likoje? x

— Indelį vaidmenį turi 
profilaktinis gyventojų pa
tikrinimas. 1961 m. respubli
koje organizuotame patikri- 
nime apžiūrėta 375,000 
vyresnio amžiaus žmonių. 
Rajonuose rengiame onko
logines savaites, kurių me- 
tu išaiškinami ne tik vėžio, 
bet ir kiti susirgimai. Šių 
metų kovo 26-31 d. d. tokia 
savaitė buvo suruošta Ku
piškyje; jos metu patikrin
ta 10 tūkstančių žmonių. 
Profilaktinės priemonės da
vė savo rezultatus. Pavyz
džiui, prieš 10 metų iš 100 
žmonių, kurie kreipdavosi į 
gydytojus, skųsdamiesi vė
žiniu susirgimu, 75 būdavo 
pasiekę sunkias susirgimo 
stadijas. Šiuo metu tokių 
susirgimu iš 100 ligonių pa
sitaiko tik apie 20.

—Kaip mūsų respublikos 
onkologai bendradarbiauja 
su broliškų respublikų šios 
srities specialistais?

—Galima tik pasidžiaugti, 
kad šiuo metu respublikoje 
turime daugiau kaip šimtą 
aukštos kvalifikacijos spe
cialistų — onkologų. Dau
gelis jų specializavosi cent
rinėse mokslo bazėse — Le
ningrade, Maskvoje, Char
kove, Tomske — pas įžymų 
profesorių onkologą Savi- 
nych. Šiemet su Leningra
do Onkologijos institutu 
esame susitarę Lietuvoje 
suruošti išvažiuojamąją se
siją—kursus. Pas mus į res
publiką atvyks įžymūs spe
cialistai, dėstytojai. Bend
radarbiaujame ir su liau
dies demokratinėmis šali
mis — naujausią aparatūrą 
mums siunčia Čekoslovaki
ja, Vengrija ir kitos šalys. 
Mūsų respublikos specialis
tui taip pat dalyvauja pa-

š^ūliniučše" ohkblogų kong
resuose.

Norėtume paklausti — ar 
jau bent kiek tiksliau išaiš
kintos vėžinių susirgimų 
priežastys?

-—Tai klausimas, kuris la
biausiai domink ispecialistus. 
Kol Juis, deja; galutinio at
sakymo nėra.oi Ka,į jį rasi
me, reikia manyti, bus iš
spręsta ir vėžio problema. 
Tiesa, jau nustatyta, kad, 
pavyzdžiui, odos vėžiu daž
niau serga pietinių kraštų

pi 11 i wr un h. pa.
Respublikonų miesto ko

mitetas padavė prašymą 
Common Pleas teisme lap
kričio mėnesį rinkti majo
rą. Sako, kad daįartįnis 
majoras Tate, kuris užėmė 
Dilwortho vietą, nėra legą- 
lūs. Koks atsakymas 
tai ateitis pasakys. .

•JįW

su va-Valstijos veteranų 
žiavime išrinkta “Miss A- 
merica 1962” Bonnie Jane

gyventojai — matyt, įtakos Raser, 16 metų, 
turi saulės radiacija; šiau
rės gyventojai dažniau su-i

Priėmė rezoliuciją, reika
laujant kongreso tyrinėti

serga stemplės vėžiu — tai valdžios įteiktą medalį “Le-' 
sukelia, kaip i š a i š i k n t a, gi°n °f . Merit” Japonijos 
nuolatinis karšto valgio generolui Minoru Gendi,Su
vartojimas. Yra ir daugiau vadovavo užpuolime 
ar mažiau aiškių vėžio su
sirgimo faktorių, bet galu
tinę išvadą mokslininkai poterių kalbėjimą ir biblijos 
dar turi padaryti ateity.

—Buvo paplitusi nuomonė, 
ypač buržuazinėse šalyse, 
kad vėžiniai susirgimai yra 
daugiau psichinio nervinio 
pobūdžio. Koks tarybinio 
mokslo požiūris šiuo klausi
mu?

—Padaryta nemaža ban
dymų su gyvuliais. Tie, ku
rie buvo apkrečiami vėžį su
keliančiomis medžiago mis, 
kartu elektros srove dirgi
nant nervus, vėžiu susigda- 
vo žymiai greičiau. Tačiau 
nervinių procesų negalima 
laikyti pagrindiniu fakto
rium vėžiniam susirgimui— 
bet koks nervinis sutriki
mas, kaip žinome, atsiliepia 
taip pat ir kitoms ligoms.

—Dėkojame jums už pokal
bi. Pabaigai dar norėtume 
sužinoti — kokios perspek
tyvos gydant vėžį mūsų res
publikoje?

—Svarbiausia — prof ilak- < 
tika ir sanitarinės kultūros 
klausimaai. Didelį dėmesį 
skirsime gydymui pačiais 
naujausiais būdais. Šiemet 
Vilniuje pradėtas statyti ra
diologinis skyrius, kuriame 
bris patys moderniausi įren
giniai gydyti vėžiu sergan
čius žnlones radioaktyvio-I 
mis medžiagomis. Jame bus 
įrengtas galingas apąra- 
__.j —; linijinis greitintuvas. 
Jo pagalba galima padindin- 
ti spindulių kiekį piktybi
nėms ląstelėms, nesužalo- 
jant sveikų.

Tarybinis mokslas, milži
niškas medicinos darbuoto
jų būrys ir toliau atkakliai 
dirba, tyrinėja, ieško. Įtemp
tai šioje srityje dirba viso 
pasaulio mokslininkai. Ti
kimės, kad netolimoj ateity 
ši kliūtis bus galutinai įveik
ta.

(“Literatūra ir menas”)

senumo. Šiais metais tiki
masi 10, 700 iš įvairių šalių 
laivų su trimis bilijonais dl. 
vertės krovinių. Sakoma, 
,pin)to tūkstančių gyvento
ju gyvenimas priklauso nuo 
prieplaukos Įplaukų, uždar
bis-siekia 516 milijonų dole- 
rių-Į metus. Prekių impor
tuojama virš bilijono dole
rių vertės, išvežama už ke
turis bilijonus, gauta 66 
milijonai įplaukų, miestui 
sumokėta trys milijonai do
lerių taksų. Šiais metais, ti
kimasi, 4,000 turistu išvyks 
į kitas šalis per Philadel- 
phijos prieplauką.

vadovavo užpuolime 
Pearl Harbor.

Suvažiavimas pasisakė už

skaitymą viešose mokyklo
se.

Tyrinėjimui miesto sukty
bių paskirtas respublikonų 
partijai priklausantis White 
reikalauja miesto tarybos 
paskirti $131,000 iškaščių 
padengimui. Taksų mokė
tojams sunkesnė našta, nes 
didesni taksai.

Research kompanija sa
ko : Studentai, laukdami

Turnpike kelio darbinin
kai kaltina John T. Welsh, 
Buck pavieto demokratų 
pirmininką, kad jis juos 
verčia aukoti nuo virš trijų 
tūkstančių dolerių uždarbio 
po vieną nuošimtį, o nuo 
penkių tūkstančių dol. už
darbio ketvirtą nuoš. politi
niams reikalams. Atsisakiu
siems grąsinama nesmagu
mais. Respublikonai sakosi 
vesią atskirą tyrinėjimą.

National Labor Taryba 
įsakė staliorių (karpente- 

jj rių) unijai nevartoti prie- 
atostogų, pradeda ieškoti vartos imant mokestį nuo 
darbų sausio mėnesį. Duo- kiekvienos valandos po pen- 

75 procentai kis centus į Industrial Ad-| menys sako: ' 
vaikinų ir 57 proc. merginų 
gavo darbus, tikėdamiesi 
atlyginimo $64 savaitėje, 
sakydami, kad jiems reikia 
pinigų drabužiams ir tė
vams pagelbėti, ir tik ma
ža dalis pasisakė, kad ato
stogų laiką nori praleisti 
poilsiui ir pasilinksmini
mui.

vancement programą iš 
kontrakto riaus McClosky.
McClosky nepriklauso prie 
kontraktorių susivienijimo 
ir atsisako mokėti. Karpen- 
terių unija buvo paskelbus 
vienos dienos streiką, kad 
privertus McClosky mo
kėt, kaip ir kiti kontrakto- ' 
riai moka per eilę metų.

Draugai Ramanauskai 
praneša, kad rugpiūčio 19 
savo ūkė j e rengia pietus. 
Jie kviečia savo visus drau
gus ir pažįstamus skaitlin
gai atsilankyti. Atsilaikiu
sieji būsite pilnai vaišinami į 
geru maistu, tinkamu pa
tarnavimu, ir praleisite ty
rame ore draugišką popie
tę. Jų ūkė plačiai žinoma 
prie Sellersville miestelio, 
30 mylių nuo Philadelphijos. 
Važiuoti keliu 309.

Draugai Walentai leidžia 
atostogas New Yorko vals
tijoje. Atvirutėje siunčia 
geras dienas philadelpie- 
čiams. Sakoma, sugrįš ir 
dalyvaus pas Ramanauskus 
parengime 19 d. rugpiūčio. 
Laimingų atostogų.

Trys mainieriai užmušti, 
vienas išgelbėtas Scuylkill 
County kasykloje arti Ash- 
lando 800 pėdų gilumoje. 
Gelbėjimo grupei nepavyko 
pasiekti nelaimės ištiktuo
sius, nes išsibaigė oksigenas 
tanke. Ekspliozija įvyko, 
sakoma, dėl gesų gausumo.

Philadephijos prieplau
ka, sakoma, yra 280 metų

JAUNOJI MOKYKLINĖ BENDRADARBĖ
Vilniaus skaičiavimo centro sumontuota ir išbandoma di

džioji elektroninė skaičiavimo mašina “BESM-2.” Kurį laiką 
elektroninė mašina atliks sudėtingus matematinius skaičia
vimus, o vėliau, patikrinus mazgų tikslumą, su jos pagalba bus 
sudaromos programos elektroniniams vertimams.

x ‘ Nuotraukoje: skaičiavimo centro jaunesnioji moksline 
bendradarbė Vanda Mališauskaitė (su tėvais grįžusi iš Bra-j

fe,

% \ . V’

Važiuoties kompanija 
skundėsi nedatekliumi. Rei
kalavo miesto sumažinti 
taksus. Ketina pakelti fėrą 
iki 25 centų, sumažinti bu- 
sų skaičių tūluose distrik- 
tuose, sakydama, kad turi 
finansinius trūkumus.

Bet šiomis dienomis pa
skelbė, kad su rugpiūčio 31 
diena išmokės palūkanų šė- 
rininkams $254,000.

Kompanija nepasitenkina 
esamu pelnu, savo pelną 
mojasi padidinti piliečių ta
ksų sąskaita. T.W.U. unijos 
taryba reikalauja atsako- 
mingų valdininkų sulaikyti 
sulaikymą busų, nesiaurinti 
transportacijos savo pelno 
padidinimui.

Pilietis

Kalbantis automatas
Maskvos politechniniame 

muziejuje eksponuojamas 
kalbantis automatas, kuris 
gali atsakyti į 500 įvairių 
klausimų. Muziejaus lan
kytojai ne tik gauna išsa
mų paaiškinimą, bet ir ma
to ekrane daiktus, apie ku
riuos kalbama.

Šiame automate dirba 
specialus magnetofonas. Vi
si atsakymai įrašomi į 50 
metrų ilgio, 50 milimetrų, 
pločio juostelę dvidešimčia 
takelių. Automatui galima 
sudaryti įvairią programą, 
todėl jis gali sėkmingai pa-

zilijos ir baigusi Vilniaus universitetą) ir skaičiavimo centro keisti didelės parduotuvės 
sektoriaus vadovas A. Žukauskas patikrina “BESM-2” yaldy- informacijos biurą, o taip 
mo pulto įrenginius.
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pat “dirbti” bibliotekoje— 
teikti reikiamą informaciją 
skaitytojams.
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j. D. Sliekas ’ . . ......... ... .

Kaip augo ir gyveno Elžbietėle
įžodžiai Juozui... Jis pilnai i važiavo J. G., čia progresy- 
su'ija sutiko, bet jis niekaip |vus veikimas visiškai apmi- 
negalėjo' jos noro išpildyti.
Ir taip. Elžbietėlė buvo vie
na, o Juozas kiek viename 
žingsnyje rūpinosi ir mąstė 
apie' ją.
-iiVieno nedėldienio rytą, ji 
sako’: Juozeli, aš noriu val
gyti. Juozas šoko iš lovos ir 
gamino valgyti, iki šiol ji 
niekad nenorėjo valgyti — 
ji galėjo nevalgyti visą die
ną ir ji nenorėjo, gi šį sykį 
ji valgė ir tą dieną jautėsi 
geriau, ant rytojaus dar ge
riau, ir taip ji ėjo geryn 
kas dieną.

Jau ji ir valgyti pagami
na, ir kambarius apsižiūri, o 
kiek džiaugsmo jie tada tu
rėjo. Pagaliau jau ji pra
dėjo mąstyti ir apie darbą, 
bet kur? Gal pas kriaučius, 
mat, čia nereikkėtų ant ko
jų stovėti, ir ji gavo darbą 
pas kriaučius.

Ji dirbo ir lankė unijos lo- 
kalo susirinkimus. Kadangi 
ji imdavo balsą diskusijose, 
ne po ilgo ją išrinko į lokalu 
komitetą. Viskas buvo ge
rai, kol bosas nėjo ant va- 
kacijos, bet kai jis pradėjo 
ruoštis vakacijoms, lokalo 
komitetas — didieji nariai— 
norėjo bosui pasigerinti, 
duoti jam kokią dovaną. Jie 
nutarė duoti jam odinį če
modaną už 25 dolerius, be 
lokalo narių žinios. Elžbie
tėlė ir vienas komiteto na
rys buvo tam priešingi, bet 
didieji liepė laikyti liežuvį 
už dantų .

Lokalo apsukresni nariai 
pasigedo tų 25 dolerių ir lo- 
kale dėl to ėjo nuolatinės 
diskusijos ir ergeliai. Viena
me susirinkime Elžbietėlė 
nebeišlaikė, — pasakė, kur 
nuėjo tie 25 doleriai. Tada 
po susirinkimo pribėgo prie 
jos lokalo prezidentas, įsiu
tęs, ir pasakė jai: Lauk iš 
lokalo ir darbo, o jei ne, tai 
tu gailėsies.

Elžbietėlė dabar suprato, 
kad bus jai blogai, bet jau 
per vėlu. Ji parvažiavo na
rna apsiverkusi ir papasa
kojo visą istoriją. Juozas 
žinojo, kaip tokių lokalų 
ręikalai eina, ir jis Elžbietė
lę perspėjo nebeiti ten dirb
ti, nes tie lokalo vadukai at
siųs mušeimas, ir nežinia 
kas gali atsitikti.

Tik po dviejų metų Elž
bietėlė sužinojo, kad lokale 
jau kiti žmonės, ir ji grįžo 
pas kriaučius dirbti.

Dabar ėjo antrasis pasau
linis karas, darbų buvo 
daug ir darbininkams ap
mokėjo geriau, Ezbietėlė ir 
Juozas uždirbo gerai. Da
bar jie su banku padarė 
naują sutartį, pagal kurią 
jie galėjo mokėti už namus 
ne kelis desėtkus dolerių į 
mėnesį, o ir kelis šimtus, jei 
nori ir turi. Po apie trejų 
metų Elžbietėlė grįžo užmo
kėjusi paskutinį mokestį už 
namus ir parsinešė liudiji
mą, kad tą ir tą dieną pa
baigė mokėti.

Kada pradėjo sužinoti, 
kad Juozai jau išmokėjo sa
vo namus, suprantama, kad 
tiems pavyduoliams buvo 
sarmata, kad jie Juozams 
anuo metu niekuo nepadėjo 
—geriau bevelijo matyti juos 
subankrutavusius. Jie nu
rausdavo prieš Juozus, kada 
anie pasakydavo, kad jų na
mai išmokėti.

Dabar Juozai vėl buvo 
linksmi, bet organizacijose 
jau neveikė nuo tada, kai jų 
gyvenimo padėtis buvo be
viltiška ir dar jų pačių idė
jos draugai juos niekino.

Kada iš Petro • miesto iš-

(Pabaiga)
Kadangi Juozams buvo la

bai sunku verstis, tai viehas 
vietos draugijos sekretorius 
J. G. siūlė Juozams prašyti 
pas jo draugijos komitetą 
paskolos. Girdi, čia savi 
žmonės, tai jums duos pro
gą išsimokėti, ir tt. Taip 
Juozai ir padarė. Bet komi
tetas jiems paskolos nedavė, 
neva pasiremdami draugi
jos konstitucija, gi Juozas 
jautė, kad dalykas buvo ne 
tas—dauguma komiteto na
rių manė: Kam jiems tų 
namų reikia, nei vaikai, nei 
kas, būtų daug geriau, kad 
jie tų namų neturėtų, o dau
giau dirbtų visuomenės la
bui — org anizacijoms; 
mums reikia darbuotojų, o 
dirbti jie gali. Prie to dar 
J. G. parašė ilgą straipsnį iš 
Jetro misto progresyvių 
veikimo, įterpdmaas ir Juo
zus, kad, girdi: Juozai dir
bo, bet jų darbas buvo ne
naudingas. Laikraščio re
daktoriams Juozai ir jų dar
bas buvo gerai žinomas, bet 
jie po tuo raštu nepadėjo 
nei klausimo ženklo.

Tai buvo didelis dvasinis 
smūgis Juozams.

Tada Juozas sakė: dabar 
mes matome, kaip mūs drau
gai mums atsimoka už mūsų 
darbą ir rūpesčius; gaila, 
kad anksčiau to nepermatė- 
me. Nuo dabar žiūrėsime 
daugiau savų reikalų. O 
Elžbietėlė sakė: Juozeli, 
kaip bus, taip, bet tik mudu 
abudu, aš daugiau nieko ne
paisau.

Ji taip kalbėjo, bet rūpin
tis nesustojo, ir ji neišlai
kė — susirgo. Dabai’ jų rei
kalai dar pablogėjo, Juozas 
dabar jau visiškai susigūžė, 
bet niekuo negali nuo to 
vargo pabėgti, reikia jį neš
ti, kitos išeities nėra.

Pasišaukė daktarą, tas ap
žiūrėjo ir pasakė: Nervai 
sukrėsti, bet ne beviltiškai; 
jai reikia gerai ramiai pa
silsėti. Taigi, ramiai pasil
sėti. Bet koks gali būti ra
mumas Juozų padėtyje?

O bobos, sužinoję, kad 
Elžbietėlė serga, spėliojo: ji 
už tai serga, kad vaikų ven
gė; jai dabar bus taip ir 
kitaip. Jos spėliojo, kad da
bar Juozas neišlaikys — ją 
paliks, ir t. t.

Tuo tarpu atsirado vienas 
sąžiningas žmogus, ir tai ne 
iš draugų pusės, o šiaip sau 
Juozų pažįstamas—J. Gau- 
ranskis, kuris turėjo gerą 
pažintį su tūlo poniško klu
bo gaspadoriumi, kuriam 
reikėjo patyrusio stalų pa
tarnautojo (veiterio). Jis 
pasiuntė jam Juozą, ir Juo
zas gavo darbą. Dabar bū
tų neblogai, jeigu Elžbietė
lė būtų sveika. Juozo alga 
buvo maža ir tarnagrašių 
nedaug, bet visgi nuolatinis 
darbas, tik tos valandos to
kios nepatogios. Dirbti pra
dedama 11 vai. ryto iki 2-ros 
popiet; nuo 2-os iki 5-os ga
li eiti kad ir namo, bet 5-ą 
vai. vėl turi būti darbe; o 
kada grįši namo — gal 12-ą 
vai. naktį, o gal 2-3 vai. ry
to, to niekad nežinai.

Elžbietėlė ligonis, guli lo
voj ir laukia, laukia Juozo 
pareinant lyg saulės užte
kančios. Tiesa, ji galėjo at
sikelti, bet ji silpna, jai at
sibosta vienai, ir t. t. Kar
tais ji sakydavo:

—Juozeli, kad tu galėtu
mei būti su manimi, kaip 
man būtų gera, gal aš grei
čiau pasveikčiau.

Kaip skaudūs buvo tie jos

Jungtines Amerikos valstijos ir 
nusiginklavimo sutartis

re. Kai prasidėjo darbas ki
tuose miestuose dėl šelpimo 
Lietuvos žmonių i nuo karo 
nukentėjusių, Juozai irgi 
prie to darbo prisidėjo. Jie 
įėjo į to darbo sukimo ko
mitetą — Elžbietėlė užėmė 
sekretorės vietą, o Juozas— 
kasieriaus.

Kadangi čia veikimas bu
vo nusilpnėjęs — nebuvo 
spėkų, kad sudaryti kokį pa
rengimą, Elžbietėlė turėjo 
ryšius su Cleveland©, Ohio, 
miesto moterų choro vado
ve Mrs. H. Ji parašė jai 
laišką su klausimu, ar jų 
choras nesutiktų atvažiuoti 
į Petro miestą padėti čia su
rengti koncertą. Anas su
tiko, ir čia įvyko pirmas di
desnis parengimas po ap
snūdimo.

Kadangi darbo buvo daug, 
Juozai, bedirbdami Lietuvos 
žmonių šelpimo darbe, nei 
nepajuto kaip įsismagino ir 
įsitraukė vėl į,visokį veiki
mą, ir pamiršo viską, kas 
buvo. Jie dabar, kaip ir 
pirmiau, eidavo susikabinę 
į lietuvių klubą į susirinki
mus ir parengimus, o ta 
gatvė, kur tas klubas buvo, 
buvo visa apgyventa lietu
viais. Tame klube būrys 
“pagarsėjusių” 
rios per visą j 
vo Elžbietėlę, 
sios rėkdavo, 
“Tu mergele 
tik praš, tai 
nužėliui maut ant piršto 
žiedel...”

O kartais Juozams prisi
ėjus reikalui ir įėjus į bar- 
rūmį, jos tuojau imdavo vie
na kitą kumšti: va-va, atė
jo ir Šventieji, dar ims mo
kyti, ale žiūrėk rup... vis 
susikabinę ir susikabinę, sa
ko, ir namus jau išmokėjo, 
kažin koki tie jų namai...

Taip tos “švariosios dai
navo klube, o namie kai ku
rios virė mūnšainą, varžėsi 
už įnamius ir kostumerius, 
barėsi ir koliojosi. žodžiu, 
jos nuėjo tuo keliu, kurį jos 
pranašavo Elžbietėlei.

Dabar Juozai gyveno ir 
džiaugėsi, bet neilgai. Po 
poros metų Elžbietėlei pra
dėjo skaudėti koją. Va
sarą dar nieko, bet žiemą 
ji pavirsta į medinę, o t, 
kartais sustoja ir nei iš vie
tos. Jai į tą koją daktarai 
leido su adata kokių ten 
vaistų, nuo jų koja paleng
vėdavo, bet jie sakė, kad tie 
vaistai ilgainiui nebeveiks, o 
tada bus negerai. Vieninte
lė išeitis, tai važiuoti kur 
šiltas oras—į Floridą.

Pasakyti; važiuok į Flori
dą, lengva,, o važiuoti ne 
taip lengva darbo žmogui.

Na, ką gi darysi, reikia 
rengtis — parduoti namą 
ir viską, ir važiuoti.

Gaila jiems buvo palikti 
neblogą namelį, gražų sodelį 
ir kvietkus, kuriuos jie taip 
mylėjo, bet nieko nepadary
si, reikia skirtis. Tik tiek 
gerai, kad veltui nereikėjo 
palikti. Jie gavo* neblogai 
apmokėti, už ką Floridoj 
nusipirko kitą.

Jiems išvažiuojant,< drau
gai ir pažįstami sūreli g ė 
Šaunias išleistuves ir įteikė 
po gražią dovanėlę atmin
čiai — po rašomąją plunks
ną ir prašė neleisti joms rū
dyti, o parašyti iš FToridois 
ar šiaip ką į “Laisvę” ar 
“Vilnį.” 1 '

Taigi, mielieji mūsų bičiu
liai ir draugai, mes ir ban
dome jūsų prašymą pildyti 
— neduodame jūsų dovanė
lėms rūdyti. r

kūmų, ku- 
laiką aploda- 
prisitrauku- 
dainuodavo: 

nesijuok, kai 
ir duok ber-

Neramiame šiiĮ' laikųpasau
lyje, vykstant krizėms Laose, 
Pietų Vietname, Berlyne ar 
kitur, yra lengva pamiršti di
džiausią dabartinę problemą: 
Ar taika bus pasiekta • , nusi
ginklavusiame pasaulyje, ar 
ginklų lenktynėse, vedančiose 
į atominį karą?

Tai klausimas, kuris yra 
diskusuojamas septyniolikos 
tautų konferencijoje, Ženevo
je. Kadangi mūsų visų gyve
nimas gali priklausyti nuo tei
singo atsakymo į šį klausimą, 
tai jo negalime apleisti.

Tokia plati ir komplikuoti 
problema, kaip visiškas nusi
ginklavimas gali atrodyti virš 
paskiro piliečio galios ribų. 
Tačiau vieša nuomonė krašte 
ir užsienyje gali būti lemiamu 
faktoriumi.

1962 m. balandžio mėn. J. 
A.V-jos patiekė septyniolikos 
tautų konferencijai Ženevoje 
bendro ir visiško nusiginklavi
mo sutarties metmenis, “šie 
sutarties, metmenys,” pasakė 
prezidentas Kennedy, “turi 
plačius ir specifinius pasiūly
mus, kokius tik JAV-ės ar 
bet kuris kitas kraštas gali 
duoti nusiginklavimo atžvil
giu.”

Arthur H. Dean, Amerikos 
delegacijos pirmininkas nusi
ginklavimo konferencijai taip 
nusakė pagrindinę JAV-ių fi
losofiją : pirma, sustabdyti 
ginklų lenktynes, antra, pra
dėti mažinti dabartinius gink
lus ir kariuomenę ir, galiau
sia, su likviduoti visus karinius 
įrengimus.

Trumpai, JAV-jų sutarties 
metmenyse yra numatyta pa
siekti nusiginklavimo trimis 
stadijomis,, kurių gale pasilik
tų tik tos ginkluotos pajėgos 
ir ginklai, kurių reikia tvar- 
,kos palaikymui kraštuose ir 
J ungtinių Tautų taikingoms 
karinėms pajėgoms. Amerikos 
planas yra specifiniai taip su
darytas, kad jokia galia nega
lėtų viršyti kitos per palaips
nio nusiginklavimo, kariuome
nės bazių ir ginklų bei atomi
nių pabūklų palaipsnį sumaži
nimą.

Pirmojoje nusiginklavimo, 
stadijoje mes pasiūlėme suma
žinti JAV-jų ir Sovietų Sąjun
gos ginkluotas pajėgas ligi 

! 2,100,000 kiekvienam kraštui. 
Be to, visi ginklai ir reikiamų 
atominiams ginklams medžia
gų pristatymo sistema, kaip 
B-52, Atlass ir Titanas, turė
tų būti sumažinti 30%, visokių 
medžiagų produkcija atomi
niams ginklams turėtų . būti 
sustabdyta ir masinės destruk
cijos ginklai turėtų būti už
drausti vartoti erdvėje. Šių 
paragrafų punktai yra aiškiai 
nurodyti JAV-jų sutarties met
menyse.

Be to. JAV-jos reikalauja 
palaipsnio ginklų sumažinimo, 
kurie gali būti geriau sukon
troliuojami. ši visų nusigink
lavimo'' proceso* stadijų kont
rolė yra svarbus elementas 
Amerikos siūlyme’. Yra reika
laujama tarptautinės organi
zacijos- sukūrimo Jungtinių. 
Tautų- ribose.

* žinoma, yra daug kitų ele
mentų, / kaip pav. sutartys nę- 
•lauktų atakų išvengimui', pa- 
ilaipsnio tautinių pajėgų pa
keitimo į stiprią Jungtinių 
Tautų taikos kariuomenę, 
Isprogstamų materijų panau
dojimo taikingiems tikslams 
ir; taikingo bendradarbiavimo, 
erdvėje. . Visi .šie punktai- yra 
gavybinė pasiūlytos ’ sutarties 
dalis. . i , i. i •ii * j

į Taika nusiginklavusiame pa
saulyje yra visų žmdriių vil
tis. i O tačiau labai maža žmoH 
nių d'alis šįnmeįyfe-kttjjhsej 
kraštuose žino apie'spe'ciffffltis* 
nusiginlavimo- siūlymus, disi- 
kusuojamus Ženevoje. Yra 
svarbu, kad Amerikos planas 
būtų plačiai- suprastas šiame 
krašte ir užsienyje ir kad', 
efektinga vięšą opinija, būtą’ 
sudaryta.

b ;.Tąį,, j -gyvenimo ir mirties 
klausimas^ kuriuo mes visi ga
lime padėti. Supažindinkime 
savo draugus užsienyje su 
siūo klausimu. Padėkite pa
versta ; nusiginklavimą į realy
bę*/d ne į sapną, ir pakelkite 
pasaulį į bau ją gyvenimo ir 
vilties pakopą.
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Programa Bendram ir Pilnam1 

Nusiginklavimui taikingame 
Pasaulyje

Pasiūlytos sutarties, patiek
tos Nusiginklavimo Konferen
cijai Ženevoje 1962 m. 18 d. 
santrauka.

TIKSLAS
Pirma — Bendras ir pilnas 

nusiginklavimas: visų karinių 
pajėgų atleidimas ir sunaiki
nimas visų' ginklų, išskyrus 
tuos, kurie yra reikalingi pa
laikyti tvarkai kiekvieno kra
što' ribose ir Jungtinių Tautų 
Taikos Pajėgoms.

Antra — Palaipsnis pakei
timas paskirų tautų karinių 
pajėgų pastiprintomis Jungti- 

į nių Tautų Pajėgomis, kurios 
'būtų pakankamai stiprios, kad 
galėtų 
atidėti 
tus.

išspręsti kivirčius ir 
ar numalšinti konflik-

PRINCIPAI
Nusiginklavimo proce- 

balansuotas,

pervesti neginkliniams tiks
lams (JAV pasiūlė pervesti 
iš pradžių 50,000 kilogramų ' 
U-235). Atominės galios turė
tų sutaiti nepervesti atominių 
ginklų kontrolės neatominei 
valstybei ir nepadėti tokiai 
valstybei gaminti atominius 
ginklus.

Pėr antrą stadiją likusios 
sprogstamos medžiagos būtų 
sumažintos. Per paskutinius 
šešis šios stadijos mėnesius vi
sos tautos turėtų registruoti 
IDO visų pasilikusių atominių 
ginklų ir sprogstamų medžia
gų kiekius, kad pasiruošus 
juos sunaikinti per trečią sta
diją.

Per trečią stadiją tautos tu
rėtų eliminuoti visus atominius 
ginklus, likusius jų dispozici
joje ir sulikviduoti visas 
gaminimo vietoves.

(3) Kariuomenės 
sumažinimas

Pirmoji stadija: JAV 
SSSR ginkluotos pajėgos turė
tų būti sumažintos ligi 2,000,- 
000 kareivių kiekvienam kraš
tui ir proporcingai kitoms 
“specifikuotoms partijoms”. 
Kitos tautos turėtų sumažinti 
kareivių skaičių ligi 100,000 
arba 1% jų populiacijos ir nė 
viena tauta neturėtų viršyti 
dabar turimos kariuomenės 
skaičių.

ju

ir

(a) 
sas turėtų būti 
kad neleisti bot kuriai valsty
bei įgauti karinio pirmenumo.

(b) Visų įsipareigojimų 
vykdymas turėtų būti efektin
gai tikrinamas.

PROCESAS
Nusiginklavimo procesas tu

rėtų būti tikrinamą^ Tarptau
tines N užgink | avįiho . Orgahį- 
začijds (Ihiernatibnal £>iš* 
a r m ament Organization — 
IDO), kuri turėtų būti su
kurta Jungtinių Tautų, ribose, 
.kai sutartis bus pasirašyta. 
Procesas turėtų būti’ padalin
tas į tris stadijas: pirma sta
dija tęstųsi tris metus, antra 
irgi tris metus, o trečia būtų 
įvykdyta tuojau po antros.

Perėjimas iš vienos stadijos 
į kitą turėtų vykti tada, kai 
tys, kad visi paskutinės stadi
jos punktai buVo įvykdyti ir 
visas pasiruošimas sekančiai 
stadijai buvo baigtas; Jeigu 
vienas ar daugiau nuolatinių 
IDO Kontrolės Tarybos narių 
pareikštų, kad šios sąlygos 
dar nėra įvykdytos, perėjimas 
į sekančią stadiją vyktų tik 
tada, kai' Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos speciali sesija 
tai nutars..

Didieji darbai, kurie turėtų 
būti atlikti pagal sutartį per 
tris stadijas, yra sekantys:

į (1) Ginklų sumažinimas .

i Dauguma* ginklų kategdrijų 
į (įskaitant Visus ne atominius 
'ginklus ir pristatymo sistemas 
[atominiams ginklams) būtų 
’sumažinti 30% per pirmą sta- 
dijąy 50% likusių ginklų per 
antrą stadiją ir ginklai būtų 
galutinai eliminuoti per tre
čią stadiją. (Pavyzdžiai: B- 

[5.2, Atlasai, Titanai, tankai, 
ikaro laivai; lėktuvnešiai).
, Per pirmą stadiją ginklų 
[produkcija’ būtų limituota pa- 
igal sutartus kiekius^ specia
lioms ginklų kategorijoms. Ta
čiau vyktų taip pat ir ginklų 
naikinimas, kad būtų užtik
rintas’jų kiekių sumažinimas. 
■Per antrą stadiją ginklų pro- 
jdųkcija būtų sustabdyta, iš-, 
skyrus kai kurias dalis. Per 
tre'čią\ stadiją Visa ginklų pro- 
įdūkcija, jų mėginimas, tyri
mas ir vystymas būtų baigtas, 
išskyrus reikalingus ginkhis’ 

sJųi^gtinįų Tautį’ Taikos- Pa!jė- 
:go?įsrjr* tyąrkps kfaštučse' pd-

(2) Atominių ginklų 
sUmažinimas

• Pirmojoje stadijoje sprogs
tamų medžiagą produkcija 
tūrčtiį būti sustabdyta ir suj- 
tarti' jiį kiiekiai tūtėfą* būti

Antroji stadija: JAV ir 
SSSR turėtų sumažinti 50% li
kusio pirmojoje stadijoje ka
reivių skaičiaus. Kitų valsty
bių kariuomenės pajėgos turė
tų būti sumažintos sutartų pro
centų didumu.

Trečioji stadija: Tautines 
karinės pajėgos turėtų būti 
.'šūiriažintbs; ligi * rblkfafno skai
čiaus palaikyti yįdmęi tvarkai 
tarptaūtiriės*- tautos • palaiky
mą, pefduodaht Jungtinėms 
Tautoms; ;

(4) Karinių bažlų

Talkos Ob’sėrvAcijos korpusas 
turėtų būti įkurtas, kad ste
bėtų galimus' konfliktus. Tau
tos turėtų naudoti visas esą-. 
>mas galimybes taikingiems^ki- 
virčių sprendimams, įskaitant 
ir galimybes Jungtinių Tautų 
.ribose ir už jų ribų, ir turėtų 
priimti Tarptautinio- Teismo 
uždėtus sprendimus.

Antroji stadija: Jungtinių 
Tautų Taikos Pajėgos turėtų 
būti sudarytos per pirmus an
trosios stadijos metus ir turė
tų būti progresyviai stiprina
mos per šią stadiją. Kraštai 
turėtų sutarti priimti Tarp
tautinės Elgsenos Nuostatus, 
kurie pasidarytų efektingais 
tris mėnesius prieš jų nusiun
timą visiems kraštams, nebent 
dauguma su nuostatais nesu
tiktų.

Trečioji stadija: Jungtinių 
Tautų Taikos Pajėgos turėtų 
pasiekti tokią pilną galią, kad 
jokia pavienės tautos galia 
negalėtų jos nugalėti.

(8) Tikrinimas ^>-

Tarptautinė Nusiginklavimo 
Organizacija (IDO) turėtų 
daryti inspekciją kiekvienos 
stadijos metu ir turėtų užtik
rinti nutartą palaipsnio nusi
ginklavimo vykdymo kontrolę. 
Tai galėtų būti įvykdyta, pa- ; 
vyzdžiui, per “zoninę inspek-i 
ciją”, pagal kurią kiekvienas 
kraštas savo teritoriją pada

bintų į zonas. Nustatytas šių 
zonų skaičius būtų progresy-? 
viai IDO tikrinamas iš apa
čios ir iš viršaus per pirmą 

. stadiją. Po zonos inspekcijos 
, ji pasiliktų atidara tolimes- 
, nioms inspekcijoms tuo tarpu, 
.' kai vyktų kitų zonų tikrini- 
. mas. Trečios stadijos gale in- 
. spekcija būtų įvykdyta visose 

kraštų teritorijų dalyse.
American Council

bazės

sta

ti

sumažinimas

Kai kurios karines
, turėtų būti sulikviduotos ant
rojoje stadijoje. Visos kitos, 
išskyrus bazes, reikiamas pa
laikyti vidinei tvarkai, turėtų 
ibūti eliminuotos trečioje 
Jdijoje.

(5) Karo pavojaus 
sumažinimas

Per pirmą stadiją galėtų bū- 
imtasi tam tikrų patvarky

mų (net prieš bet kokį gink
lų mažinimo sutarimą), kad 
sumažinti atsitiktino, neap
skaičiuoto karo pavojų ar ne
lauktą ataką:

(a) Pranešti apie didesnius 
kariuomenės manevrus;

(b) Stebėti postus sutarto
se vietovėse, kaip pav. uostuo
se, geležinkelių centruose, ke
liuose ir orinėse bazėse, ir 
,-pranešti apie kariuomenės ju
dėjimus;

i (c) Įvesti greitas ir patiki
mas komunikacijas tarp vai

zdžios galvų ir Jungtinių Tau
tų Gerieralinio Sekretoriaus;

' (d) Įsteigti Tai’ptautinę Ko
misiją, kuri tirtų ir rekomen
duotų tolimesnius patvarky
mus karo pavojaus sumažini
mui. . .

(6) Erdve
Tautos turėtų sutarti per 

pirmą stadiją kooperuoti tai
kingame erdvės naudojime ir 
nepaleisti į orbitą masinės de- 
istrukcijos ginklų. Erdvės ma
šinų iššovimo produkcija ir 
mėginimai turėtų būti limi
tuoti. ‘

( 7) Jungtinių Tautu taikos 
palaikymas

! Pirmoji stadija: Kraštai tu
rėtų pasiruošti Jungtinių Tau
tų Taikos Pajėgas per antrą 
stadiją, palaikant Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos, 
studiją,. Hd&ančią Taikės Pa-, 
jėgų sudaromų ir stiprumą, 
komandą ir kontrolę, paruoši
mą', logišką* palaikymą ir fi
nansavimą. Jungtinių Tautų

iiii*kiiiHHifait iiit it ftti

So. Boston, Mass.
Iš atsibuvusio Amerikos 

Lietuvių Piliečių Klubo me- 
tinitf pikniko, kuris įvyko 
Wbrcestery liepos 22 d.

' Piknikas davė geras pa* 
sėkmės. Klubas nori pa-,4 
reikšti didelį ačiū darbinin
kams, kurie taip nuošir
džiai dirbo. O ypačiai ačiū 
tiems, kurie aukojo dovanų 
dėl pikniko — Jonas Bara- 
šauskas aukojo butelį degti
nės ir patsai su Elz. Bele- 
vičiene išplatinime tikietu- 
kų. Jonas Barašauskas re
mia ne tik mūsų klubą au
komis, bet ir pareitame 
“Laisvės” z piknike aukojo 
butelį degtiiiės, kas davė 25 
dot pelno. Ačiū tau, Jonai, 
už tai.

S. Šukienė aukojo butelį 
vyno, o Ėlz. Fraimuhtienė 
aukojo “paketbuką”, Ėlz. 
Repshis keiką, P. Usavičie- 
nė bulką pyrago. Ačiū D. 
Jusiui, kad padarė atskaitą 
nuo baro ir prisiuntė mums.

A.L.P. kliubas So. Bosto^ 
nė užlaiko vienintelę pro- 
gresyviško judėjimo įstaigą,y 
kur mūsų progresyviai gali 
susirinkti. Užlaikyti dvi 
svetaines, tai nėra lengva. 
Klubas kviečia daugiau at
eiti ir prisidėti prie Klubo,- 
mums reikia gerų, veiklių 
žmonių. Klubo pirmas susi
rinkimas po vasaros atosto
gų įvyks rugsėjo 3 dieną.

S; R.

socialistinių šalių
GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Londonas. — Laikraščiai1 

rašo, kad dabar sociališti- 
;nių šalių gyventojai jatf 
viršija 1,100,000;000 skais
čių. Tarybų. Sąjungoje yra 
apie 216,000,000, kitose Ew- 
Topos socialistinėse šalyse 
'—100,000,000. Kinija, ŠialK* 
r ės Korėja ir Vietnamas?* 
tūri' apie 800 mil i jonų gjf-V 
ventojų.. . . ‘

.4 p.-Laisve (Liberty)-^Penktad., rugp. (Aug.) 3, 1962

n



Jono Šimkaus ji
laiškas

* įžymus Lietuvos rašyto
jas Jonas Šimkus parašė iš 
Vilniaus vienam bruklinie- 
čiui laišką, kuriame mini 
apie Lietuvos rašytojų ryž
tą sustiprinti antireliginę ir 
antiklerikalinę kovą prieš 
visokias to krašto prietarų 
atliekas. Lietuvos kunigija 
ir klerikalai dar gana stip
rūs, ypatingai savo įtaką jie 
plečia tarp senų moterėlių 
ir jaunamečių vaikų. Todėl 
rašytojų pareiga aiškinti 
žmonėms tos kuniginės pro- 
p a g a n d o s žalą, žmones 
šviesti ir lavinti. Jonas Šim
kus savo laiške rašo:

Jonas Šimkus
“Kaip tik vakar Rašyto

jų Sąjungoje turėjome dide
lį rašytojų pasitarimą dėl 
antireliginės tematikos su
stiprinimo mūsų rašytojų 
kūryboje. Pradžiai prane
šimą padarė ‘Tiesos’ redak
torius Zimanas. Iš viso ‘Tie
sa’ daug daro bedieviška
jam reikalui sustiprinti. 
‘Tiesoje’ pastoviai spausdi
nami žmonių pasisakymai, 
kaip jie nutraukė ryšius su 
religijomis, o tai daro ’tei
giamą poveikį plačiai visuo
menei. Faktas dar yra tai, 

’kad pas mus Lietuvoje kai 
kur religininkai sugeba da
ryti moralinį spaudimą at
eistams ir silpninti ateisti
nę veiklą. Kova su įvairio
mis religijomis tebėra sun
ki. Rašytojai per paskuti
nius metus gerokai susilp
nino antireliginę tematiką 
savo kūriniuose. Mat, ry
šium su stalininio kulto nai
kinimu kai kas ėmė galvoti, 
kad ir kova su religijomis 
yra dogmatizmas ir neno
rėdami būti apšaukti seno
viškumais, bevelija neliesti 
religijos klausimo.

O tai didelė klaida. Va
kar dienos pasitarimas, ti
kiu, sustiprins rašytojų ko
vingumą ateistinėje dirvoje.’ 
Aš asmeniškai esu pasiry- 
ž^s parašyti naują novelių 
khygą ‘Vilniaus istorijos,’ 
kur ne viena novelė bus su 
Antireligine tema.

Prieš kelias dienas pas 
mus buvo rašytojų pasitari
mas, kur buvo iškeltos min
tys, kad lietuviškieji rašyto
jai iki šiol per silpnai pa
vaizdavo praėjusio karo ko
vas fronte ir užfrontėje 
prieš hitlerinę kariauną ir 
jos ramsčius. Tame pasita
rime aš nedalyvavau, nes 
širdis labai nerimo. Vis ne
galiu dirbti ir veikti pagal 
planą, nes liga mano planus 
sulaužo.

Dar noriu su Jumis pasi
džiaugti, kad šiandien mū
sų duktė Agnė Šimkutė at
nešė brandos atestatą. Ne
lengvas baras baigtas. Da
bar reikia ieškoti naujų ho
rizontų. Duktė norėtų mo- 
kytis-Dailės Institute. Žiū
rėsim, kaip bus...”

Daugiau įvairių parengi- 
fnų Laisves naudai.

SanFrancisco, Cat
Liepos 15 d. įvyko San 

Franciskiečių pietūs pas 
svetingus ir buvusius čika- 
giečius draugus Zalogus, 
Sonoma, Cal. Svečių atsi
lankė nemažai ir visų nuo
taika buvo puiki. Be ska
nių pietų dienos grožis ir 
įvairių medžių, gėlių ap
juosta graži Zalogų sodyba 
tiesiog žavėjo svečius.

Varde San Fransico LLD 
kuopos ir ruošimo komisi
jos labai didelis dėkui Zalo- 
gams už suteikimą vietos 
ir pagalbos ruošoje maisto. 
Pokylyje matėsi svečių iš 
toli: S tanelių šeima iš 
Cranford, N. J., kurie šiuo 
tarpu viešėjosi pas Karo
sus San Leandro, Cal. Tai 
Karosų dukra Jean su vy
ru ir dviem berniukais. Či- 
kagiškiai F. ir J. Veselys 
su dukryte. Vesely veiklūs 
ir geri “Vilnies” rėmėjai. 
Atostogavo Kalifornijoje 
Adeliutė Zixiene iš Los An-

Maisto ruošoje ir bendrai 
rūpestingai dirbo J. ir M. 
Genaičiai, V. Sutkienė, A. 
Norkienė ir kitos gelbėjo. 
M. Genaitienė ir Makutė- 
nienė atvežė dovanų. Ačiū 
joms.

Pietų pelnas padalinta 
pusiau dėl Oaklando, San 
Leandro ir San Francisko 
kuopų.

Tenka pažymėti, kad mū
sų A. Norkienė jau gerai 
pagyvenus moteris, bai
gianti aštuntą dešimtį metų 
amžiaus. Tačiau pilna ener
gijos ir puiki parengimų 
ruošos darbininkė. Pilnai 
tikiu, kad jinai galėtų eiti 
į lenktynes su jos pusės am
žiaus moterimis, kas liečia 
darbą. Pav., jinai turi tri
jų šeimų, namą viena, aukš

DORCHESTER, MASS.
MIRUS

Kazimierui Vidikui-Taurui
Jis dirbo dėl labo žmonijos, 
Negailėjo nei savo spėkų 
Netroško turtų nei raskažo dienų.

Jis nenorėjo, kad jo atšalusį kūną
Puoštų rožių vainikais žaliais, 
Jis mintyj turėjo, kad draugai eitų 
Jo idėjos užbrėžtais takais.

Mes liūdime netekę Jūsų,
Kam žiauri mirtis išplėšė iš tarpo mūsų.

Dr. ir E. Repshis

SAN FRANCISCO, CALIF.

MIRUS

Kazimierui Vidikui
Per ilgus metus dirbęs apšvietus lietuvių darbi

ninkų naudai, netrokšdamas sau nei turto, nei 
garbės. Tebūna tau amžina, atmintis. Miegok 
ramiai, mielas drauge.

HARTFORD, CONN.

MIRUS

Kazimierui Vidikui-Taurui
Reiškiame gilią užuojautą velionio giminėms ir 

draugams. Jis daug pasitarnavęs darbininkų kla
sei, ypatingai lietuviams darbininkams apšvietoje.

M. ir L. Butkevičiai
J. ir L. žemaičiai

tį išnuomoja keturiems pa
vieniams vyrams. Jinai pa
ti aptvarko, išvalo jų kam
barius. Be to, saVd^neihį'žą 
butą tvarkosi; ’į^tU,1’ ir dar 
siuva dėl kitų'. .JiiiSi■ gera 
siuvėja — siuvįa u'au j ų s 
drabužius ir, kaųi, rqį^iąt pą-z 
taiso. Jos draugas .; lųirėi 
jau virš metas .laiko, u Jię 
abu buvo siuvėjai. Iš tikrų
jų koks didelis skirtumas 
tarpe žmonių. Kiti pasiekę 
pusamžį pradeda bijoti pa
sijudinti, kad nepavargtų, 
nors šiandien medikalis mo
kslas sako, kad tie žmonės, 
kurie juda, dirba, daug il
giau gyvena. Būna dau
giau gyvenimu patenkinti, 
linksmesni, jaučiasi geriau.

Dar grįšiu prie parengi
mų. Tūlas laikas atgal įvy
ko piknikas draugų Karosų 
vasarnamyje Santa Cruz, 
Cal. Taipgi neseniai irBur- 
dų vasarnamy Clearlake, 
Cal., įvyko pramogėlė. Se
kantis piknikas įvyks rug
piūčio 26 d. pas Mačiulius 
Santa Cruz. Didelis kredi
tas priklauso mūsų veik
lioms moterims už dažnus 
pakylius.

Džiugu matyt jaunuosius 
žmones mūsų parengimuo
se. Kaip tai: draugų Taraš- 
kų dukra Carolyn su vyru 
Billy, Valaičių dukra Bar
bara su šeima.

Beje, pasigedome A. Mu- 
gianio, girdėjau, kad jį iš
tiko nelaimė. Grįštant jam 
į namus su automobilium, 
kitas automobilis davė jam 
į šoną ir labai sužeidė jo 
ranką. Be to, jo gražų au
tomobilį turėjo atiduot už 
25 dolerius, nes pataisyti 
jau nebuvo galima. Tai di
delė nelaimė, apgailėtina.

M. B.

A. Dagis
Ksavera Karosiene

„ San Francisko, Cal.
Liepos 29 4. išlydėjome 

mūsų Ks. Karosienę į Pa
saulinę taikos konferenciją 
prięjį atomines ir vandenilio 
įpiųbą^, j i .Konferencija bei 
suvažiavimas,' įyyjęs Japoni
joj e pradžioje»rugpiūčio.me* 
nesio.-i i Kar osięnė1 j dęlęgatė 
nuo JAV komitete? debkob- 
peravimo sui!Japonijos Ta
ryba prieš atomines boūibū’ė 
ir nuo vietinių jungtinių 
taikos organizacijų.

Karosiene su kitais vieti
niais delegatais vyksta į 
Honolulu, Hawaii, kur lai
kys masinį susirinkimą 
prieš karo pavojų. Iš ten 
vyks į Japoniją ir prieš kon
ferenciją stos į taikos mar- 
šavimą, pėsti į Tokyo.
Užsibaigus pasaulinei kon

ferencijai Japonijoj, Karo
siene su kai kuriais kitais 
delegatais vyks į Indiją, į 
Calcutta, kur įvyks masinis 
susirinkimas už taiką.

Iš JAV vyksta apie 25 de
legatai. Iš San Francisco 
du vyrai ir 5 moterys. Iš 
Los Angeles 5 moterys. Vie
nas delegatas bus tik ką iš
ėjęs iš Honolulu kalėjimo. 
Tai dalyvis “Everyman II” 
laivo, kuris bandė vykti į 
Johnston salą, kur JAV da
rė branduolinių ginklų ban
dymus. Juos areštavo, kuo
met bandė vykti į tenaitinę 
teritoriją.

Japonijoj šiai amerikinei 
delegacijai teks susitikti su 
tūlais Amerikos delegatais, 
kurie buvo nuvykę į pasau
linį kongresą už taiką į 
Maskvą. Viena jų tai Mrs. 
Ruth Gage Colby, kuri bu
vo išrinkta kaipo tarptau
tinė atstovė iš “Moterys 
Streikuoja už Taiką” komi
teto.

Taipgi Karosiene ir kiti 
vyks' į Taškentą, Tarybų 
Sąjungą, į Maskvą. Be to, 
jinai iš Maskvos turės pro
gą vykti į Vilnių paviešėti, 
kur pora metų atgal viešė
josi. Grįštant sustos Angli
joje, ten dalyvaus Taikos 
susirinkime Londone.

Mes visi jai ir kartu vi
siems delegatams linkime 
labai labai laimingos kelio
nės, nes ji bus labai įdomi 
ir įspūdinga.

San Francisko, Cal.
Liepos 22-33 d. įvyko A- 

merikos ir Tarybų Sąjun
gos sportininkų varžybos 
Stanford Stadiume, Palo 
Alto, Cal. Per tas dvi die
nas masės žmonių stebėjo, 
matė jųjų varžybas. San 
Francisco laikraščiai rašė, 
kad niekados čia nėra buvę 
tokio didelio entuziazmo 
kaip šios atletų varžybos. 
Ypatingai ceremonijų už
baiga buvo tiesiog jaudi
nanti. Kuomet JAV ir US
SR sportininkai, atletai, 
margavo rankomis sukibę 
dainų ir muzikos lydimi, tai 
minios žmonių sustojo ir 
grausmingai jiems plojo.

Net Tarybų koresponden
tas Vladimir Bagačev sakė, 
kad tas visas momentas 
tarpe atletų ir masės žmo
nių buvo toks pilnas drau
giško jausmo, kad tiesiog 
stebino visus.

M—rie

Alžyras. — Alžyre laips
niškai dalykai eina prie 
susitvarkymo. Vakarų poli
tikos šalininkai, su B. Khed
da priešakyje, netenka 
įtakos. Alžyriečiai remia 
Ben Bellos poziciją — už 
pilną Alžyro nepriklauso
mybę ir neutrališką pozici
ją tarptautiniuose reika
luose.

Philadelpliiečių sąskrydis
Rugpiūčio 19 d. philadelphiečiai turės sąskrydį 

pas Ramanauskus Sellersvillėje, Pa. Ramanauskai no
rėtų turėti svečių ir iš toliau. Ne per toliausia iš New 
Yorko ir iš New Jersey nuvažiuoti į Sellersville, Pa. 
Tas miestelis yra tarp Philadelphijos ir Eastono?b 

1 ;: KeliOiS)>aU'tomobiliais važiuojant: Nuo NewuYor- 
ko niieste iip (NeJersey važiuokite 22 keliu iki Somers- 
Vjlle, nuO'Sbmenrkville važiuokite 202 keliu iki 309 kelio> 
į 309 kelią sukitėfpb dešinei ir važiuokite iki Sellersvillę. 
(Dar prieš Sellersville Lambertsvillėje pervažiuosite'.til
tu Delaware upę). Tik pervažiavę Sellersville nliestuką 
sukite po kairei į kelią 563 ir juomi pavažiavę apie 2 
mylias, rasite keliuką Lonely Road. Sukite į jį po kairei, 
ir tuojau ant kampo rasite Ramanauskų farmą.

Pasirūpinkite newyorkieciai pasimatyti su Rama
nauskais ir philadelphiečiais rugpiūčio 19 d. Sellersvil
lėje.

rašyta apieFitch-

lietuviai baigia iš-

pirmą pasaulinį

Fithchburg, Mass. Į
Jau virš šešeri metai kai 

kas buvo 
burgą.

Čionai 
nykti.

Prieš 
kara buvo virš šešiasdešimt 
šeimynų, ir keli pavieniai, 
o dabar beliko apie dešimt 
šeimynų ir keletas našlių 
ir našliukių.

Organizacijos visos iš
nyko. O jų visokių turėjo
me. Paskutinė buvo Lietu
vių Jaunuomenės Draugys
tė, kuri nustojo gyvavus 
1956 m. birželio 3 dieną.

Veikimo neturime. Seniai 
džiaugiasi pensiją gavę.

‘Laikraščių ateina. “Lais
vės” yra 7 prenumeratos. 
“Vilnies” 1, o naujų skai
tytoju gauti, tai ir neban
dyk, nes kai kurie skaito 
anglų kalba laikraštį, o ki
ti visai neskaito, tik T.V. 
žiūri ir klausosi.

Lietuvių jaunimas nemo
ka lietuviškai skaityti. 
Dauguma vedę su svetim
taučiais * ir lietuviškai 
gia užmiršti.

bai-

ne- 
tai 
Jos 
sa-

Čionai darbai eina 
prastai, o geriausiai, 
popierinės dirbtuvės, 
dirba po šešias dienas 
vaitėje nuo prasidėjimo 
antrojo pasaulinio karo, 
uždarbiai neprasti, beveik 
visur yra unijos, išskyrus 
Simon Steel & Sow Co. ir 
Cawndry Machine Co. (da
bar American Can Co.).

Liepos 23, 1962, mirė 
Ona Murnikienė (Gruns- 
kis), 75 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdime vyrą George, sū
nų Michael, tris anūkus ir 
dvi seseris: Paulina Sa
dauskienė gyvena Fitch- 
burge, Emilija Jasiūnas — 
Buenos Aires, Argentinoje, 
Brolis Ignacas Grunskis 
gyvena Gardner, Mass., o 
Anthony Grunskis. —Chi
cago, Ill.

Ona Murnikienė uitkelia- 
vo į šią šalį l|907 m. į Gard
ner, Mass., o vėliau į Fitch- 
burgą ir čia gyveno visą 
laiką.

Buvo laisvų pažiūrų visą 
gyvenimą, palaidota Forest 
Hill kapinėse.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė. Mūsų užuo
jauta vyrui, sūnui Michael 
ir jo šeimai.

Alžyras. — Ben Khedda 
daro nusileidimų, nes liau
dis ir armijos daliniai re
mia Ben Bellą. Numatoma, 
kad bus susitarta ir išveng
ta naminio karo.

8,0000 
staty- 
Boat

Dyna-

Groton, Conn.—Po 13-os 
dienų baigė streiką 
atominių submarinų 
tojų prieš Electric 
Division of General 
mics Co.

Reporteris

Iš Lietuvos
(Ištrauka iš laiško)
ŽAIBAS UŽMUŠĖ

MOTERĮ
Užuguostis (Jiezno rajo

nas).— Birželio 26 d. čia 
žaibas užmušė Vladzią Ja- 
sionienę, 50 metų amžiaus 
moterį.

Užėjus mažam debesiui, 
moteris išėjo į lauką perriš
ti kiton vieton karvę. Grįž
tant jai atgal į stubą, ei
nant pro telefono stulpą, 
žaibas trenkė į stulpą ir ant 
vietos moterį užmušė.

Liko trys sūnūs ir viena 
duktė. Vladzios vyras Ka
zys Jasionis mirė praeitais 
metais.

Jasioniai seniau gyveno 
Amerikoje, Montello, Mass., 
miestelyje; dirbo apsiavimų 
dirbtuvėje. Lietuvon sugrį
žo pirm antrojo pasaulinio 
karo ir tuoj nusipirko kiek 
žemės Užuguosčio bažnyt
kaimyje, kur ir dabar gy
veno. — P. Š.

Į talką Kazachstano 
žemdirbiams

Du šimtai vaikinų ir mer
ginų iš įvairių respublikos 
kampelių išvyko padėti Ka
zachstano žemdirbiams. Šis 
11-os vagonų sąstatas — 
trečiasis jaunųjų Lietuvos 
statybininkų traukinys, iš
vykęs į plėšinines žemes. 
Jaunieji entuziastai dirbs 
Petropavlovsko srityje ele
vatoriaus statyboje.

Bostono Apylinkei
Pranešimas Naujosios Anglijos 

Dainos Meno Mylėtojams

Sekmadienį

Rugpiūčio 12 August
įvyks jL.M.S. 2-ros Apskrities

MĖTINIS PIKNIKAS
Olympia Parke

Shrewsbury-Worcester, Mass.

Programoj dalyvaus:

Hartfordo Laisves Choras 
Montello Vyrų Dailės Grupė

Bus daug tolimų svečių, atvyks L.M.S. centro 
sekretorė Mildred Stensler, drauge su jąja atvyks 
grupė newyorkiečių menininkų ir buvusių meno 
mokyklos mokinių. Svečiai taipgi dalyvaus pro
gramoje.

Kviečiame Naujosios Anglijos visuomenę ruoš
tis dalyvauti šiame piknike. Rengėjai

5 p.-Lai$v$ (Liberty)—Pepktad., rugp. (Aug.) 3, 1962

Buenos Aires, — Policija 
kardais ir gazų bombomis 
išvaikė studentų ir darbi
ninkų demonstraciją. Apie 
10 demonstrantų buvo su
žeista.

Ankara. — Turkija suju
do, - nes prasidėjo galvijų 
Rojų ir nasrų liga.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai
LDP. Klubo, LDS 33 kuopos ir 

LLD. 54 kuopos susirinkimai įvyks 
Rugpiūčio-August 5 dieną. Pradžia 
2 vai. popiet., 408 Court St. Klubo 
susirinkimas prasidės 2-rą vai. die
ną. Vėliau seks kuopų susirinkimai. 
Prašome 'minėtų organiacijų narius 
dalyvauti. — A. S.

(61-62)

BROCKTON, MASS.
Montellos Moterų Apšvietos Klu

bas laikė mitingą liepos 27 d. Nu
tarė surengti pikniką Liet. Taut. 
Namo knygyno naudai dėl atnauji
nimo laikraščių, kurie yra užsibai
gę. Parengimas įvyks rugpiūčio 5 
d., Ustupų sode, 27 Cleveland 2Ave., 
netoli nuo Lietuvių Tautiško Namo.

Pradžia 1-mą vai. dieną. Pietų 
nevalgykite namie, nes piknike bus 
daug gardžių valgių, namie gamin
tų. Į komisiją įėjo K. Čereškienė, 
M. Gutauskienė, K. Sireikienė, O. 
Chestnut ir T. Kaminskienė.

George Shimaitis
(61-62)

BROCKTON, MASS.
Montellos Vyrų Dailės Grupė ir 

Lietuvių Tautiško Namo Draugovė 
rengia pikniką Ramovos Parke, 
Įvyks sekmadienį, prieš Labor Day, 
rugsėjo (Sept.) 2. Pradžia pirmą 
valandą dieną. Bus dainų programa. 
Art Masons orchestra; namie ga
mintų valgių, karštų ir šaltų gėri
mų. Įėjimas su laimėjimu tik 25c. 
Prašomi visi vietiniai ir iš apylin
kės dalyvauti.

Rengimo Komitetsa 
(61-62)

WORCESTER, MASS. 
Pietūs Ir Piknikas

Rugpiūčio-August 5 d., Olympia 
Parke įvyks LDS 57 kuopos rengia
mi pietūs 1 vai. dienos laiku; pie
tūs bus labai geri, tikrai šventadie
niai. Taigi, tą sekmadienį nega- 
minkitės namie valgių, o važiuokite 
j Olympia parką pietauti. Papieta
vus kuopos delegatas D. J. papasa
kos savo įspūdžius iš atsibuvusio 
LDS 15-tojo Seimo, Detroit, Mich. 
Vėliau piknikausime iki vėlmos pui
kiame parke ir prie įvairiausių vai
šių linksminsimės.

Iki pasimatymo,*
LDS 57 Kp. Koresp.
(61-62)

MONTELLO, MASS.
Liet. Lit. Draugijos 6 kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks pir/na- 
dienį, Rugpiūčio-August 6 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus narius prašome dalyvauti 
susirinkime, nes yra daug /Žvarbių 
reikalų apsvarstymui. Va/ira jau 
artinasi prie pabaigos, turime pa
galvoti apie rudeninę veiklą. Čia 
taipgi išgirsite raportą iš “Laisvės" 
pikniko. Geo. Shimaitis (61-62)



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

V. Sirvydas pataikė
V. Sirvydas “Vienybėje” 

rašo: “Kultūros kongreso 
Čikagoje metu ruošiamas 
simfoninis koncertas, kurį 
diriguos Jeronimas Kačins
kas. Tarp kitų bus atlikta 
lenko vilniečio M. Karlovi- 
čiaus sukurta “lietuviška 
Rapsodiją”. Programos su
darytojas prof. V. Jakubė- 
nas “Draugui” pareiškė: 
“Dabartinėje Lietuvoje su
kurta nemažai simfoninių 
veikalų. Yra tikrai vertin
gų, lietuviško pobūdžio, ne
turinčio apčiuopiamo ryšio 
su dabartine santvarka. 
Bet jų atlikimas Kongreso 
metu galėtų įgauti tam tik
ro politinio pobūdžio”.

Sirvydas ir rašo: “Taigi, 
tų kūrinių L. Kultūros Kon
gresas todėl negirdės, nes 
rengėjai tiek nutauto, kad 
meną (išeivijoj) pavergė 
politikai. Jau geriau len
kas, negu nelaisvas (Sirvy
do terminologija. AZ) lie
tuvis...” Politikai, matyt, 
įsitikinę, kad išeivijos (tau
tos šakos) kilniausia šiuo 
metu pareiga yra ignoruoti 
tautos kamieno talentų kū
rybą, nes, viena, kūrėjai 
“nelaisvi”...
Ir vėl Mekas laimėjo.........

Kaip praneša “Film 
Maker’s Kooperatyvas Niu
jorke, amerikiečio Jono 
Meko filmas “Medžiai ir 
šautuvai” laimėjo pirmąją 
premiją “Antrajam nepri
klausomo filmo festivaly
je”, įvykusiam Forret t a 
Terme, Italijoje.

Festivalyje dalyvavo 16 
tautų atstovai. Festivalyje 
buvo rodomi tokie žinomi 
filmai, kaip “Jules et Jiitiu 
(Prancūzija) ir “Angelų 
motina Joana” (Lenkija). 
Festivalio jury rado, kad 
lietuvio filmas “Medžiai ir 
šautuvai” geriausiai atro
dė iš festivalio kūrybinio 
kriterijaus vertinimo taš
ko. Festivalio tikslas juk 
ir buvęs “atkreipti dėmesį į 
filmus, kuriuose yra kas 
naujo ir kuris patenkina 
naujųjų laikų meno reika
lavimus”.

Jury komisijoje buvo to
kios filmų garsenybės, kaip 
Oesare Zavattini, Elio Pet
ri, Vittorio de Seta, Fran
cesco Maselli, Pio Baldelli. 
Alberto Moravia, rašyda
mas “L’Espresso”, filmą iš
gyrė po antrašte “Mekas 
šaukia į pasaulį”. Toliau 
spaudai pranešitne sakoma, 
kad italų agentūra “Cinela- 
tina” kitą mėnesį jau pra
dės rodyti Jono Mekio fil
mą Romoje, Milane, Vene
cijoje ir Torino.
Lietuvos karo metų 
žudynes filme

Liepos 22 d., sekmadienį, 
Niujorke buvo pirmoji 
premjera filmo apie Adolfą 
Hitlerį. Tai yra dokumenti
nis filmas, su nauju įdomiu 
priėjimu. Filmą parašė, su
režisavo ir išleido Louis 
Clyde Stouman, pagarsėjęs 
TV filmų apie Churchillį- 
"Valiant Years”.

Filme pasakoja tekstą 
garsioji Marlena Dietrich. 
Filmas dalinai yra bazuoja- 
mas 12 amžiaus liaudies pa
sakėčia “Lapė Reynardas”, 
kaip kad ją atpasakojo 
Wolfgang von Goethe. Fil
mo vardas “Black Fox”. 
Rodoma, kaip buvo žudomi 
žydai, matomi vaizdai iš 
Lenkijos ir Lietuvos. Rodo
ma, kaip policininkai Len
kijoj begėdiškai lazdomis 
muša leisgyvius žmones. 

Lietuvos vaizduose rodoma, 
kaip išrengtos moterys gu
lasi į iškastas duobes, bet 
nemtyat, kas jas šaudo... 
Filme nesakoma, kad tai 
vyksta Lietuvoj ar kokioj 
kitoj “šventoj žemėj”.

Istorinėj perspėk t y v o j 
filmas tiesiog purto savo 
baisumu ir vakariečio 
“krikščionies” žvėriškumu.

i
Argi ne keista, kada Va

tikano laikraštis šiandien 
didžiuojas, kad jei Europa 
vienijasi, tai nuopelnas esąs 
krikščionių tikėjimo, kuris 
jas išvedęs per visas nelai
mes... Kaip krikščionys vo
kiečiai turėjo tokį Hitlerį, 
ar katalikai prancūzai pri
vedė prie Alžyro žudynių, 
Vatikano laikraštis nekal
ba.
Tebelaukia leidėjų

Virš 8 milijonų dolerių 
per 10 metų “kažkas” suau
kojo, kad galėtų tarpusavy
je per visus šiuos pokario 
metus ėstis liet u v i š k o s 
“partijos”. Neturėdami rei
kalo pelnytis duonos kruvi
nu prakaitu, “ponai politi
kieriai” energiją leido viens 
kito šmeižimui, pažadams 
kalnus nuversti. O čia, štai, 
atsitiktinai pakliuvo dar 
1|358 metais smuikininko ir 
muzikologo Izidoriaus Va
siliūno viešas kreipimasis į 
išeiviją prašant lankyti į jo 
veltui duosimus koncertus, 
kad sukeltų fondą išleisti 
“laisvėje” sukurtiems lietu-; 
vių kompozitorių k ū r i- 
niams. Iš kilnaus šio patrio
to žmogaus sumanymo ma
tyt niekas neišėjo. Kaip 
girdėti, dar šiandien “ste
buklo” laukia eilės kompozi
torių daugelis kūrinių.

Iki šios dienos tiems kū
riniams kaip ir neatsirado 
progos suskambėti svarbes
nėse scenose ir koncertų sa
lėse.

Kaip atrodo, išeivijai iki 
gryno kaulo įkyrėjo veid
mainiška ir paviršutiniška 
politinių aklių veikla, tai 
gal susiras kam skirti vis 
labiau brangstančio poilsio 
energiją šitokiems tiks
lams?

Žinoma, tuoj atsiras grau
dingų balsų, kuris didžiu 
balsu šauks, kad “kompozi
torių kelionė Lietuvon, ar 
jų kūrinių išpildymas lietu
vių tautos šventovėse, kaip 
Filharmonija ar Konserva
torijoj, “giliai užgaus” visą 
kenčiančią ir laisvės trokš- 
tan č i ą Lietuvą”... Mat, 
yra dar nemaža tokių, ku
rie mano, kad Lietuvėlė 
mūsų dar per mažai dėl jų 
ir kitų prisikentėjo, ir jie 
mielai, susidėtų su bet 
kuom, kurie pasisiūlytų 
kuriam nors tikslui pasi
naudoti “laisvinimo” profe
sija...” Bet tai niekai. Įsi
vaizduokite sau didžiulę 
auditoriją Vilniaus Filhar
monijoje, su didžiausiu su
sikaupimu besiklausančią 
publiką, jauno lietuvio di
rigento vedamą jaunų lie
tuvių instrumentalistų iš
pildymą lietuvio kompozi
toriaus kūrinių... Birželio 
9-tą dieną vieną tokį 
koncertą mačiau. Bu
vo įspūdinga. O ar ne šito 
kaip tik reikia gabiems iš
eivijos ir praeities kompo
zitoriams? Savos auditori
jos, išpildytojų ir būtino 
respekto jiems — lietuvių 
tautos kūrėjams, lietuvių 
tautos deimančiukams? O 
ar žino išeiviai kompozito
riai, kaip meluoja tie, kurie 
sako, kad tėvynės kompozi
toriai nenori bendrauti su 
jais? Ar tikės jie, kad te-

Pirmas laiškas iš naujo
Lietuvos miesto - Elektrėnų

Neseniai “Laisvėje” 
(“Krisluose”) buvo rašyta: 
kas iš elektrėniškių pirmas 
parašys “Laisvei” kad ir 
neilgą korespondenciją, tam 
mes užprenumeruosime sa
vo laikraštį. Žemiau telpa 
toks laiškas-korespondenci- 
jukė, ir jį rašo Julius Jur
gaitis, kuris Elektrėnuose 
gyvena ir dirba, matyt, prie 
statomos didžiulės šilumi
nės elektrinės. Didelis jam 
ačiū!

Elektrėnai—naujas mies
telis, kuriam lemta, atrodo, 
išaugti į miestą. Jo dar nė
ra Lietuvos žemėlapiuose, 
nes tik neseniai prasidėjo 
statytis.

Dėkojame Juliui Jurgai
čiui už parašymą mums šio 
laiško. Mes savo pažadą, 
duotą per laikraštį, taip pat 
išpildy&me. — Red. 

• • •
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Gerb. Redakcija,
Perskaitęs “Tiesoje” ži

nia, kad “Laisvė” laukia 
laiškų iš Elektrėnų, aš 
ėmiausi plunksnos. Tą da
ryti mane paskatino ir tas, 
kad esu Rojaus Mizaros 
kaimynas. Esu gimęs Savi- 
lioniu kaime.

Šia proga siunčiu nuošir
džius sveikinimus Rojui Mi- 
zarai, visam “Laisvės” re
dakcijos kolektyvui, o taip 
pat ir visiems “Laisvės” 
skaitytojams. Tikiu, kad 
prie mano sveikinimų pri
sijungia ir tritūkstantinis 
statytojų kolektyvas.

O dabar šiek tiek žinių 
iš Elektrėnų, čia pastatyta 
dar tik 12 gyvenamųjų na
mų. Visi jie keturių aukš
tų, po 64 butus. Butai geri, 
įrengta visi patogumai. Čia 
gyvena darbininkai, inžinie- Laikas man praeina pas 
riai, tarnautojai. Juozą irgi įdomiai. Jis do-

Baigiama statyti vidurinė į misi pasauliniais įvykiais, 
mokykla, kultūros namai, Savais reikalais Juozas ma- 
poliklinika, ligoninė. Jau žai kalba, tik paklaustas at

sako: “Jausčiaus gerai, jeiveikia du vaikų darželiai— 
lopšeliai, buitinio aptarnavi
mo įstaigos, — parduotu
vės, valgyklos, pirtis, skal
bykla.

Miestelis remiasi į dirbti
no ežero šoną. Arti pušy
nas. Yra kur ilsėtis.

Už dviejų kilometrų nuo 
miestelio statoma, mūsų pa
sididžiavimas, elektrinė. Tai 
bus viena galingiausių ir 
ekonomiškiausių, ne tik Pa
kaityje, bet ir TSRS šiaurės 
vakarų energosistemoje. 
Šiais metais jau pradės suk
tis pirmas agregatas. •

Yra apie daug ką pasako
ti, bet nežinau, kas gerb. 
Redakciją domina.

vynainiai, sakė, sutiktų su 
glėbiais kiekvieną kolegą- 
svečią iš Amerikos, atva
žiavusį pasidalinti savo kū
rybiniais atsiekimais su 
jais, su visa lietuvių tauta? 
Parašiutininkų festivalis .. 
virš Kauno marių

Kai skaitai apie liepos 
23 d. virš Kauno Marių įvy
kusį parašiutininkų festi
valį, niekaip negali patikė
ti, kad dauguma parašiuti
ninkų buvo tie patys lietu
viai, kaip kad juos prieš 
šimtmetį aprašė Simanas 
Daukantas. O ar žinot, kad 
kapsukietis Gediminas Vai
vada, nuo 1961 metų rudens 
yra pasaulio rekordinin
kas! Jis iššoko iš 12,350 
metrų aukščio, 61 laipsnio 
šaltyje, krito 11 minučių, ir 
laimingai nusileido mūsų 
Žemėj prie 28 laipsnių šilu
mos.

FT'   •’C'J
Ateityje, manau, laiškai 

bus įdomesni.
Jūs pageidavote, kad laiš

kas būtų su Elektrėnų mie
sto antspaudu. Šiuo kartu 
tai padaryti negalima, nes 
paštas dar nespėjo įsigyti 
tokį antspaudą.

Mano adresas:
Vievio rajonas

Elektrėnai 6—22 
Lithuania, USSR

Jurgaitis Julius

Juozas Steponaitis 
ir pasimatymai

Vasarą saulėtų dienų 
dažnai maišosi. Giedrios 
aplinkos paveiktas, atsira
dau pas Juozą Steponaitį. 
Radau jį vieną. Akis įsmei
gęs į langą stebi erdvę. Ka
da prisiartinęs tekštelėjau 
jam per petį, gąstelėjo jis.

—A, tai jus? —prašneko 
klausiamai.

—Aš, aš — ranką spaus
damas jam atsiliepiau.

—Diena graži, tai nesiti
kėjau svečių. Labai džiau
giuos, kad atėjai.

Kad į kitą kryptį kalbą 
pasukti, įteikiau jam kny
gą. Sakė, Dr. Margerio kny
gą — “150 dienų Tarybų 
Lietuvoje”— skaitąs jau 
antru kartu.

—Taip. Ar patenkintas 
ja? — įdomavaus.

—Labai, — atsakė daug 
negalvojęs jis.

—Smagu. Tenka iš kai 
kurio nario nugirsti ir nei
giamų atsiliepimų, — aiški- 
naus<

Juozas skiria daug laiko 
knygų skaitymui, tai jose 
atrenka grūc|us.; Jam .einą 
tas į sveikatą nebelieka 
vietos nuoboduliui, ( tūnant 

i už keturių sienų kambaryje 

nuobodulys neslėgtų”. Va
sarą pasigendąs jis atviro 
oro. Kad ir kelios minutės 
lauke praleistos būtų dide
lė permaina.

Kalbant apie' Juozą, me
tasi į mintį Kazys Stepo
navičius. Draugų rūpesčiu, 
Kazys atvažiuodavo į mūsų 
piknikus. Manau, kad Juo
zas tokią paslaugą mielai 
priimtų.

Atsisveikindamas Juozas 
davė geras dienas visiems 
laisviečiams ir draugams. 
Aš noriu pridėti: nepamirš
kite, progai esant jį matyti 
buveinėje 144 So. Oxford 
St., Brooklyn, N. Y. GG 
traukinio Fulton stotis.

Jonas, Jr.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės di

rektorių susirinkimas per
keltas iš rugp. 3 d. į rugp. 
6-tą dieną, pirmadienį. Pra
džia 7 vai. vakare.

J. G.

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

įvyks antradienį, rugpjūčio 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes de
legatai pateiks raportus iš LDS 15- 
tojo seimo. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėte.

Valdyba 
(62-63)

Jungtinas Tautos. — Ru
anda ir Urundi, naujos val
stybės Afrikoje, padavė 
prašymus priimti jas į šią 
organizaciją.

Dar apie velionį 
Antaną Linky

Taigi vėl buvo supiltas 
naujas kapas. Birželio 29 d. 
mirė gerai Brooklyno lie
tuviams pažįstamas Anta
nas Linkus, siuvėjas, Lietu
vių Amerikos Piliečių klu
bo narys, nuoširdus žmo
gus. Buvo apie 73 metų 
amžiaus. Į šią šalį atvyko 
dar jaunas būdamas. Palai
dotas laisvai liepos 2 d.

Paliko dideliame liūdesy
je žmoną Petronėlę, dukrą 
Helen, žentą, sūnų, marčią 
ir 7 anūkus.

Seniau ilgai gyveno 
Brooklyne, priklausė prie 
kriaučių unijos. Per dauge
lį metų skaitė “Laisvę”. Į 
senatvę paliko didmiestį ir 
čionai (71 Vanderbilt Ave., 
Central Islip, N. Y.) buvo 
įsigijęs gražią vietelę. Bet 
neilgai teko geriau pagy
venti. Mirtis išplėšė jį iš 
gyvųjų tarpo.

Ilsėkis, Antanai, šios ša
lies žemelėje, o mes ilgai ta
ve atsiminsime. Reiškiu 
artimiems užuojautą.

E. Zizas

Po miestą pasidairius
Charles Irwin, iš Strat

ford, Conn., 41 gatvės au
tobusų stotyje nukrito nuo 
platformos ir ateinant i s 
busas jį užmušė.

Sulaukęs 85 metų amž. 
mirė profesorius Solomo- 
nas Rosowsky, specialistas 
žydų religijoje. .

Niujorko demokratai “te
beieško” kandidatų į valsti
jos urėdus. Rinkimai arti
nasi, o jie neturi kandidato 
nei į gubernatoriaus, nei 
senatęriąuš postą>
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Niujorko iždįninkas Ab
raham Beame šaukiasi į vi
sų miestų iždininkus, ragin
damas juos daryti “spaudi
mą ant Washingtono”. Jis 
nori, kad prezidentas ir 
Kongresas jau dabar pa
skelbtų federalinių taksų 
sumažinimą. Toks taksų 
numušimas, jo supratimu, 
pajudintų viso krašto eko
nomiką.

Per paskutinę liepos mė
nesio savaitę mieste auto
mobilių nelaimės gerokai 
padidėjo, palyginus su ta
pačia pereitų metų savaite. 
Viso nelaimių buvo 1,150.

Miesto Board of Estima
te nutarė nupirkti 47,000 
“myterių” iš Duncan Par
king Meter Co. Užmokės 
$2,350,000. Sakoma, kad ši
tie nauji “myteriai” saugūs 
nuo vandalų. Taip pat juos 
negalės “apgaudinėti” ne l 
gudriausi automobilistai.

Į Niujorką pribuvo 117 
studentų iš 37 kraštų. Jie 
čia praleis penkias dienas, 
o paskui vyks pamatyti ki
tas Amerikos vietoves. 
Studentams vadovauja 18 
metų studentė iš Lebanono. 
Svečiai Amerikoje paviešės 
keturias savaites. Jų misija 
yra susipažinti su Ameri
kos žmonių gyvenimu.

Po numeriu 566 Baltic 
Street, B/rooklyne, viename 
name gyvena aštūonios šei
mos. Praėjusį šeštadienį 
vienos didelės šeimos 2 mė
nesių mergaitę užp u o 1 ė 
žiurkės ir smarkiai sužeidė.

Namas apleistas, o savi
ninkas nuo nuomininkų lu
pa aukščiausias nuomas. 
Miesto Sveikatos departa
mentas kalba apie namo už
darymą. 6 p.—Laisvė (Liberty)—Penktad., rugp. (Aug.) 3, 1962

FILMAI
“BIRD MAN OF 

ALCATRAZ”
Jau 53 metai, kai sėdi ka

lėjime Robert Stroud (ame
rikietis), už tai, kad jis 
gyvendamas Alaskoje 1909 
metais užmušė vyrą, apgin
damas savo merginą nuo 
brutalaus užpuolimo. Jis 
buvo nuteistas mirtimi, bet 
dėka jo motinos apsukru
mo, kuri išdrįso nueiti tuo
met net pas mūsų šalies 
prezidentą Woodrow Wil
son prašyti pasigailėjimo ir 
dėka motinos stiprios va
lios, jo bausmė tapo pakeis
ta kalėjimu iki gyvos gal
vos. Pasisekė motinai išgel
bėti savo sūnų nuo mirties.

Pirmus 10 metų Robert 
Stroud buvo sunkiųjų dar
bų kalėjime. Jis atlikdavo 
savo darbus, bet nenusi
leisdavo, nei nenusilenkda
vo kalėjimo sargam. Už tokį 
jo kietą nusistatymą ir už
sispyrimą jis dažnai būda
vo nubaustas karceriu ir 
pagaliau tapo perkeltas į 
kitą kalėjimą sėdėti vienu
tėje.

Būdamas čionai, jis kar
tą ^bevaikščiodamas vienas 
kalėjimo kieme, randa ma
žą žvirbliuką. Atsineša jis 
tą paukštuką į kamerą ir 
pradeda auginti, maitinda
mas visokiais vabalais, ku
rių kalėjime netrūko.

Tuo laikotarpiu kalėjimo 
viršininkas buvo biskelį 
nuolaidesnis ir leido moti
nai atnešti jam porą kanar- 
kų. Su ta porele jis prisiau
gino daugiau kanarkų ir 
pradėjo studijuoti paukš
čių augimą, jų vystymąsi ir 
visokius liguistus pasireiš
kimus. Tai buvo geriausias 
jo gyvenimo laikotarpis.

, Per ,25 metus būdams šia
me kalėjime jis parašė ke
letą knygų apie įvairias 
paukščių ligas ir jų prižiū
rėjimą.

Kuomet naujas kalėjimo 
viršininkas perėmė parei
gas, ši privilegija tapo at
imta iš jo ir tuojau jis bu
vo perkeltas į Alcatraz, vie
ną iš griežčiausių kalėjimų 
Jungtinėse Valstijose.

Čia sėdėdamas vienutėje, 
kur dieną naktį viešpatauja 
visuotinė tyla, jis parašė 
įdomią knygą apie kalinių 
gyvenimą kalėjimuose ir 
ten esančią tvarką. Kaip 
traktuojamas kalinys ir ko-

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-LietuviŲ Kalbu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvui-Anglii Kalini
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

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

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

i

kios bausmės duodamos už 
neišlaikymą griežtos draus- 
mos bei kalėjimų nuostatų. 
Jis taip pat išvertė keletą 
Victor Hugo kūrinių isr* 
prancūzų kalbos.

Turint mintyje, kad Ro
bert Stroud nepabaigęs nė 
pradžios mokyklos, reikia 
pripažinti, kad jis didelį 
įnašą davė žmonijai. Ypa
tingai susiinterasavo jo gy
dymo metodais gyvulių glo
bojimo draugijos ir dauge
lis paukščių augintojų da
bar naudojasi jo patari
mais.

Robert Stroud sulaukė 
jau 73 metus ir vis dar sėdi 
Springfield kalėjime Mis
souri valstijoj. Per visą šį 
laiką jis nematė jokios 
spaudos, apart kalėjime 
esančių knygų. Jis negirdė
jęs radio, jis nematęs tele
vizijos.

Šis filmas padarytas su 
tikslu sukelti žmonėse irfc 
teresą apie šį kalinį, kurio 
nusikaltimas panašus dau
geliui kitų atsitikimų. Kri
minalistai su didesni a i s 
prasikaltimais paliuosuoti, 
tad kodėl Robert Stroud 
negalėtų būti paleistas nors 
po priežiūra? Šiuo tiksluk 
manoma rinkti par a š u š 
prie kiekvieno kino teatro, 
kur minėtas filmas bus ro
domas ir siųsti prašymo 

I peticijas Valstybės proku- 
I rorui.

Burt Lancaster labai vy
kusiai suvaidino vyriausią 
rolę, charakteringai pa
brėždamas Roberto Stroud 
būdą.

“Bird Man of Alcatraz” 
rodomas plačiu mastu iš 
karto visuose miesto rajo
nuose ir pačiam Manhatta- 
ne Astor kino teatre prie 
Times Square.

Kam įdomu pamatyti — 
sekite skelbimus vietinėj 
spdudbj.

Pasveiko
Džiugu pranešti, kad mū

sų gerasis draugas Juozas 
Kairys jau gerokai pasvei
ko ir tapo paleistas iš ligo
ninės. Dabar randasi na
mie. Juozas sako: Jaučiuo
si gerai, bet suprantama, 
tūlą laiką dar reikės maty
tis su savo gydytoju. Ligo
ninėje nieko pamatiniai blo
go su mano sveikata nesu
rado.




