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KRISLAI
Marilyn Monroe.
Per daug išliaupsinta. 
Piknikai.
Kaip gi ten iš tikrųjų buvo.

— Rašo R. Mizara —

uKai šitie žodžiai rašomi, 
dar nėra oficialių duomenų, 
kaip mirė gražuolė kino ak
torė Marilyn Monroe: ar ji per 
klaidą per daug migdolų pa
ėmė ar tyčia pakirto sau gy
vybę. Kaip ten bebuvo, Mari
lyn Monroe jau nebėra.

Retai kam pasitaiko toks li
kimas, kaip Marilyn Monroe, 
tiimusi vargingoje pastogėje, 
ji tapo garsenybe, kokios jai 
pavydėjo daugelis moterų. Ji 
tapo, be kitko, pripažinta 
gražuole. O tai moteriškei, 
atrodo, turėtų būti didžiausia 
laimė. Bet ar ji buvo laimin
ga?

Kai 1956 metais Marilyn iš
tekėjo už dramaturgo Arthti
ro Millerio, ji sakė spaudos 
korespondentams:

—Tik dabar aš pradėjau 
tikrai gyventi. . .

Bet tasai “tikrasis gyveni
mas“ tetruko tik apie ketve
rius metus.

Nelaimė su Amerikos žvaigž
dėmis glūdi tame, kad jas 
spauda labai išliaupsina, iš
garbina, padaro kažkokiomis 
negirdėtomis retenybėmis. O 
tai nėra sveika, nei joms, nei 
įjno mėnui.

Man būvant Lietuvoje, daž- 
>nai valgydavau pusryčius vie
noje nedidelėje kavinėje, kur 
valgydavo ir jau atsižymėju
sios kino aktorės. Bet paste
bėjau, kad niekas nekreipė į 
jas didesnio dėmesio. Maskvos 
restoranuose taipgi pastebė
jau tarybines kino žvaigždes 
valgant pietus: buvo tas pats.

Pas mus gi Ilollywoodas, no
rėdamas daugiau biznio pada
ryti, liaupsina, garsina, garbi
na kino aktores be mieros ir 
be čienios.

Nelaimė su amerikiniais ki
no aktoriais yra ta, kad juos 
Ilollywoodas nuperka ir laiko 
kaip prekę, o ne kaip žmogų. 
Jie turi šokti pagal pelnagro- 
bių muziką. Jautresnius ak
torius visa tai veda į despera
ciją. Ir Miss Monroe, sako
ma, buvo nusivylusi gyvenimu 
ir savo profesija.

Aišku, Marilyn Monroe bu
vo nebloga aktorė, sukūrusi ne- 
Maža puikių charakterių. Bet 
ji, kaip ir daugelis kitų “iš
rinktųjų,“ savo gyvenimo žva
kę degino iš abiejų galų. Na, 
ir tai, matyt, paskubino jos 
mirtį.

Detroitiečių spaudos pikni
kas, įvykęs liepos 29 d., buvo 
geras.

Rugpjūčio 12 d. Worceste- 
ryje įvyks LMS 2-osios apskri
ties piknikas su puikia meni
ne programa.

Rugpiūčio 19 d. Ramanaus
kų farmoje, Sellersville, Pa., 
bus įdomus sambūris.

O didžiulis vilniečių pikni
kas įvyks rugpiūčio 26 d. Či
kagoje.

“Naujienos“ rašo, kad val
džia 1917 metais “Kovos“ ir 
žurnalo “Naujoji gadynė“ ne
uždarė, ir kad K. V i d i k u i 
areštuoti nebuvo išleidusi 
“warranto.’’

Bet ką gi sako faktai ? 
j “14 d. gruodžio, apie 6 vai. 
vakare, vėl atsilankė į ‘Kovos’ 
spaustuvę (valdžios) agentai 
ir pranešė, kad jie turi va- 
rantą ant redaktorių Vidiko, 
Stalioraičio, sekretoriaus Stil-

{Auga Jungi. Valstijų 
fabrikantų pelnai

2,000 reikalavo taikos ir 
atomų bombų panaikinimo

Daugiau faktų apie 
žalingus vaistus

i

Washingtonas. — 1962 
metų antrame ketvirtyje 
(balandžio, gegužės ir bir
želio mėnesiais) Jungtinių 
Valstijų kapitalistų pelnai 
žymiai padidėjo. Štai kelių 
firmų pelnai po atmokėji- 
mo valdžiai taksų:

General Motors Co. turė
jo $402,196,000 pelno, tai 60 
procentų daugiau, ka i p 
1961 per tuos pat mėnesius. 
Ford Motor Co. pelnė $140,- 
600,000.

Lėktuvų g a mintojai: 
North American Aviation 
Co. pelnai padidėjo 18 
proc., Douglas Aircraft 
kompanijos net 66 procen

”Jau laikas baigti su ponų 
viešpatavimu,”™ Goulartas
Rio de Janeiro. — Čionai 

kalbėjo Brazilijos preziden
tas Goulartas ir, tarp kit
ko, pareiškė: “Aš nesi
trauksiu nei žingsnio iš 
kovos, kol nebus padarytas 
galas žemdirbystėje ponų 
viešpatavimui ir industrijo
je užsienio kapitalistų”.

Brazilija milžiniška šalis. 
Ji užima 3,287,200 ketvir
tam iškų mylių plotą ir tu
ri virš 70,000,000 gyvento
jų. Gamtiniai šalis turtin
ga, yra: aukso, naftos, ni
kelio, anglies, geležies ir j 
kitų iškasamų turtų. Žemė 
derlinga, dera kava, bana
nai, cukrinės nendrės, apel
sinai ir kitoki šiltųjų kraš
tų vaisiai.

Bet Brazilijos žmonės 
gyvena varge ir skurde, 
kenčia alkį, daug miršta, 
nes šalies turtais naudojasi 
vietiniai ir užsienio turčiai. 
Industrija daugumoje už
sienio kapitalistų rankose, 
vien Jungtinių Valstijų ka
pitalistai turi 70 procentų. 
Kavos derliaus 78 procentai 
eina į JAV.

Dirba žemės tik apie 15 
procentų, o jos dauguma: 
miškai ir milžiniškos galvi
jų ganiavos. Brazilijoje per 
metus kiaulių užaugina 
apie 50,000,000. Savi ir už
sienio ponai turi savo ran

šono ir administratoriaus J. 
Šukio...“ (“Laisve,“ 1917 m. 
gruodžio 21 d.)

Na, o kai dėl “Kovos“ ir 
“N. gadynės“ uždarymo: JAV 
paštas atsisakė laikraštį ir 
žurnalą siuntinėti. Ką gi tai 
reiškia, ar ne uždarymą?

Tiesa, jei tuometinė LSS 
vadovybė būtų buvusi tvirtes
nė, tai ji būtų taip lengvai ne- 
pasidavusi, būtų galėjusi eiti 
į teismus, reikalaujant, k a d 
jie priverstų paštą siuntinėti 
laikraštį ir žurnalą. Vadovy
bė per daug lengvai, be kovos 
pasidavė.

O kai dėl K. Vidiko-Tauro 
“warranto”: jis šitų žodžių ra
šytojui ne kartą teigė, kad 
jam areštuoti varantas tikrai 
buvo išduotas, ir dėl to jis vi
suomet buvo susirūpinęs.

tais ir Aero j e t-G e n e r a 1 
kompanijos — 21 procentu.

Parako, dinamito ir kitų 
sprogstančių medžiagų ga
minimo Du Pont kompani
ja pelnė $117,960,000.

Aluminum Co. of Ameri
ca pelnai paaugo 39 procen
tais, o Reynolds Metals— 
36 proc.

General Foods kompani
ja pelnė $18,350.000 ir Corn 
Products — $10,200,000.

Plieno .gaminime yra kri
zė, tai jų pelnai nepralenkė 
1961 m. pelnus, bet yra ne
maži: Bethlehem Steel Co. 
pelnė $22,640,000 ir Jones 
& Laughlin Steel —$7,350,- 
000.

kose geriausius žemių plo
tus, apie 80 žemdirbių netu
ri nuosavos žemės. Jie dir
ba pas ponus iš pusės arba 
randavoja.

Prezidentas Goulartas ir 
pažangesnieji provin c i j ų 
gubernatoriai jau pradėjo 
nacionalizuoti užsienio ka
pitalistų įmones. Jie siekia 
žemės reformų žemdirbių 
naudai. Bet susiduria su 
vietos kapitalistų, dvarpo
nių, katalikų bažny č i o s 
priešingumu ir su užsienio 
imperialistų grasinimais.

T. Sąjungos ir kiny 
santykiai geri

Maskva. — Kinijos dele
gacija dalyvavo Maskvoje 
Pasauliniame Kongrese už 
taiką, o vėliau jaunuoliai 
dalyvavo Helsinkyje Pa
sauliniame jaunimo festi
valyje.

Dabar TSRS ir Kinija 
susitarė pagerinti vandens 
kelią išilgai Sungari jos ir 
Amūro upes, taipgi įrengti 
eilę elektros gaminimo jė
gainių.

Sungari jos upė plaukia 
iš Mandžurijos, Kinijos, ir 
įteka į Amūro upę. Ji yra 
1,130 mylių Igio. Arguno- 
Amuro upė yra 2,920 mylių 
ilgio ir labai vandeninga.

THOMPSON APIE JAV 
IR TSRS SANTYKIUS
Washingtonas. —Po pen- 

kerių metų buvimo Tarybų 
Sąjungoje grįžo JAV am
basadorius L. E. Thompso- 
nas. Jis sako, kad abiejų 
šalių santykiai yra neblogi. 
Juos sugadino tik JAV pa
siuntimas šnipavimui lėk
tuvo “U-2”, taipgi nesusi
pratimai iškyla, kada 
šalių reikalus.

Tokio. — Virš 30,000 ja
ponų darbininkų paskelbė 
streiką Jungtinių Valstijų 
73-se karo bazėse. Jie rei
kalauja pakelti algas ir pa
gerinti darbo sąlygas.

New Yorkas. ■— Pirma
dienį, rugpiūčio 6 dieną, su
kako 17-ka metų nuo to, 
kai 1945 m., Jungtinių 
Valstijų lėktuvai numetė 
atominę bombą į Hiroshi- 
mos miestą. Hiroshimoje 
buvo 343,000 gyventojų, iš 
kurių atominė bomba 78,- 
150 užmušė, 37,425 sužeidė, 
o 13,083 žmonės nebuvo su
rasti — jie sudraskyti arba 
sudegė.

JAV moterų Women 
Strike for Peace organiza
cija suruošė demonstraci
jas prie Jungtinių Tautų 
buveinės. Demonstravo 
daugumoje moterys ir jau
nimas. Buvo iškėlę trans
parantus su šūkiais: “Ne
turi „pasikartoti Hiroshi- Washingtonas. — Prezi- ■ .■■■■■-------- ----------------------- .■ • ---..... .
ma!.. Vakarai ir Rytai turi 
sustoti bandę atom i n e s 
bombas!”

Demonstrantai laikė su-

Anglai organizavo 
Jamaikos valstybę
Kingstonas, Jamaica. — 

Rugpiūčio 6 dieną Britani
ja paskelbė; kad nuo tos 
dienos Jamaikos (Jamaica) 
sala yra nepriklausoma ir 
bus surišta su Britanijos 
imperija tik “laisvais” do
minijų ryšiais. Sekamais 
metais iš Jamaicos pasi
trauks anglų armijos dali
niai, o ji pati sudarys savo 
gynybos jėgas. Dabar jos 
premjeru yra A. Bustamen- 
te.

Jamaicos sala randasi 
Karibėjos jūroje, apie 50 
mylių į pietus nuo Kubos. 
1494 metais ją surado Ko
lumbas, ilgai ji buvo Ispa

Indija ir Kinija 
ir vėl tarsis

New Delhi. — Kinijos 
Liaudies Respublika priė
mė Indijos pasiūlymą, kad 
jų atstovai išspręstų nesu
tikimus sienos reikaluose.

Kinija jau 1960 metais 
siūlė, kad abiejų šalių spe
cialios komisijos, pasire
miant abiejų pusių doku
mentais, nustatytų sieną ir 
baigtų nesusipratimus, bet 
tada nepasiektas susitari
mas.

Indijos ir Kinijos siena 
eina Himalajų kalnais per 
virš 2,000 mylių.

Bona. —Jungtinių Tautų 
iniciatyva susirinko iš 43 
šalių žemėlapių specialis
tai, kurie naujai nupieš pa
saulinius žemėlapius. Tai 
pirmas t a i p skaitlingos 
grupės bendras darbas nuo 
1913 metų.

Londonas. — Anglijos 
slaptoji policija sugavo 
JAV nacių partijos vadą 
G. L. R’ockwellį ir išdepor- 
tavo į Jungtines Valstijas. 

sirinkimą. Kalbėjo kunigas 
A. J. Mušte, Norman Tho
mas, Mrs. Lorraine Gordon 
ir eilė kitų kalbėtojų. N. 
Thomas, tarp kitko, sakė: 
“Šioje atminimo dienoje 
mes reikalaujame, kad būtų 
padarytas galas atominių 
ginklų bandymui ir galas 
karams”.

L. Gordon perskaitė pa
reiškimą, kuris buvo pa
siųstas Japonijos žmonėms, 
kuriame tarp kitko sako
ma: “Kada buvo mestos 
atominės bombos į Hįiroshi- 
mos ir Nagasaki miestus, 
tai buvo pradėta mums vi
siems tragiška era”.

dentas Kenedis sako, kad 
NATO strategija pasiliks 
ta pati, nors įvyko koman
doje pakeitimų.

nijos kolonija, o 1664 m. 
anglai užkariavo.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo, 1940 metais, už karo 
laivus Anglija parandavojo 
J amaiko j e Jungtinėms 
Valstijoms karo bazes 
09-riems metams.

Jamaika užima tik 4,450 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir ten randasi apie 1,300,- 
gyventojų: negrai sudaro 
80 procentų, maišytų rasių 
—17 proc., o baltieji tik 
apie 3 procentus.

Dera tabakas, cukrinės 
nendrės, yra iškasamų tur
tų—baksitų, gipso, cemen
to medžiagų ir kitokių.

Kubos protestas 
Jungtinėms Valstijoms

Havana. —Kubos vyriau
sybė pasiuntė protestą 
prieš Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvų skrajojimus.

Raul Oastro, Kubos gy
nybos ministras, sako, kad 
tik liepos mėnesį JAV ka
ro lėktuvai net 87 kartus 
skrajojo virš Kubos terito
rijos. Gi rugpiūčio 3 dieną 
13 JAV karo lėktuvų skrai
dė >virš Kubos.

Havana. — Atpl a u k ė 
penki žvejybos laivai, ku
riuos TSRS suteikė Kubai.

Alžyras. — Alžyro vals
tybės reikalus paėmė tvar
kyti Politinis biuras prieš
akyje su Ben Bella.

Tokio. — Daug japonų 
prekybos laivų stovi prie
plaukose, nes neturi užsa
kymų prekių gabenimui.

Washingtonas. — Prezi
dento žmona “Jackie” ir 
dukra Karalina išvyko va
kari joms į Italiją.

Washingtonas. — Food 
& Drug administracija, ku
ri prižiūri maisto ir vaistų 
reikalus, skelbia, kad ne tik 
nesveiki (deformuoti) ge
ma kūdikiai tų motinų, ku
rios ėmė ‘Thalidomide” 
vaistus, bet nuo jų yra mi
rusių ir motinų.

“Thalidomide” ir “Eno- 
vid” vaistus gamina G. D. 
Searle & Go. Chicagoje.

Food & Drug administra
cija skelbia, kad šešios mo
tinos mirė ir 20 buvo susir
gusios, kurios naudojo tuos 
vaistus, o ypatingai pasta
ruosius. Kompanija, žino
ma, sako, kad ji vaistus tik
rinus ir jie esą “saugūs”.

Tarybų Sąjunga įveda naujus 
įstatymus butų reikalais

Maskva. — Tarybų Są
junga eis prie laipsniško 
panaikinimo privatinių pa
vienių šeimų gyvenimo na
mų, daržų ir dačų. TSRS
centralinė vyriausybė įsake 
visoms sąjunginėms res- 
respublikoms: tuojau sos
tinėse neduoti žemės priva
tiniams gyvenamiems na
mams. Sako, kad privati
niai gyvennamiai yra prie
šingi socialistinei ideologi
jai ir kenksmSigi šaliai 
ekonominiai.

Sako: Kinai nugali 
sunkias kliūtis

Washingtonas. — Čionai 
per ilgą laiką buvo laukia
ma didelių įvykių Kinijoje, 
bet dabar amerikiniai spe
cialistai jau daro sekamas
išvadas:

Sunku įvertinti tikrą pa
dėtį Kinijoje, nes iš ten sto
ka žinių. Nors Kinija turė
jo nepasisekimų ekonomijo
je, bet negalima laukti ten 
revoliucijos prieš komunis
tinę vyriausybę.

Kinijoje yra stoka mais
to, bet bado nėra, šiemet 
javų derlius yra geresnis, 
kaip buvo pereitais metais. 
Kinija jau turi apie 700,- 
000,000 gyventojų.

VEIKIA VIETNAMO 
PARTIZANAI

Saigonas. — Šimtas my
lių į pietrytus nuo čionai 
Vietnamo partizanai buvo 
paėmę Ham-Tan miestelį. 
Kovoje užmušta 12 vald
žios kareivių ir 16 sužeista. 
Partizanai pačiupo apie 60 
įvairių ginklų, jų tarpe ir 
mortirą, amunicijos, mais
to, ir pasitraukė.

Maskva. — Afganistano 
šakas (karalius) M. Zahah 
lankosi TSRS, dabar ran
dasi Kryme.

Oslo. — Norvegija ir 
TSRS pasirašė sutartį žve
jybos reikaluose.

Londonas. — Anglijoje 
spauda ir vyriausybė įspėja 
motinas, kad jos nevartotų 
tų vaistų, nes jie yra pavo
jingi.

Maskva. — Taryb i n e 
spauda rašo, kad kapitalo 
šalyse pelnagrobiai nepaiso 

i motinų sveikatos, neigi to, 
kad nuo tų vaistų gema fi
ziniai nesveiki kūdikiai, bet 
gamina vaistus ir juos pla
tina.

Jau prieš keleris metus 
buvo iškelta viešumon tų 

! vaistų žalingumas, nes juos 
plačiai gamina Vakarų Vo
kietijoje Gruenenthal Che- 
mie Ko. Vakarų Vokietijo
je pau yra gimusių virš 

(3,500 deformuotų kūdikių.

Kolūkiai raginami staty
ti bendrus ir moderniškus 
gyvenimo > namus. TSRS 
bankas paskolins 60 pro- ’ 
centų lėšų ant 15-kos metų.

Privatiniai namai, kurie 
buvo įgyti už šalutines 
įplaukas, ne už uždirbtus pi
nigus, yra konfiskuojami. 
Statybai privatiniu “dačų” 
(vasarnamių) nedu o s že
mės, medžiagų ir darbo jė
gų.

Kolūkiečiai laipsn i š k a i 
pereis prie fabrikų darbi
ninkų darbo sąlygų, tai 
yra, dirbs už alga nustaty
tas valandas. Tada jie tu
rės daugiau liuoso laiko po
ilsiui, kultūros ir pasilinks
minimo reikalams.

Daržai, kurių daugelis 
kolūkiečių įsirengė po ka
ro, tada pasitarnavo paga
minimui reikmenų, bet jie 
apsunkina žemės ūkio dar
bininkus, t a i laipsniškai 
bus panaikinti. Tas pats ir 
su privatiniais kolūkiečių 
gyvuliais.

BERLYNE RUOŠIA 
PROVOKACIJĄ

Berlynas. -— Rugpiūčio 
13 dieną sukanka metai 
nuo to, kai rytinis Berlynas 
atsitvėrę siena nuo vakari
nio. Dabar šios sukakties 
proga vakarinio Berlyno 
valdovai ruošiasi prie pro
vokacijų.

T. SĄJUNGA SUTINKA 
SULAIKTI BANDYMUS
Tokio. — Tarybų Sąjun

ga prisiuntė pareiškimą, 
kad ji bile dieną sutinka 
sulaikyti atominių ginklų 
bandymas, jeigu tik Vaka
rai sutiktų ateityje neban
dyti atominių ginklų ir 
kontroliuoti instrumentų 
pagalba.

Oslo. — Norvegijoje apie 
300 daktarų turi “Enovid” 
vaistų, kurių duodavo mo
terims apsisaugojimui nuo 
nėštumo. Dabar tie vaistai 
sulaikyti nuo platinimo.
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Alžyre
PER KURĮ LAIKĄ atrodė, kad Alžyre gali prasi

dėti pilietinis karas—karas tarp premjero Khedos ir 
vice-premjero Mohamedo Ben Bellos šalininkų. Bet vė
liausios žinios iš tos šalies liudija, jog pilietinio karo 
nebus. Atrodo, kad abi frakcijos priėjo prie susitarimo.

Ben Bella, kaip viskas rodo, yra kairesnių pažiūrų 
vyras; Francūzijos kalėjime jis išbuvo apie šešerius me
tus, o šiomis dienomis, kai grįžo į šalies sostinę, į Alžy
ro miestą, jis buvo masių pasitiktas didžiausiu entuzi
azmu, kaip tikras didvyris.

Greta oficialės valdžios, Alžyre, reikalaujant Ben 
Bellai, buvo įkurtas politinis biuras iš septynių asme
nų. Šis biuras dabar nustatys politinę liniją, kol susi
rinks steigiamasis seimas. Rinkimai į steigiamąjį seimą 
įvyks kada nors rugsėjo mėnesį. Seimas padės politinius 
pagrindus Alžyrui, ir jis, žinoma, sudarys pastovią val
džią.

Alžyras—baisiai nuskurdintas kraštas. Plėšė jį 
francūzai kolonistai, niokojo kraštą karas, viręs per 
apie septynerius metus—karas už nepriklausomybę. 
Daugelis francūzų kolonistų, bijodami alžyriečių kerš
to, pabėgo j Francūziiją—iš viso, sakoma, pabėgo apie 
pusė milijono francūzų kolonistų. Apie tiek pat jų pasi
liko, bet nežinia, kaip ilgai jie ten bus.

Jei būtų kilęs pilietinis karas, Alžyrui būtų buvusi 
didžiausia nelaimė, nes į tą konfliktą būtų įsikišusi 
Francūzijos armija. Niekas negalėtų pasakyti, kuo vi
sa tai būtų baigęsi.

— o —
ALŽYRO KOMUNISTŲ partija išleido atsišauki

mą į liaudį ir į valdines frakcijas, kad vengtų plietinio 
karo, nes jei jis iškiltų, tuo pasinaudotų tik francūzų 
imperialistai.

“Francūziškasis imperializmas”, sako komunistų at
sišaukimas, “nori paversti mūsų kraštą į kitą Kongą. 

Negalina daleisti, kad tie, kurie yakar buvo kovos ųž 
laisvę broliai, šiandien pradėtų vieni prieš kitus ko
voti. Tie, kurie siūlo tokią kovą, neša didelę atsakomy
bę: prieš istoriją.”

' Alžyro Komunistų partija reikalauja, kad šalis būtų 
demokratinė, kad būtų užtikrinta žmonėms laisvė kalbė
ti, rašyti, susirinkti, kad Alžyras panaikintų bet kokius 
kolonializmo likučius.

X _ • .

Jaunimo Festivalis baigėsi
PASAULINIS JAUNIMO Festivalis Helsinkyje bai- 

gė savo darbus. Tai buvo milžiniškas .jaunų žmonių soli
darumo ir ryžto kovai už taiką pasirodymas.

Kaip žinia, festivalio metu suomių fašistinis ele
mentas taipgi “darbavęs!”. Suagituoti keli šimtai jaunų 
suomių bandė visaip kenkti, provokuoti suvažiavusius 
iš viso pasaulio jaunimo atstovus. Nereikia manyti, kad 
tie chuliganai kaip nors stichiniai tai darė. Ne! Tai bu
vo iš anksto organizuotas chuliganizmas. Prie to prisi
dėjo ir JAV reakcionieriai.

Na, o amerikinė spauda šlovino, garbino kaip įma
nydama tuos, kurie kenkė Festivaliui. Bet tai paties rei
kalo nesugadino. Festivalis prasidėjo pakilusia nuotai
ka, tokia ir baigėsi. Tarp daugelio tautų ir rasių jauni
mo susimezgė glaudesni ryšiai, kurie tarnaus kovai už 
taikos pasaulyje išlaikymą,

Festivalis baigėsi didžiuliu masiniu mitingu, kuria
me dalyvavo tarp 40—50 tūkstančių žmonių.

Ramono Ormazabilis 
kankinamas

Iš ISPANIJOS pranešama, kad ten fašistų kalėji
mu uždaryto Ramono Ormazabalio gyvybė yra pavoju
je. ‘ •

R. Ormazabalis—vadovas neseniai įvykusio anglia
kasių streiko. Jis buvo suimtas ir baisiai kankintas fa
šistų budelių. Ormazabalis yra komunistas—Ispanijos 
Komunistų partijos CK narys, drąsus, kovingas vyras. 
Fašistai, vadinasi, bando su juo “susidoroti”. Pasaulio 
žmonės—ypatingai Amerikos darbininkai — turėtų rei
kalauti, kad Franko valdžia išleistų.jį iš kalėjimo.

Atgimusi Alžyrija eina 
revoliucijos keliu

Revoliucinį karą laimėju
si, francūzus ■ pkųpąntus. 
privertusi pribąziųti nepri
klausomybę, aąfear’ Alžyrija 
ryžtasi atštaty trmuteriotą 
savo krUštąiv. ■'

Karo nuostoliai Alžyrijai 
milžiniški. Kare išmušta 
apie milijonas žmonių, virš 
milijonas patapo invalidais. 
Francūzai išdegino virš 20,- 
000 miestelių ir’kaimų. Jie 
nepasigailė j o p 1 a stikinių 
bombų civiliniams žmonėms 
žudyti ir pastatams ardyti- 
griauti net tuo metu, kai 
buvo pasirašyta mūšių pa
liaubos sutartis. Maisto san
dėliai beveik visur buvo su
naikinti. Daugelis žmonių 
badu išmirė.

Sunku dabar alžyriečiams 
pradėti nepriklausomą gy
venimą. Tuo blogiau, ' kai 
francūzams pataikauja Al
žy rijos valdžios premjeras 
Ben Khedda, bandydamas 
su buvusiais okupantais 
gražiai sugyventi. Bet pre
mjero pavaduotojas Ben 
Bella laikosi grieštos linijos 
— eiti revoliuciniu keliu iki 
pilnos pergalės. Pastarasis 
paskyrė septynių narių po
litinį biurą, kuris turėtų 
tvarkyti krašto reikalus iki 
po rinkimų bus 'sudaryta 
valdžia. Rinkimai įvyks 
rugsėjo 2 d.

Alžyrijos Revoliucijos na- 
cionalė taryba, kuri šiuo 
metu eina parlamento pa
reigas, atrodo, pilnai sutin
ka su Ben Bellos programa 
ir veikimu. Ben Bella siūlo 
Alžyriją vairuoti neutraliu 
keliu ir laipsniškai eiti prie 
socializmo, kooperuoti su 
visomis valstybėmis, tvir
tinti draugiškus ryšius tarp 
Afrikos valstybių. Tokiai 
programai, atrodo, pritaria 
didžiulė gyventojų daugu
ma. Rinkimuose, kaip nu
matoma, premjero progra
ma bus atmesta; laimėtoju 
gali išeiti Ben Bella.

Sunkus alžyriečiams eko
nominis gyvenimas taipgi 
teks gerinti. Iki šiol milijo
nas europiečių Alžyrijoje 
pasidarydavo apie 45 nuo
šimčius visų pajamų, kuo
met devyni milijonai alžy
riečių tegaudavo 55 nuoš. vi
sų pajamų. Tokia padėtis 
toliąu nebus toleruojama. 
Europiečių kilmės žmonės, 
kurie pasiliks Alžyrijoje gy
venti, jau neteks tokių, rie
bių privilegijų.

kuriai anglai darbininkai 
simpatiją reiškiam; ir -partL|(’ 
zanus remia..j/b<'H:-.-!;iu 'ii

Dabart latiglaį; /darbininkaii 
smaJrkiai i kovė ją* įprieš* • &to* 
miniO'karo. iriiošėjųs/ įreika-n 
ląujja amerikiečių 1 militari
nes bązesi' Anglijoje oiikvU 
dubti:111 u Pacifistinis - judėji
mas y ra "apėmęs visą šalį. 
Jie negali pamiršti, kiek 
daug nukentėjo ypač perei
tame kare. Jie žino, kad 
branduolinis karas gali būt 
šimtą sykių baisesnis. Prieš 
tai jie smarkiai kovoja.

Kiek pirmiau Alan Sillitoe 
yra parašęs kitą svarbią 
knygą “Saturday Night and 
Sunday Morning”, kuri 
taipgi nušviečia Anglijos 
darbo žmonių gyvenimą ir 
įvairias jų problemas.

Kapitalizmo gynėjai nebe
turi kuo pasigirti

v

Neseniai paskelbti Jung
tinių Tautų tyrinėjimo duo
menys apie pasaulio indus
trinę gamybą parodo tai, 
kad socialistinės šalys daro 
toje srityje žymiai didesnį 
progresą, negu kapitalisti
nės šalys.

Paskelbtas raportas rodo, 
jog 1960 metais Tarybų Są
jungos industrinė gamyba 
pakilo 10%, 1961 m.— 9.2%; 
vakarinės Europos gamyba 
1960 m. pakilo 9%, 1961 m. 
— tik 4.5%; Jungtinių Val
stijų ind. gamyba pakilo 
I960 m. 3%, o 1961 m.— tik 
1%.

Bendrai suėmus, kaip mi
nimas raportas rodo, socia
listinės šalys daug žymiau 
progresuoja, negu kapita
listinės šalys.. > Tai parodo, 
kad kapitalistipęs santvar
kos gynėjam^.,nebėra; kuo 
pasigirti. Jiems tik tenka 
rimtai susirūpinti, kaip iš
laikyti lenktyniavimą su so
cialistine stovykla.

“Žuvų fabrikas”. -
Erdvioje patalpoje išri

kiuotos savotiškos metali
nės vonios. Vienos jų tyšA, 
čios, kitose be perstojo te
ka vanduo, plaukioja.mažy
tės žuvelės. Tai Rusnės 
žuvivaisos įmonės inkubaci
nis cechas.

- Mūsų cechas dabar 
tuštėja, — pasakoja įmo
nės direktorius Vytautas 
Žemgulys. — Jau išaugino
me ir išleidome į upes bei 
ežerus pusę milijono jau
nų lydekaičių ir 200,000 . 
sykų. Įmonėje pasiliko tik 
lašišų jaunikliai. Šios žu
vys čia auginamos dvejus 
metus ir tik tada išleidžia
mos į laisvę.

Rusnės žuvivaisos įmonė 
žengia dar tik pirmuosius 
žingsnius. Tačiau jos ko
lektyvas stengiasi įnešti 
kuo didesnį indėlį į žuvies 
atsargų mūsų upėse ir eže* 
ruošė padidinimą. Iki šiol 
įmonėje buvo inkubuojami 
žiobrių, lašišų, lydekų ir 
sykų ikrai. Bet V. Žemgu
lys tikisi auginti dirbtinėje 
aplinkoje taip pat ir lynus.

Šiais metais įmonė dar iš
augins ir išleis į respubli
kos upes daugiau kaip vie-> 
ną milijoną 600 tūkstančių 
jaunų žiobrių. Tuo tikslu 
įmonės specialistai išvyko ' 
prie Kauno hidroelektrinės 
užtvankos rinkti Nemune 
neršiančių žiobrių ikrų. Bet , 
neršto teko gerokai laukti, 
nes vanduo ilgą laiką buvo 
šaltas. Ateityje tokių išvy
kų organizuoti nebereikės. 
Įmonėje įrengti 26 tvenki
niai, kurių bendras plotas . 
sudaro beveik 19 hektarų. 
Juose užteks vietos ir mo- , 
tininėms žuvims.

Pradėjusi veikti pilnu pa- 
1 jėgumu, žuvivaisos įmonė 
kasmet išaugins ir išleisi į 

qpsiitM n pin- respublikos Slidaus vandenis:
- • iki 2<J-milijonų jaunų žiob- 

Noriu, kad ,ri-? 25’0?00 lašišJi,.ir dau^.

H. Stuart Hughes
• MASSACHUSETTS VALSTIJOS piliečiai šių me- 

tų lapkričio mėnesio balsavimuose turės progos balsuo
ti ne tik už Respublikonų ir Demokratų partijų kandi
datus, bet ir už nepriklasomą kandidatą senatoriaus 
vietai, H. Stuart Hughes, anūką buvusio JAV Aukš
čiausiojo teismo pirmininko Charjes Evans Hughes.

r Jo pastatymui į kandidatų sąrašą reikėjo surinkti 
nemaža piliečių balsų ant peticijų — buvo surinkta 125,- 
000 parašų.

H. Stuart Hughes kandidatuoja į JAV senatoriaus 
vietą kaip taikos gynėjas. Jis atvirai pasisako, kad, jei 
bus .išrinktas senatorium, tai kovos už visuotinį nusi

Nauja knyga apie Anglijos 
darbininkus

Allan Sillitoe parašė nau
ją novelę “Key to the 
Door”, kurioje jis nurodo 
Anglijos darbininkų padėtį.

Anglija, kaip ir kitos ka
pitalistinės valstybės, gyve
na aštrų klasinį pasidalini
mą. Darbo žmonėms tenka 
nuolat vesti aštrią kovą, 
kad apgintų savo poreikius, 
patį savo gyvenimą. Jie pir
moje vietoje —darbininkai, 
antroje—anglai. Jie nėra 
Britanijos imperijos šali
ninkai. Karuose už kolonijų 
išlaikymą nemažai anglų 
pereidavo kiton pusėn, susi
dėdavo su partizanais. Au
torius, kaip pavyzdį, prime
na Malajos liaudies kovą,

Kaip Meksikos opiumas 
pasiekia mūsų kraštą

Per pastaruosius 25 me
tus Meksikos opiumas viso
kiais slaptais keliais plau
kia į Jungt. Valstijas, kur 
narkotikų pardavinėto j a i 
juomi nuodija'publiką.

Dųrango, Čįhuahua ir So
nora valstijose meksikiečiai 
turi ištobulinę opiumo 
aguonų laukus. Meksikie
čiai šmugelninkai palaiko 
gerus ryšius su amerikie
čiais šmugelninkai^ įr slap
tais keliais perveža^ į Jung
tines Valstijas opiumo nuo
dus. Opiumo biznis siekia 
šimtus milijonų dolerių.

Meksikos vąldžia, atrodo, 
mažai kooperuoja sų Jung
tinių Valstijų valdžia, kad 
sulaikytų opiumo biznį.

Pirmiau dėl opiumo įveži
mo į Ameriką buvo dau
giausia kaltinta socialistinė 
Kinija. Dabar, pasirodo, kad 
opiumas plaukia iš mūsų 
kaiminkos Meksikos.

Pekinas..— Kinijos. spau
da reikalauja, kad JAV 
ištrauktų savo ginkluotas 
jėgas iš Pietų Vietnamo.

Washingtppas. — Atvy
ko į svečius Laoso premje
ras princas Souvanna Phou- 
ma.

pirštine ir verkiau, ver
kiau. ..

Buvau visai sušalusi, kai 
Domicėlė atėjo manęs pa
siimti. Jai reikėjo mane 
nešti. Parsinešė į namus, 
sušildė, davė pavalgyti, 
paguldė. Aš paklausiau ge
rosios Domicėlės, ar ji rytoj 
tikrai parves mano mamy
tę. “Tikrai,”— atsakė ji. 
Tada man pasidarė taip ge
ra ir aš užmigau. Bet ma
no mamytės neparvedė nei 
rytoj, nei kitą dieną.

Sykį ji pasakė, kad mes 
turėsime išsiskirti, kad aš 
eisiu gyventi ten, kur daug 
vaikučių, kad ir slėptis ne
bereikės. Apsidžia u g i a u. 
Daugiau Domicėlės nebe
mačiau. Šiandien viena mo
teris paėmė mane, nuvedė 
į stotį ir aš atvažiavau pas 
tave. Tu manęs niekam ne
atiduok. Aš būsiu labai ge
ra. Aš noriu pasilikti pas 
tave. Tu suplėšyk tą laiš
ką, nevesk manęs ten. Pa
sakyk, ar neveši?

Taip kalbėjo nelaimingas 
kūdikis, visa esybe glaus
damasis prie manęs, tary
tum ieškodanąas trupinėlio 
motiniškos šilumos ir užuo
vėjos nuo negandų.

Aš mačiau jos protingų, 
didelių akių žvilgsnį, lau
kiantį atsakymo. Supratau 
jos sielvartą, tačiau palikti 
jos pas save negalėjau. Gy
venom prie pat geležinke
lio stoties. Aplink visur bu
vo pribarstyta barakų, ku
riuose gyveno vokiečių ka
reiviai. Pavojinga rizikuo
ti taip ilgai kitų rūpesčiu 
išsaugotu kūdikiu. Ką aš 
jai galėjau pasakyti? “Tu 
galėsi pas mane dar pabūti, 
Maryte, bet čia pasilikti, tai 
reiškia tavęs netekti/ su
pranti ? Aš noriu, kad tu 
gyventum.
rįu. Tu nuo šiandien būsi 
mano sesutė. , __
tau būtų gera, todėl nuve
šiu į vaikų darželį, — taip 
pavadinau Palangos-Virba
liškio vaikų prieglaudą, į 
kur buvo adresuotas laiš
kas.

Aš neturėjau teisės pasi
likti Myros pas save: buvau 
mažytis tarpininkas šioje 
įvykių eigoje. Bet mano 
mažoji draugė dar porą sa
vaičių svečiavosi pas ma
ne, ir kartą vis tik mums 
reikėjo skirtis.

—Ar tu tikrai lankysi 
mane, ar nepamirši? — Tai 
buvo vieninteliai jos žodžiai 
atsisveikinant.

Ir aš tave, Maryte 
loji, lankiau. Tačiau 
audra išblaškė mus 
riomis kryptimis. Kada vėl 
galėjau ieškoti, tavęs ten 
nebebuvo, ir niekas nepa
sakė man, kur tu. Papasa
kotas įvykis apdilo tolimos 
p r a eities puslapiuose, 
tačiau tavo paveikslas sto
vi kaip gyvas mano akyse. 
Aš tikiu, kad tu gyveni, 
mano mažoji drauge. Ti
kiu, kad mudvi dar susitik
sime, kad tu su visais mū
sų šalies žmonėmis vienbal
siai protestuoji prieš žmo
nijos mirtį, kurią atneštų 
naujas užsienio imperialis
tų kurstomas karas.

J. šilgaliene
Namų savininkė 

(Iš “Kauno tiesos”)

ginklavimą, taipgi kovos už tai, kad JAV pripažintų 
Kinijos Liaudies Respubliką.

Jei Hughes bus išrinktas senatorium, tai Respubli
konų ir Demokratų partijų mašinoms buš užduotas di
džiulis smūgis. O jis gali būti išrinktas, ųes tai liudija 
milžiniškas skaičius piĮiečių prašų. Žinoma? Massachu
setts valstijos žmonės turi jau dabar prądėti darbuotis 
ųž Hugheso išrinkimą-

Tai buvo 1944-ųjų metų 
pavasarį, kada mūsų žemę 
dar mindė fašistų pėdos.
.^ąr^jš .Plungės į sve

čius atv^jąvp teta, o su ja 
ir , mažą, .^ergytė. Kada 
viešnios nusirengė, pažvel- 
gusi. į ųiei'gaitę, labai nu- 
>tębau. ,

—Dar iš vakaro,—prade- 
jo teta, paduodama man vo
ką, — senelių prieglaudos 
vedėja, sužinojusi, kad aš 
važiuoju į Kretingą, papra
šė nuvežti mergaitę. Suti
kau pasitarnauti. Šiandien, 
jau traukiniui ruošiantis iš
važiuoti, man ją perdavė. 
Paaiškinti nebesuspėjo, tik 
įdavė šitą laišką ir liepė 
pagal nurodytą adresą ati
duoti mergytę. Važiuojant 
kalbinau, bet ji vis tyli ir 
tyli.

Mergytė tikrai nesileido 
į šnekas — vis būkštavo. 
Todėl prakalbinti ją pasise
kė tik vakare, kai mudvi 
pasilikusios vienos kamba
ryje, ruošėmės atsigulti.

O, kokia buvo naktis!.. 
Tą naktį ši maža, kokių še- 
šerių metuku mergytė at
vėrė savo sielą, sklidiną di
delės kančios.

—Mane reikia vadinti 
Maryte., — pradėjo ji kalbė
ti. — Bet aš tau pasakysiu, 
tu man atrodai gera. Mano 
tikras vardas — Myra Le- 
vinaitė. Nori, aš tau ati
duosiu va šitą? — Ir ji iš
sitraukė užkabintą ant kak
lo ir giliai paslėptą brang
akmenį.—Tai mano mamy
tė užmovė.

—Savo mamytės dovanos 
tu niekam neatiduok, ją 
reikia saugoti, branginti,— 
paaiškinau Myrai.

Šiandien nėra jau mano 
mamytės, kaip ir tėvelio^ 
Juos sušaudė... Aš dar tu
riu sesutę, jos vardas Lė- 
ja. Mamytė sakė, kad ji 
tikrai gyva: pasisekė iš
bėgti. Mano sesutė panaši 
į tave, ji turi šviesius plau
kus.

Ji buvo dar visai kūdikis, 
o kalbėjo kaip pagyvenęs, 
subrendęs žmogus.

— Ir manęs dabar, tik
riausiai, nebūtų gyvos, — 
tęsė mažoji,—jeigu ne Do
micėlė. Ji mane visą laiką 
slėpė, saugojo. Iš geto kas
dien išveždavo daug vaikų, 
mamyčių, jie nebegrįždavo. 
Tu žinai kur, juos veždavo? 
Sušaudyti. Mamytė man 
sakė: “Mūsų nesušaudys, 
mums padės Domicėlė, tik 
reikia klausyti ir daryti 
taip, kaip liepsiu. Pirmiau
sia Domicėlė išgelbės tave, 
kitąsyk mane. Šiandien, ka
da mus varys sniego kasti, 
tave paliksiu griovyje, jei
gu pasiseks. Tu turi slėp
tis, kad tavęs nepastebėtų. 
Vakare, kada sutems, ateis 
Domicėlė tavęs paimti. Ji 
žibo, mes susitarėm.” Aš 
nenorėjau skirtis su mamy
te, verkiau. Ji ramino ma
ne, sakydama, kad tik taip 
mes galime išsigelbėti.

Prižadėjau mamytei vis
ką darytu ką tik ji lieps. 
Mamytė sakė, kad aš ne- 
gryžčiaU į getą, nes tada iš 
karĮo mus abi sušaudytų. 
Jai pasisekė mane palikti 
griovy, kur buvo priversta 
daug sniego. Aš mačiau 
mamytes akis, pilnas ašarų. 
Ji taip stipriai suspaudė 
mane, bet paskui greitai 
nustūmė. ' Kad tu žinotum, 
kaip verkiau, kai mamytė 
jau buvo toli ib niekas ma
nęs nebegalėjo išgirsti. 
Pradėjo temti, baisu buvo 
vienai. Šaltą. Išlipti iš grio
vio bijojau, kąd kas nepa
matytų. Užsidėjau burnytę
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kitų vertingų veislių žuvų.
A. Andriekus

(ELTOS koresp.)
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mie- 
karo 
įvai-

IndijosNew Delhi.
premjeras Nehru vyks į 
Ganos ir Nigerijos resphb- 
lįkas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ir jo pata
rėjai tarsis Lotynų reika
lais.

JAV PREKYBOS 
FIRMOMS

Vilnius. — Yra Jungtinė
se Amerikos Valstijose fir
mos, kurios parduoda suve
nyrus, gaminamus įvairiose 
šalyse. Neseniai, susidomė
ję lietuviškais suvenyrais, 
jų atstovai kreipėsi į TSRS 
Užsienio prekybos ministe
riją ir paprašė padėti gau
ti iš Lietuvos nacionalinį’ 
koloritą turinčios mūsų res
publikos įmonių produkci
jos. Korespondentas kalbė
josi su užsienio prekybos 
susivienijimo bendradarbiu 
V. Prokofjevu, kuris papa
sakojo atvykęs į Vilnių pa
rinkti suvenyrų: lininių au*' 
dinių, medžio, keramikos 
dirbinių, kurie bus pasiūly-y 
ti Amerikos krekybos fir
moms. Bus eksportuojama 
eilė Lietuvos Liaudies ūkio 
tarybos, vietinės pramonės 
įmonių ir “Dailės” kombi
nato dirbinių.

Redakcijos Atsakymai
J. Kasperiūnui, Philadel

phia, Pa. —Sakote, turite 
atliekamų knygų ir norėtu
mėte jas pasiųsti Argenti
nos lietuviams, bet neturite . 
adreso. Šiuo metu, kai ten 
siautėja žiauri reakcija, tai 
ir mes nežinome, kam ten 
dabar būtų galima knygas 
pasiųsti.

L. T. N. šerininkui. — Jūs 
sų eilėraščio “Kodėl paą. 
mus užgeso gyvumas” ne?i 
sunaudosime. Per silpnąs

k



larybų Lietuvos amžius pralenkė 
buržuazijos viešpatavimo laikotarpį

(Justo Paleckio kalba per Vilniaus televizijų, 
pasakyta šių metų liepos 20 dienų)

miai aprūpinti žeme, sukles- 
tėsianti kultūra.

Tačiau greit paaiškėjo tų 
pažadų melagingumas. Vie
toj laisvės ir demokratijos, 
brolybės _ ir lygybės siautė 
kruvinas teroras, žiaurios 
represijos, nukreiptos prieš 
darbo žmones. O ir formu
le demokratija buvo žai
džiama neilgai. Po 1926 me
tų gruodžio 17 dienos kari- 

| nio perversmo įsigalėjo fa- 
! šizmas ir vie n a s m e n i n ė 
Smetonos diktatūra. Bur
žuazinė žemės reforma te-

Vasaros žiedais mums moja 
Šventė Lietuvos linksmoji— 
Liepos dvidešimt pirmoji.

Liepos mėnuo lietuvių tau
tai ne šiaip sau nuostabus 
vasaros mėnuo, kada jau
kios saulės spin dūliuose 
noksta vaisiai soduose, kai 
ore sklinda žydinčių liepų 
kvapas. Tai mėnuo, kada iš
sipildė Lietuvos liaudies 
svajonės ir siekimai. Kas
met liepos 21-mų minime ta|Y 
istorinę 1940 metų dienų,! 
kai Lietuvos Liaudies Sei
mas savo nutarimais atkūrė .-i _ - 7 3 .
T . x rn , o . .. ,. į aprūpino tik mažų dalelę tu Lietuvos Tarybų Socialist!- , •' , . „ •? ,. J

zinės visuomenės šulų!'Spe
kuliantų ar valstybės apvo- 
gėj ų Purickio, P e t r ui i o, 
Draugelio, Sid ž i k a u s k o , 
Martyno Yčo, Lapėnb, žudi
ko praloto Olšausko iP pa
našiomis.

Juodosios reakcijos ir kle
rikalizmo jėgos šėlo ir siau
tė, stengėsi savo pinklėmis 
apipinti, pavergti liaudies 
sielų, auklėti jaunimų šovi
nizmo i r obsku r a n t i z m o 
dvasioje, žlugdyti visa, kas 
pažangaus, šviesaus. Fašis
tinę pažiūrų į švietimų ge
riausiai apibūdina vieno 
smetoniškojo seimo nario 
posakis:

vo apie 4,000, o dabar jų 
yra apie 30,000.

1939 metais Lietuvoje vei
kė 120 bibliotekų, kuriose 
buvo tik 256,000 knygų. 
Darbo žmones Tarybų Lie
tuvoje aptarnauja 1,800 ma
sinių bibliotekų, kuriose yra

1940 metais/veikė : 3 teat
rai, šiuo metu yra 10 vals
tybinių teatrų. Per paskuti
nį sezonų buvo vaidinta 
3,670 spektaklių, kuriuos 
žiūrėjo apie 1,300,000 žiūro
vų.

Buržuazijos metais kaimo 
į žmogus dažniausiai neturė
jo paprasčiausio supratimo 
apie dailę, operų, baletų, re-

metus užsitęsęs nematytai 
žiaurus karas ir su juo susi
ję padariniai, šlykščios kru
vinos nacional-žudikų orgi
jos'pareikalavo sunkios ko
vos ir milžiniškų aukų. Ta
čiau' didingoji; (Tarybinės 
liaudies pergale • prieš fa
šizmų Tėvynės) ikare; išgelbė:- 
jo lietuvių tautį !,nuo di
džiausio jos gyvenime paivo-, 
jaus, nuo visiško išnaikini
mo hitlerinėje vergijoje, ir 
išvadavo jų naujam gyve
nimui.

Broliškoje draugystėje su 
visomis tarybinėmis tauto
mis, su jų gausia ir nuošir
džia parama lietuvių tautai 
galėjo per trumpų laikų ne 
tik prisikelti iš griuvėsių, įaį būdavo prieinami kino- 
bet ir pasiekti didžiulių Dabar rajonų cent-

PHILADELPHIA, PA.

nę Respubliką ir paskelbė 
j^ įstojant į Tarybų Sajun-

kuriems buvo reikalinga že- ?• 
mė. Dvarų centrai su stam
biais žemės plotais pasiliko 
dvarininkų rankose. O že
mę gavusiųjų dauguma jos 
greit neteko, nes už skolas 
ji perėjo į buožių ir naujų-

Šiemet liepos 21 atžymi
me 22-ųsias šio įvykio me
tines, kurias noriu pavadin
ti reikšmingomis. Galite pa- jų dvarininkų rankas. Ati- 
klausti, kodėl kaip tik jos, trūkusi nuo ryšio su plačia-
reikšmingesnės negu, saky
kim, 21-osios ir 23-osios me
tinės?

O todėl, kad su šiais me
tais Tarybų Lietuvos am
žius susilygins ir pralenks 
tų lietuvių tautos gyvenimo 
laikotarpį, kurį žinome kaip 
buržuazijos viešpa tavi m o 
laikotarpį, formaliai imant 
trukusį apie 22 metus, nuo 
1918 ligi 1940 metų.

Tolimesnėje ateityje, kai 
praeis daugelis dešimt
mečių, tie 22-ji metai bur
žuazinio viešpatavimo 
liks kaipo trumpas epizodas 
istorijoje. Dabar jis dar per 
arti, kad užmiršti ir dar 
opus savo padariniais, kad 
neįvertinti kaipo stabdžio, 
ištisus du dešimtmečius 
įrukdžgiusio Lietuvos liau
dies pažangų.

Istorinis faktas
Istoriniu ir neabejotinu 

faktu yra tai, kad Lietuvos 
buržuazija 1918-1920 metais 
galėjo užgrobti valdžių ir ja 
išlaikyti tik dėka tarptauti
nės karinės intervencijos. 
Vokiečių “geležinė divizija” 
ir kitos samdinių dalys, su
darytos iš kaizerinės armi
jos liekanų, pilsudskiniai le- 
gijonai, rusų baltagvardie
čių gaujos — štai tos jėgos, 
kurios užgniaužė 1919 me
tais liaudies įkurtųjų tary
binę valdžių Lietuvoje. Tos 
svetimos kapitalistinių šalių 
kariuomenės, kurios okupa
vo Lietu vų ir pavergė jos 
liaudį, padėjo įsigalėti bur
žuazinei valdžiai. Tų val
džių sudarė tie patys 
sluoksniai, kurie praeityje 
ištikimai tarnavo carizmui, 

paskui keliaklupsčiavo prieš 
vokiečių kaizerį, o vėliau 
nusilenkė Antantės imperi
alistiniams tikslams. O tie 
tikslai buvo aiškūs — va
karų imperialistams rūpėjo 
sudaryti Tarybų Sųjungos 
pasieny kapitalistinių vals
tybių barjerų, kuris apsau
gotų nuo komunizmo toli
mesnio plitimo j vakarus, o 
kartu su tuo būtų placdar
mu Tarybų Sųjungai užpul
ti.

Lietuvos buržuazija, įgi
jusi valdžių svetimų ginklų 
pagalba ir išnaudodama pa
lankių jai tada tartautinę 
padėtį, darė pastangų pri
traukti į savo pusę liaudies 
simpatijas. Buržuazinės ir 
oportunistinės partijos bėrė 
gražius pažadus, kad Lietu
va būsianti ir laisva ir de
mokratiška, kad joje vieš
patausianti brolybė ir lygy
bė, nebūsiu luomų skirtumo, 
dvarai būsiu išdalinti, beže

ja Rusijos rinka, Lietuvos 
pramonė merdėjo. Tūkstan
čiais ir dešimtimis tūkstan
čių kasmet važiavo į sveti
mus kraštus Lietuvos dar- 
ninkai ir darbo valstiečiai, 
ieškodami darbo ir duonos.

Buržuazijos viešpatavimo 
metu Lietuva buvo užsienio 
kapitalistų išnaudojama pu
siau kolonija, tipiška poli
ce j iška valstybė, kurioje 
tikrai laisve naudojosi tik 
buržuazija, tie, kas priklau
sė turtingųjų sluoksniams, 
laikėsi reakcinės, fašistinės 
pasaulėžiūros. O darbo žmo
nės nei laisvės, nei teisių 
neturėjo. Visas laisves, vi
sas teises užgrobė į savo 
rankas saujelė dvarininkų, 
bankininkų, fabrikantų, 
pirklių, buožių, kuriais rė
mėsi pakvaišęs diktatorius, 
pats per trumpų laikų tapęs 
dvarininku.

Fašistinis, atsipr a š a n t, 
“teoretikas” filosofas Izido
rius Tamošaitis, susirūpinęs 
pažaboti nenurimsta n č i u s 
darbininkus, 1938 m. priėjo 
išvada, kad, girdi, “Juk ir 
darbininkas yra žmogus. 
Juk ir jis turi širdį.” Dar
bininkas norįs ne tik už
darbio, bet ir to, kad su juo 
būtų skaitomasi kaip su 
žmogumi. Čia aiškiai išdės
tyta atvira buržuazijos pa
žiūra į darbo žmogų, kurio 
ji nelaikė žmogumi, o vien 
beteisiu darbo gyvuliu.

Liūdnos sensacijos
Buržuazinio viešpatavimo 

laikais Lietuva dažnai gar
sėjo liūdno ir nesmagaus 
pobūdžio sensacijomis. Vos 
baigėsi intervencija ir at
viras plechavičiaus tipo bu
delių siautėjimas, kaip Lie
tuvos vardas pagarsėjo tuo, 
kad buvo užgrobta jos sos
tinė Vilnius. Paskui — fa
šistinis perversmas, susijęs 
su komunistų sušaudymais, 
areštais, represijomis. Ne
trukus prasidėjo fašistinių 
diktatorių vakchanalija su 
tarpusavėmis piautyinėmis, 
bombomis, įvairiais pučais, 
kruvinu susidorojimu su an
tifašistiniais liaudies kovo
tojais. Pagaliau — ponų 
Lenkijos ultimatumas, ku
riuo buržuazinė vyriausybė 
buvo priversta išsižadėti 
pretenzijų j Vilnių. O pas
kui — Hitlerio įvykdytas 
smurtiškas Klaipėdos kraš
to užgrobimas.

Tų liūdnų ir negarbingų 
įvykių protarpiuose Lietuva 
garsėjo sensacingomis bylo
mis—tokiomis, kaip buvusių 
ministrų bei žymių buržua-

“Mums reikia pie-

menų ir bernų, o ne gim
nazistų.”

Daug žalos padarė mūsų 
tautai tas reakcijos slo
gutis per 22-jus metus. 
Tačiau jis negalėjo nu
slopinti liaudies jėgų, jos 
dvasios ir pažangos troški
mo. Nežiūrint sunkiausių 
aplinkybių ir persekiojimų, 
Lietuvos darbo žmonės vyk
dė atkaklių kovų. Sunku ir 
suskaičiuoti, kiek per bur
žuazijos viešpatavimų buvo 
kovos demonstracijų, strei
kų, sukilimų, kiek aukų su
dėta, kiek represijų išken
tėta tiesioginėje kovoje už 
liaudies laisvę, kurios nuo-! 

! sekliu ir ištikimu vadovu 
buvo Lietuvos Komunistų

Būtų neteisinga teigti, 
kad per buržuazijos viešpa
tavimo metus nieko teigia
mo nepadaryta. Reakcijos 
siautimas negalėjo visiškai 
suparalyžiuoti tautos gyve
nimo. Sunkumus nugalėda
mos, visos pažangios ir do
ros visuomenės pajėgos ko
vojo ir stengėsi kurti, kelti 
liaudies švietimų, kultūrų, 
mena, literatūrų, skleisti 
pažangias idėjas. Vis labiau 
plito antifašistinės nuotai
kos ir kovos pasiryžimas. 
Juo toliau, tuo labiau pas 
žmones, susirūpinusius Lie
tuvos likimu ir liaudies rei
kalais, brendo įsitikinimas, 
kad vienintelis, nuoseklus 
ir teisingas kelias kovoje 
prieš fašizmų, kovoje už 
liaudies gerovę yra Komu
nistų Partijos nurodomas 
kelias. Tuo įsitikino ir to
kie, kaip atrodė, tolimi bu
vę socialistinės ideologijos 
žmonės, kaip Liudas Gira, 
kaip Povilas Pakarklis ir 
daugelis kitų, įsijungusių į 
antifašistinį Liaudies Fron-

Prisiminus 1940 metus
Kas buvo dalyviu ar liu

dininku 1940 metų birželio- 
liepos dienų, niekada neuž
mirš to masinio entuziaz
mo, kuriuo buvo sutiktas 
fašistinės - buržuazinės dik
tatūros pašalinimas, Tarybų 
valdžios paskelbimas ir Ta
rybų Lietuvos įstojimas į 
tarybinių respublikų šeimų.

Fašizmo jėgos dar kartų 
bandė pasukti istorijos ra
tų atgal. Hitlerinių gaujų 
užpuolimas, apie ketverius

mėjimų visose srityse.
Šių, 22-jų metinių proga 

verta nors kiek peržvelgti, 
kuo žymus Tarybų Lietuvos 

«gyvenimas, kuo dabar gar
sėja mūsų respublika.

Kaip pirmiausiai nepažy
mėti tokio nuostabaus lai
mėjimo, kokiu buvo kadaise 
svajonėse begyvavusios 
Kauno hidroelektrinės pa
statymas per tokį trumpų 
laikų. Arba statyba tokio 
milžino, kaip Lietuvos vals
tybinė elektrinė naujai gi
musioje Elektrėnų gyven
vietėje, ties Vieviu. Per 
metus ji gamins daugiau 
elektros energijos, negu jos 
buvo gaminama visoje ca
ro Rusijoje 1913 metais.

Mes nespėjame stebėtis 
vis naujais ir sudėtingiau
siais gaminiais, kuriuos ga
mina milžino šuoliais išau
gusi mūsų pramonė. Ar ne
nuostabu tai, kad per poka
rinius metus Tarybų Lietu
vos pramonės' produkcijos 
apimtis pakilo 12 kartų pa
lyginus su 1940 metais? 
Dabar per mėnesį gamina
me tiek, kiek‘tada buvo ga
minama per metus.

Nauji pramonės centrai
I

Dar neseniai žemėlapyje 
nebuvo tokių stambių pra
monės centrų, kaip Naujoji 
Akmenė — Tarybų valdžios 
kūrinys. O tokių centrų iš
augo jau keletas. Ar pana
šūs dabar Kėdainiai į prieš
karinį užkampio miestelį ? 
Čia dabar statomas vienas 
didžiausių šalyje chemijos 
kombinatų. Štai visa eilė 
naujų pramonės centrų: 
Naujoji Vilnia ir Lentva
ris — mašinų gamybos, me
talo apdirbimo; Kuršėnai, 
Radviliškis—statybinių me
džiagų; Kapsukas, Tauragė, 
Telšiai, Vilkaviškis, Kretin
ga — maisto ir lengvosios 
pramonės.

Tarybų valdžia atidavė 
žemę tiems, kas jų dirba, ir 
aprūpino mūsų socialistinį 
žemės ūkį dešimtimis tūks
tančių traktorių ir kitų že
mės ūkio mašinų. Žemės 
ūkio darbas nustojo buvęs 
vargingu, žemė nebe speku- 
liacijjos objektas, bet visos 
liaudies bendras ir brangus 
turtas. Žemelė gausiais der
liais ir gražiomis pajamo
mis atlygina tuos, kas jų su 
meile ir rūpestingai dirba.

Giliausios vagos išvarytos 
ir didžiausios permainos 
įvyko kultūros dirvoje. Jei
gu buržuazijos valdymo me
tais tik 30,000 gyventojų te
ko viena gimnazija ar pro
gimnazija, tai dabar viena 
vidurinė arba aštuonmetė 
mokykla tenka 2,000 gyven
tojų. Proporcionaliai Tary
bų Lietuvoje dabar mokinių 
daugiau negu Anglijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje.

Buržuazijos valdyo me
tais buvo apie 8,000 mokyto- 
ų, o dabar mokytojų yra 
daugiau kaip 30,000.

Studentų anais laikais bu-,

ruošė veikia 10 nuolatinių 
liaudies teatrų. Klaipėdoje 
veikia liaudies opera, o 
Tauragėje — liaudies fil
harmonija. Ne tik rajonų 
centrus, bet ir daugelį kol
ūkių centrų aplanko gastro
lėmis valstybiniai dramos, 
o taip pat operos ir baleto 
teatrai. Kolūkiuose ruošia
mos dailės parodos, įrengi- 
mi muziejai. Daugybė kol
ūkių turi kultūros namus, 
tapusius stambiais ir svar
biais kultūros centrais kai
me. Šiuo metu ĮJetuvoje 
veikia apie 280, 
veiklininkų. Tokios\ kultū
ros ir meno savanorių ar
mijos niekada dar nėra bu
vę Lietuvoje.

Tarybų valdžios metais 
respublikoje sudarytos pui
kios sųlygos rašytojų, dai
lininkų, kompozitorių ir ki
tų kūrybinių darbuotojų 
veiklai. Jie stengiasi meist
riškai, giliai, jautriai pa
vaizduoti gyvenimų, yra su
kūrę daug vertingų, gilaus 
idėjinio turinio, aukštos me
ninės formos kūrinių, at
spindinčių tarybinių žmonių 
heroikų, dvasinį grožį, auk
lėjančių liaudies mases ko
munizmo dvasia, formuo
jančių meninį skonį, ug
dančių iniciatyvų, kūrybiš
kumų, veržlumų.

Tarybų valdžios metais 
lietuvių literatūtra ir menas 
pasiekė didelio autoriteto. 
Mūsų rašytojų, kompozito
rių, dailininkų, kinemato
grafijos darbuotojų kūri
niai susilaukė aukšto įverti
nimo Tarybų S ų j u n g o s 
mastu, o dažnai ir už jos 
ribų.

Didžiu mūsų literatūros 
laimėjimu buvo Lenininės 
premijos paskyrimas poetui 
Eduardui Mieželaičiui už jo 
eilėraščių rinkinį “Žmogus.”

Kas prisimena senus lai
kus ar yra gyvenęs kapi
talistinėse šalyse, tas gali 
įvertinti, koks tai didelis 
laimėjimas yra toks fakto
rius, kaip nemokamas gydy
mas, kurį įvedė Tarybų val
džia. Palyginti su buržua
zijos valdymo metais, gydy
tojų skaičius Lietuvoje pa
didėjo 5 kartus.. Šiuo metu 
respublikoje vienas gydyto
jas tenka 565 gyventojams, 
tuo tarpu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose — 825, 
Prancūzijoje — 935, Angli
joje — 877, Suomijoje — 1,- 
800. Septynmečio pabaigoje 
Lietuvoje bus 5,800 gydyto
jų, t. y. 1 gydytojas teks 
485 gyventojams.

Šiomis dienomis Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume buvo įteik
ti garbės raštai Vilniaus 
“Žalgirio” akademinės aš- 
tuonvietės irkluotojams, pa
siekusiems gražių pergalę 
Filadelfijoje prieš Jungti
nių Valstijų rikiuotę. Ši 
pergalė išgarsino Tarybinį 
sportų, Tarybų Lietuvos 
vardų.

O savi-

Valstija suteikė 2,185 mo
kyklom virš trijų bilijonų 
dolerių. Gera dalis tenka 
Philadelphijai ir Bucks ap
skričiui. .

r,’ •• • •
Oro biuro pranešimu, “'iŠ' 

liepos 26-tos naktis butyįT 
šalčiausia. Toks šaltis hdvo’ 
prieš 91 metus. 

• • •
Apleistame name Central 

Avė. vaikai žaisdami rado 
puode virš tūkstančio dole
rių. Žinia pasiekė gyvento
jus, tai tuoj subėgo virš tri
jų šimtų, ieškodami pinigų. 
Tyrinėjimas parodė, kad 
prieš porų metų ten gyveno 
tūlas E. Lyttle, užmuštas 
automobiliaus. Jojo moteris 
mirė vėliau. Rasti pinigai 
padėti į banka vaikų-radėjų 
vardu. Policija, prašalinus 
ieškančius pinigų, su buldo
zeriu namų nugriovė, žemę 
išvertė, bet daugiau pinigų 
nerado. 

• • •
Sekmadienį, rugpiūčio 19 

d., visi keliai ves pas drau
gus Ramanauskus į Sellers
ville. Jie rengia pietus, 
kviesdami savus draugus ir 
drauges, pažįstamus atvyk
ti. Jų ūkis plačiai žinomas. 
D r a u gė Ramanauskie n ė 
praleido atostogas Kanado
je, aplankydama daug vie
tų, pasakys savo įgytus įs
pūdžius. Miestiečiai pasi
grožės gamtos grožiu, pasi
vaišins farmerių paruoštu 
maistu. Kviečia ne tik phi- 
ladelphiečius, eastoniecius, 
bet ir baltimoriečius. 

• • •
Delaware Gap kalnų va

sarvietės gyventojai neteko 
geriamo vandens. Baseinas 
išdžiūvo. Vandens tiekimo 
pareigūnai rynomis prilei
do vandens iš upės Latinni, 
įspėdami gyventojus taupy
ti vandenį. Trūkumas van
dens pasireiškė per pasku
tines šešias savaites.,

darbdaviais baigiasi su pa
baiga metų. Pirmiau tary
ba patvarkė, kad sutarčiai 
esant galioje, nelegalu bal- 
'SŪtfti'prisidėjimui prie kitos 
unijos.

,J' /Mąrcus Hookman, 35 me- 
'tų'Lsupyko ant brolio už jo 
areštavimų dėl sumušimo 

I durų stiklo, įkopė 175 pėdų 
j aukščio iškylų, gųsindamas 
nusižudyti. Pribuvo polici
ja, ugniagesiai, susirinko 
daug žmonių, prašydami 
saužudystės nedaryti, bet 
niekas negelbėjo. Pribuvo 
kunigas ir prikalbino nulip
ti žemyn, likosi areštuotas 
ir padėtas tyrinėjimui.

PRR traukinio nelaimėje 
liepos 28 d. užmušta 19 
žmonių, virš šimto sužeista, 
netoli Harrisburgo. Specia
lus traukinys vyko į Phila- 
delphių beisbolės lošimo ma
tyti.

* Tyrinėjimas nelaimės sa
ko, kad nelaimės priežastis 
buvo bėgių netvarka. Spau
da, prielanki kompanijai, 
sako, kad finansinis trūku
mas neleidžia kompanijai 
samdyti daugiau darbinin
kų. Tyrinėjimas tęsiamas.

Sukilėliai prieš kelis tym- 
sterių unijos lokalus reika
lauja Labor tarybos teisės 
balsuoti prisidėjimui prie 
AFL-CIO. Jie sako, turį di
džiumų.

Tymsterių sutartis s u

Niekada Lietuvoje nebu
vo tiek sportininkų, kiek jų 
yra dabar, ir niekada jie ne
buvo pasiekę tokių nuosta
bių pergalių tiek sųjungi- 
niu, tiek tarptautiniu mas
tu, kaip dabar.

Tai tik trumpas žvilgsnis 
į kai kuriuos laimėjimus 
įvairiose šakose, kurie liu
dija apie suklestėjusį, išbu
jojusį Lietuvos liaudies gy
veninių tarybinėje santvar
koje, kurios rūpesčiu yra 
statyti ir kurti viskų var
dan žmogaus, žmogaus ge
rovei.

Bet svarbiausia yra tai, 
kad jau plačiu mastu išau
go naujas žmogus, socialis
tinės epochos žmogus, lais
vas, šviesus, visapusiškai iš
laisvintas, pažang i a u s i o s 
marksistinės-lenininės ideo
logijos dėsniais besivado- 
vaujųs tikras ir sųmonin- 
gas šalies šeimininkas.

Laisva ir vieninga, didžio
sios Komunistų Partijos va
dovaujama, Lietuvos liaudis 
petys į petį su broliškomis 
tarybinėmis tautomis, su vi
su laisvuoju socialistiniu pa
sauliu žengia pirmyn didin
gosios komunizmo statybos 
programos nubrėžtu keliu į 
vis naujus laimėjimus, me
tai iš metų artėdami į didį
jį tikslų—komunizmų.

Primenu LLD 10 kuopos 
nariams, kad šį penktadienį, 
rupgiūčio 10 d., 7:30 vai. va
kare, svetainėje 1144 North 
4th St., įvyks kuopos susi
rinkimas. Su si r i n k i m a s 
svarbus, nes jis įvyksta 
prieš parengimų. Prašome 
visus narius dalyvauti.

Bristol pavieto penki mo
kyklos tarybos nariai areš
tuoti ir padėti po $7,500 už
stato. Jie kaltinami ėmimu 
kyšių iki tūkstančio dolerių 
nuo mokytojų už geresnius 
darbus. Kaltinimus padare 
mokytojai, kurie jiems įtei
kė suženklintus pinigus, ku
rie, sakoma, rasti pas areš
tuotus. Įvelti demokratai ir 
respublikonai.

• • •
Paskirtoji rotušės skan

dalui tyrinėti komisija bus 
pati demokratų tyrinėjama. 
Demokratai tyrinės respub
likonus, o respublikonai — 
demokratus.

Pilietis
" ■--------------------------------------------------------------------------------------.7

Dideli vyrai 
apie religiją

Romos popiežius—...žmo
gus, užimąs reakcingiausių 
padėtį visoje Europoje, su
akmenėjusios viduramž i ų 
ideologijos atstovas.

F. Engelsas
Nuožmi, negailest i n g a 

krikščionių bažnyčios kova 
prieš mokslų — gėdingiau
sias reiškinys Eluropos is
torijoje.

M. Gorkis
Įsitikinau, kad bažnyčios 

mokymas yra teoretiškai 
klastingas ir kenksmingas 
melas, o praktiškai— gru
biausių prietarų ir burtų 
rinkinys.

L. Tolstojus
Žmonijos pažanga neša 

su savimi mirties nuospren
dį ir religinei įdėjai, ir reli
giniam jausmui.

G. Plechanovas
Tikėjimas pomirtiniu gy

venimu trukdo mums būti 
laimingiems šiame gyveni
me.

Helvecijus
Koks žmogus, toks ir jo 

dievas. Štai kodėl dievas 
dažnai atrodo juokingas.

V. Gete
Iš “M. S..”

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., rugp. (Aug.) 10, 1962



DAUGIAU LAIŠKŲ Iš NAUJO LIETUVOS 
MIESTO, IŠ ELEKTRĖNŲ

Talpiname dar visą eilę' agregatas būtų paleistas 
laiškų, prisiųstų iš Lietuvos' 
naujo miesto — iš Elektrė
nų. Juos rašo jauni techni
kai, jauni statybininkai; 
jauni žmones stato naują 
didžiulę šiluminę elektrinę1 
ir naują Lietuvos miestą! 
Dėkojame ir linkime jiems 
patiems ir visiems elektri
nės ir miesto statytojams: 
sėkmės, broliai ir sesės!

O ką gi mes, JAV lietu
viai, galime padaryti šiuo 
atžvilgiu? Galime tik pa
sveikinti n a u j o Lietuvos 
miesto statytojus — pasvei
kinti galime ir individua
liai, parašydami jiems laiš
kučius, sumegzdami pažintį 
per laiškus. Redakcija, žino
ma, negali su visais jais pa
laikyti ryšį, bet mūsų skai
tytojai — taip, gali. Parašy
kite jiems laiškučius, o ku
rie išgalite, užsakykite jiems 
metams “Laisvę”;

anksčiau laiko.
Dabar.truputis apie Elek

trėnus — bendrai. Prieš po
rą metų daugelis apie būsi
mą miestą atsiliepdavo, kad 
tai-propaganda. Bet dabar, 
kaip •: čia išauga puikiausi 
daugiaaukščiai namai su 
moderniai įrengtais butais, 
puiki universalinė parduo
tuvė, kultūros namai, mo
kykla, buitinio aptarnavimo 
kombinatas, mato viską sa
vo akimis, o mes viską sta
tome savo rankomis.

Naujasis Elektrėnų mies
tas savo vaizdą keičia ne 
tik dienomis, bet valando
mis. Sodinami medeliai ir 
gėlės, asfaltuojamos gatves, 
žodžiu, viską kas vyksta 
Elektrėnuose, sunku iškar
to ir aprašyti.

Dabar dar siunčiu savo 
dukrytės ir mano nuotrau-

lai jie ką. Vardu ji—Stasytė, 8-ių 
skaito, lai jie žino, kad mes metų. Šiais metais ji lankys 
čia esame gyvi, kad domi- antrąją klasę. Nusifotogra- 
mės visu tuo, ką jie dirba, 
kad džiaugiamės jų gražiais 
darbais!—Redakcija

“Laisves” redakcijai
Perskaitęs laikraštyje 

“Tiesa” apie užsienio lietu
vių spaudos pageidavimą 
parašyti apie Elektrėnus, 
sumaniau parašyti trumpą 
laišką.

Šio laiško autorius gyve
na Elektrėnuose ir dirba 
šilumines elektrinės staty
boje.

Elektros stotis, kaip ir 
Elektrėnų miestas statomas 
prie Anykštą ežero pakran
čių. Prieš keletą metų čia 
niekas gal būt, išskyrus 
projektuotojus, ir nebūtų 
pagalvojęs, kad per paly
ginti trumpą laiką čia iš
augs didžiausia Pabaltijoje 
šiluminė elektrinė, kurios 
tik vienas katilas ir turbina 
gamins 3 kartus daugiau 
elektros energijos, negu vi
sa Kauno HES. Aplinki
niams Kauno gyventojams 
ir sapne neprisisapnuodavo, 
kad netoli nuo jų išaugs 
miestas su savo keturaukš
čiais namais, įrengtais su 
visais patogumais.

Lietuvos šiluminę elektri
nę stato dieną, naktį burb
dami, didžiuliai kranai, eks- 
kavatoriai, buldozeriai ir 
kita technika, atsiusta iš 
kitų broliškų respublikų. 
Aptarnauja šią techniką, 
montuoja katilą ir turbiną, 
stato gyvenamuosius namus 
žmones beveik iš visų pen
kiolikos TSRS respublikų. 
Jų visų tikslas nugalėti pa
sitaikančius sunkumus, pa
leisti į darbą pirmą katilą 
dar šiais metais.

P. Gudeliauskas
Elektrėnai,d962. VII. 27.

favome kartu po to, kaip 
per televizorių matėme iš 
Maskvos transliuojamą kon
certą kongreso už visišką 
nusiginklavimą ir taiką da
lyviams. Stasytė pasakė, 
kad, “kaip gera būtų, jog 
niekad, niekad nebūtų ka
rų”. Mokosi ji tik penke
tais.

Taigi, siunčiame Jums, 
brangūs broliai Amerikoje, 
širdingiausius linkėjimus iš 
naujojo Elektrėnų miesto, 
— miesto, kurį stato darbš
čios taikių daugelio tautų 
rankos.

Vytautas Ivanauskas 
Lietuva, Elektrėnai

Autoūkis27. VII. 1962

J Gerb. Redakcija,
Perskaitęs “Tiesoje” ži

nutę, kad “Laisvė” laukia 
laiškų iš “Elektrėnų”, nuta
riau parašyti ir aš, nors ir 
ne pirmas būčiau.

Dirbu Elektrėnų autoūkio 
mechaniku. Mūsų autoūky
je yra apie 300 įvairiausių 
automašinų. Automašinų 
vairuotojams ir jų techni
niam personalui iškelti di
deli ir atsakomingi uždavi
niai. Jiems reikia pervežti 
šimtus tūkstančių tonų 
grunto, žvyro, cemento, ge-

šių statybinių medžiagų. Ir 
visi mes dirbame su ypatin
gai pakilia energija, kad 
pirmasis mūsų šiluminės

šių pas savo mamą.. Sekan
tį laišką atsiųsiu iš Elektrė
nų.

Rašykite man, kas Jus 
daugiau domina apie mūsų 
miestelį Elektrėhus, tada aš 
Jūms parašysiu.

Laukiu atsakymo.
Su pagarba^

Z. žaltauskiene
Rašykite man šiuo adre-

Lithuania, USSR 
Vievio rajonas 
Elektrėnų miestas 
Namas 4, butas 47 
Žalkauskienei Zitai

su:

Gerb. laikraščio 
“Laisvės” redaktoriui.

Aš perskaičiau “Tiesos” 
laikraštyje žinutę, kad 
“Laisvė” laukia laiškų iš 
Elektrėnų. Gal aš pirma vi
sų parašysiu Jums laišką iš 
Elektrėnų miestelio, neži
nau. Bet man bus labai įdo
mu pasidalinti įspūdžiais su 
Jumis, brangūs draugai, lie
tuviai. Aš gyvenau dzūki- 
joje ir buvome kaimynai'su 
Rojaus Mizaros broliu. Jie 
man labai daug pasakodavo 
apie Rojų Mizarą, jo kūry
bą. Aš perskaičiau visas 
Rojaus Mizaros knygas, iš
leistas lietuvių kalba, ku
rios man labai patiko. To
dėl, brangūs draugai, lietu
viai, perduokite karštus 
linkėjimus nuo manęs drau
gui Rojui Mizarai.

Dabar aš jau ištekėjusi ir 
su šeima gyvenu Elektrėnų 
miestelyje. Mes čia pradė
jome dirbti nuo pradžios 
statybos. Mano vyras dir
ba Lietuvos šiluminėje elek
trinėje šaltakalviu. Aš taip 
pat dirbu elektrinėje, ry
tais kartu išeiname, po dar
bo vėl grįžtame kartu. Mū
sų dukrelė Ramutė jau pu
sės metų, ir vakarais labai 
mėgsta žiūrėti televizorių.

Mūsų Elektrinių miestely
je linksma, rašau “mūsų” 
dėl to, kad gi mes patys jį 
pastatėme. Čia gyvena dau
giausiai jaunimas. Mūsų. 
pakraštyje kasdiena po dar
bo gausu poilsiautojų, yra 
kinoteatras, saviveiklos ra
telis, biblioteka, klubas, Šo
kių salė, parduotuvės, bui
tinio aptarnavimo paviljo- 
nos... Vienu žodžiu, pas mus 
yra viskas, ko tik reikia ta
rybiniam žmogui.

Laiško su mūsų miestelio 
pašto antspaudu aš nėsiun- 
čiu todėl, kad aš dabar ato
stogauju ir su dukrele vie-

Gerb. Redakcija,
Šiandiena perskaičius Jū

sų kreipimąsi į gyventojus 
iš Elektrėnų. Nutariau 
Jums parašyti trumpai apie 
savo būsimą miestą Elekt
rėnus.

Mūsų miestas — tai jau
nas miestas, jaunimo mies
tas. Pas mus statoma šilu
minė elektrinė ir pirmasis 
agregatas pradės veikti 
1962 m. gruodžio mėn. 15 
dieną, tai bus visų mūsų 
šventė, didelė šventė. Aš 
dirbu montaže — šaltkal
viu. Aš labai didžiuojuos, 
kad man, teko garbė statyti 
pirmąją Lietuvoje tokią di
delę elektrinę.

Gamtovaizdis pas mus la
bai gražus. Pas mus yra 
didelės gražios marios, ma
riose yra salelės apaugusios 
miškais, laisvomis nuo dar
bo valandomis užsiimame 
saviveikla.

Siunčiu nuo Elektrėnų 
jaunimo didelius linkėjimus 
džsienio jaunimui.

Pas mus dirba 23-jų tau
tų atstovai — jaunimas.

Su pįgarba —-
. Zenonas Norbutas 

1962—VII—27

čių Kvadratinių metrų gy
venamojo plotcį su visais 
patogumais. Kiekviename 
bute yra šaltas ir šiltas van
duo, vonia, dujinėj yirykla, 
centralinis apšildymas. Pa
statyta 13 keturaukščių 
stambiapanelinių gyvena-, 
mųjų namų.;.

Šiuo metu. * Elektrėnuose 
gyvena virš 3000 gyventojų. 
Lietuvos VRE statytojų 
vaikai gavo du po 135 vie
tas puikiai įrengtus vaikų 
darželius-lopšelius. .Veikia 
katilinė, pirtis-skalbykla, 
parduotuvė-valgykla, buiti
nis korpusas, knygynas. 
Baigiama statyti 500 vietų 
kultūros rūmai, viešbutis, 
parduotUvė, 964 vietų vidu
rinė mokykla. Bet dar ne
viskas. Statoma 100 lovų 
ligoninė, ūkinis sandėlyš, 
dvi parduotuvės ir kt. Ir 
visos šios gėrybės skiltos 
žmogui — Lietuvos VRE 
statytojui — k o m u n i zmo 
statytojui.

Elektrėnai išaugo gražio
je vietoje prie Anykštos 
ežero krantų. Anykštos 
ežeras jau išsiliejo iš savo 
buvusių krantų ir užėmė 
daug dideshį plotą. Dabar 
iš trijų pusių Elektrėnus 
supa vanduo.

M. Maščinskas
Elektrėnai,
1962. VII. 30.

. 1926—VI—30
Gerb. Redakcija,

Lietuvos VRE statyboje 
dš dirbu nuo I960 m. liepos 
mėn., t. y. nuo pat statybos 
pradžios, todėl visa statyba 
vyko man matant. Aš su
tinku Jums parašyti apie 
statybą, apie žmones, tik 
noriu žinoti, kas Jus do
mina, ką norėtumėt suži
noti apie mūsų statybą. Aš 
dirbu Lietuvos VRE. direk
cijos technikiniam skyriuje 
vyriausio inžinieriaus pa
reigose ir visuoiheniniais 
pagrindais — Lietuvos VR- 
E statybos komjaunimo 
štabo Viršininku.

Aš turiu į Jūs vieną pra- 
šymą,^būtent noriu Užsisa
kyti Jūsų leidžiamą laikraš
tį “Laisvė”. Prašau man 
pranešti kaip visa tai gali
ma padaryti.

Laukiu atsakymo!
Maščiliškas Mihddtigas, J.

Adresas 
Lithuania, USSR 

Elektrėnai 
8 Korpusas, 46 butas 
Mačinskaš Mindaugas; J.

Jaiiniaiisias TaryBį 
Lietuvės miestas

Tik pbha metų praėjo nuo 
tos diehoš, kai buvo iškas
tas pirmasis kubinis ihetras 
žemės Elektrentį miestelio 
pirihdjd gyvehaindjd namo 
pamatų daubbje. Prieš porą 
metų šioje, vietoję vilhijo. 
“Anykštos” kolūkio javai, p 
siandiehU kiėkyięho keleivio 
dėmesį patrūŪkia gyvena
mieji nardai, vaikų dar
želis— lopšelis, kultūros 
rūmai ir kt. . Praėjo, laiko 
nedaug, bet įfer tą laiką pa
daryta labdi daug. Atiduo
ta eksplotacijai. 20 tūkstah-

“Laisvės” redakcijai
Perskaitęs laikraštyje 

“Tiesa” apiė užsienio lietu
vių spaudos pakei davimą 
parašyti apie Elektrėnus, 
sumaniau patašyti trumpą 
laišką.

Šio laiško autorius gyvena 
Elektrėnuose ir dirba, šilu
minės elektrines /statyboje.

Elektros stotis, kaip ir 
elektręnų miestas, statoma 
prie Anykštą ežero pa
krančių. Prieš keletą, me tų 
čia niekas gal būt, išskyrus 
projektuotojus, ir nebūtų 
pagalvojęs, kad per palygin
ti trumpą laiką čia išaugs 
didžiausia Pabaltijyje šilu
minė elektrinė, kurios tik 
vienas, katilas ir turbina ga
mins 3 kartus daugiau elek
tros energijos,, negu visa 
Kauno HES. Aplinkiniams 
kaimo gyventojams ir sapnė 
neprisisapnuodavo, kad ne
toli nuo jų išaugs miestas 
su savo keturaukščiais na
mais, įrengtais su visais pa
togumais.

Lietuvos šiluminę elektri
nę stato dieną naktį burb
dami didžiuliai kranai, eks- 
kąvatoriai, buldozeriai ir 
kita technika, atsiųsta iš 
kitų broliškų respublikų. 
Aptarnauja šią techniką, 
montuoja katilą ir turbiną, 
stato gyvenamuosius na
mus žmonės, bęyeik iš visų 
penkiolikos TSRS respubli
kų. Jų visų tikslas nugalė
ti pasitaikančius sunkumus; 
paleisti į darbą pirmą kati
lą dar šiais .metai^.,

^Gudeliauskas 
Elektrėnai, 1962-VH-27

Didžiai gerbiama 
“Laisvės” Redakcija!
“Tiesėje,” isėlhahčibje hid- 

sų Tarybų Liėtiivbjė, už 
19’62 m. Vli-27 d. pęrškąi- 
Čiaū Rojaus Mižaroš straips
nį; jog užšiėiiyje išeinantis 
taūtiėčių laiki’dštiš “Laisvė” 
įdbmaūjhsi Ūį)ie nešėriiai gi- 
niūsį Elėkthėniį rriiėstelį tėti, 
kui* štatdina didžiule šilumi
nę elektrinė i^ Kūrio,; neH 
pažymėta ir' naujausiame 
Lietuvos žemėldįiyjė-

Aš nė kdf’ėspdndehtas ir 
iš viso heįiHklausdū žmb- 
riėniš, užšiihiantieihš plunks
na. Esū tiktai. pūprąstas 
darbininkas tinkuotoj aš. 
Šia specialybė dirbti, eta.

E1 e k t re h ūosė * 'elektrines i 
statyboje, ir iŠ Višb tą- ; 
šyti korespondencijų man 
neteko, be to dar, į tokį visų 
gerbiamą, tautiečių laikraš
tį, -išeinantį užsienyje.

Jei aš’būčiau žmogus, pri
klausąs pluh'ksrios žodžiui, 
aš būtinai gyvenime užsi- 
brėžčiau tiksią parašyti 
įdoniią, širdies atsidėjiihu 
knygą apiė didžiausią šio 
mėto Lietuvoje statybą. O 
patašyti būtų galima datig, 
labai daug, ir apie pačią 
elektrinės statybą, naūjai 
Užgimusią gyvenvietę, ir 
apie, darbingus šio darbo 
vykdytojus — mūsų šalies 
žmonės, vien todėl, jog šioje 
statyboje dirba daugumoje 
jaUni, gal ne prityrę, bet at
kaklūs jaunuoliai, o atkak- 
lūiiias—tai pergalės nešėjas.

Man, paprastam savo ša
lies jaunuoliui, teko nepa
prasta garbė — dalyvauti 
šioje statyboje.

Man tik 22 metai. Iki at
vykimo į statybą gyvenau 
Kelmės rajone, Liolių mies
telyje. Čia laikinai dirbau 
apylinkes tarybos sėkreto- 
rihūs pareigose. Esd koni- 
jaUŪŪoiis. Kaip ir visi, šios 
kartos žmones, negalėjau 
būti abejingas šiam didžiu
liui užmojui—jog ten, kaž
kur gimtoje Lietuvėje, prie 
Vievio, vyksta didžiuliai tai
kaus darbo mūšiai.

Širdies raginamas ir par
eigą vykdydamas,—būti ten, 
kur liauja, įdomu, nepažįs
tama, — atvykau ir aš.

Į statybą atvykau nese
niai, vos keliolika dienų. Iš 
pradžių behdžiaū veąti už
rašus,, vėliau apleidau,-neš 
žinau, jog geresnio almihi- 
mo nebus, kaip palikti savo 
asmeniško darbo dalelytę 
šiariiė milžiniškame darbe.

Aš, gerbiamoji Redakcija, 
parašysiu Jums pradžią sa- 
Vo kuklių užrašų, kokį įspū
dį paliko Elektrėnų gyVen- 
Vietė ir pati statyba, išvy
dus ją pirmą kartą papras
to žmogaus akimis.

Vilniaus Autobusų stotis
MūsU grupėje 16 žmonių, 

Vykstančių į Elėktrenus, į 
Lietuvos V R Ė S statybą. 
Mūšų palydėvaš (statybos 
atšlbvas) pagyvenęs žmo
gus, gan kalbus ir nepa
prastai nuoširdus. Visą au
tobuso laukimo laiką gyvai 
Šnekučiuojasi su mumis,, lai 
lietuviškai, tai rusiškai 
(inat, mūsų tarpe buvo ke
letas rusų tautybes pilie- 
čiū)..

Štai į autobuso aikštelę 
išsipila keleiviai—atėjo au
tobusas. Mūsų palydovas, 
mandagiai atsiprašęs, priei
na prie autobūso, kažką 
aiškindamas ir rodydamas 
į niūsų pusę autobuso paly- 
dovei-niotėriaį. Ši kažką 
rėdo į keleivius, lyg kažko 
jaudihdablasi, paskui nusi- 
šypšo jam..

Palydovas grįžta prie mū
sų.

—itaaūgūi!.. Pasiimkite 
Idgammtis ir Užimkitė vie
tas autobuse.

Čia mus praleidžia • be ei
lės..

■ Kėleiviai užima savo vie- 
taįy v < •

Kelios akimirkos, ii* auto
busas trūkteli iš vietos. Vil
niaus gatvėmis juda ne pil
nu greičių. Didelis mašinų 
ir pėščiųjų judėjimas. Po 
kėlių posūkių ąutobūsas, di
dindamas greitį, išvažiupja 
į Užmiestį, čia viskas lyg 
aptyla. Nebegirdėtis mieš
to alsaviftio; Per dyžėlio 
ūžimą girdisi prislopinti 
kblėivių balsai. Už latigų

slenka kolūkių javų laukai, ■ 
gyvehlojiį šodybčš.

Praeina valanda, ii\auto
busas lėtėdahlaą greitį Su
stoja Vievyje. Kkžkur, ne
toli nuo čia, statoma elekt
rinė! Iš mūsų, Vykstančių 
į Elektrėnus, girdėti nesi- 
mostaujahtys balsai:

—Kurgi ęlėktrine?!..
Ir.. staiga pirmą, ką 

pamatėme,, tai didžiulį dry
žuotą bokštą, stūksantį kaž
kur toli horizonte, lyg pa
kibusį ore.

Ilgai stebėti neteko. Ke
leiviai užima savo vietas. 
Matyti ir naujai įsėdusių. 
Autobusas pajuda toliau.^ 

Dabar daugelis iš mūsų 
taip ir neatsitraukia hub 
langų, stebėdami, kad štai 
tuoj pasirodys ir pačios sta
tybos vaizdas...

Neužilgo, vis didėdami ir 
didėdami priešakyje, pasi
rodė ir pirmieji Elektrėnų 
miestelio pastatai. Kažkur 
kairėje plačiai išsidrįekęs 
tarp kalvų ir giraičių ma
tyti tyvuliuojantis ežeras. 
Čia prie jo ir statoma šilu
minė elektrinė, o vienoje jo 
pusėje išsidriekė ir paties 
Elektrėnų miestelio staty
bos teritorija.

Paskutinė sustojimo vieta.
Niekas mūsų nepasitiko, 

neatsiuntė ir mašinos. 
(Kaip sužinojome vėliau, 
apie mūsų atvykimą bu
vo pranešta kiek pavėluo
tai. Be to, transportas čia 
dirba pagal iš anksto griež
tai nustatytą darbų grafi
ką.) Iki ' paskirtos vietos 
apie pora kilometrų.

Pirmiausia pasiekėme gy
venamųjų namų kvartalą. 
Tiesiomis eilėmis išsirikiavę 
stovi dįdelį kętųįių aukštų 
namai, vikiįpahašūš'į Vierią: 
Tai bendrabučiai elektrinės 
statytojams. Toliai! matyti 
dar nebaigti statyti pasta
tai. Prie kiekvieho iš jų 
mėtyti geležinės kranų ran
kenos, tai kylančios, tai nu
sileidžiančios ir taip be per- 
stojimo. Pereiname asfal
tavimui paruoštą gatvę. Ir 
vėl užbaigti ir naujai pra
dėti statyti įvairių formų ir 
dydžio namai. Jų tarpe val
gykla, krautuve, visuomeni
niai ir įstaigų pastatai, kad 
ir sunku m u m,s nūspręsti 
kur kas bus.

Gatvės dar tik tiesiamos, 
tiesiami ir šaligatviai, žalu
mynų nėra, bet ir tai ne
trukdo matyti, jog arti
miausioje ateityje iš šio 
Elektrėnų miestelio išaugs 
naujos statybos miestas — 
Elektrėhai.

Pasukame į betonuotą ke
lią, vedantį į pačios elektri
nės statybos teritoriją. Pro 
šalį ilgomis virtinėmis sun
kiai riauhibdahii dūzgia 
sunkvežimiai. Kiekvi ė h a š 
kažką veža...

Priešakyje, prieš ihtis vėl 
iškyla matytas kaminas, ku
rį mes palaikėme bokštu. 
Viršutinė jo dališ laužyto
mis linijomis, eihaiiČiomis 
įžambiai, į viršų išdažytas 
rausvos ir jūodos spalvos 
juostomis ir atrodo lyg mil- 
žiriiškas karstų stulpas. 
Priešakihėjo kahiino pusėje 
įrašyti skaitmenys: 1962 — 
užbaigimo data. Šalia, ka
mino papėdėje į>ągrihdihlš 
elektrinės kbrpūšhs, Šalta 
jo kiek išsikišęs į priekį at
sarginis korpusas, dbu. jie 
dar montuojami. Aplihkui 
pbadeti statyti įyąihųš įren
gimai, ir kibk tik užmato
ma — statyba ir statyba... 
Kiek tebflhikos įhiohių — 
sunku ir ] 
tik viena: v ,
šaliai svarbi ir butifia kaip

girnai, ir

vystyti, taip ir kultūriniam 
thrybihių žihoHių gyvenimo 
lygio kėlimui.

Praeis kiek laiko, ii mibų* 
šalis atšvęs, ir šią darbo per
galę. Miestai ir kaimai pa
sipuoš naujais milijonais 
elektros lempučių. Gimtoji 
Lietuva padaugės nauju 
miestu. O šis pasiaukojari- 
tis tarybinių žmonių dar
bas mūsų Šalies statybos is
torijoje bus minimas jr 'ap
gaubtas šlove greta Magni- 
togorsko, D n i e p r o g e s o, 
Komsbmolskb ant Amūro, 
Volgogrado ir kitų ididžių- 
^ų’^pergalės vardų..,

Aš tikiu į tai, kaip kad 
tiki ir kiekvienas tarybinis 
žmogus, vykdydamas Di
džiąją mūsų Partijos Pro
gramą — pastatyti komu
nizmą mūsų šalyje. 
Elektrėnai, 1962-VII-29

Mano adresas: J
Lithuania, USSR
Vievio rajonas 
Elektrėnai
Ketaiškių bendrabutis
Dargvainiui

J onui-Algimantui, 
Teofilio

Automatas duoda 
atsakymus

Žinome daugybę automa
tų, parduodančių gazuotą 
vandenį, rūkalus; atvirukus 
ir kt. Jų šeimą netrukus 
papildys dar vienas auto
matas, kuris ypač bus rei
kalingas didelėse parduotu
vėse, knygynuose, įstaigose 
ir kt< Tai “kalbantysis au
tomatas.”; Jį sukūrė inž; M. 
Alėkšandrovaš. Automatas 
kiek , primeną kosmdhaūto 
skafandrą. Jis gali atsaki
nėti į 500 klausimų. Atsa
kymus adtomatas duodū la-

šyti į magnetofono juostei 
lę, esančią automato vidų- 
je. Automatas ne tik atsa
ko į klausimus, bet kartu 
parodo “užsakovui” ekrane 
vaiždelį. šis automatas sto
vi Maskvos Pblitėchniniame 
muziejuje, štai pasirenka
mo kartotekoje klaūsimą 
Nr. 16: “Kas yra olų per
lai?” Priėjus prie kalban
čiojo automato, pasukame 
Nr. 16. Automatas atsako, 
kad požeminėse Olose ka
daise susidarė tokios sąly
gos, kurioms esant per 
tūkstančius metų atsirado 
stambių klinčių kristalų, 
“olų perlų.” Lig šiol jų vi
same pasaulyje yra kelias
dešimt. Auto matui kal
bant, ekrane pasirodė daik
tas, apie kurį buvo kalba
ma. Inž. Aleksandrovo nuo
mone, netrukus “kalbanty
sis automatas” būsiąs pri-> 
pažintas kaip gera rekla
mos priemonė didelėse par- 
duotuvėse, knygynuose, jis 
galės atsakyti paklausėjui, 
ant kokios lentynos ir ku
riame skyriuje yra pagei
daujama knyga. Automa
tas taps geru žmogaus pa 
dėjėju geležinkelio stotyse, 
aerodromuose ir kt.

Didžiausia biblioteka
Novosibirske, TSRS Moks

lų akademijos Sibiro sky
riaus moksliniame mieste
lyje, . pradelą , stalyti di
džiausią pasaulyje moksli
nė-techninė biblioteka. Bib
liotekoje numatoma saugoti 
dešimt milijohų tomų. Joje 
bus šešiolika šalių-skaityk- 
lų; visos skaitytojų aptai*- 
navitao opėrdcijos teuziHiš

pasakyti. Ai§kd kėlętą mnūičųį. , Bibliotėkoš y 
ši Statyba mūšų statyboje pritaikomi pasku- / 

___________ _ ... .IL l’i tiniėjį šiuolaikines ąrbhi-> 
prhitidriėS, liatiaieš tikini jekturpš Įteikimai. _ r
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Eddystone, Pa. < s
Įspūdžiai aplankius 

Chicagą
Xt#aprendęs vykti į Chi

cagą, keliavau lėktuvu. Per 
dvi valandas jau buvou 
Ohicagoje, tai labai greita 
kelionė. Orlaukyje mano gi
minaitis K. Petrašius jau 
laukė. Tuojau vykome į li
goninę aplankyti jo sergan
čią moterį Josephine, nes iš 
vakaro turėjo operaciją.

Iš ligoninės nuvykome į 
jo namus. Ten pabuvę, pasi
tarę ir apžiūrėję viską — 
—vykome pas Betty ir 
Alex Vilkus. Su Vilkais il
gokai pavažinė j o m e po 
North Chicagą. Buvome 
prekybos centre. Miestas 
greitai auga, daug naujų 
namų statoma ir pastatyta. 
Yra ir nedideli! dirbtuvių.

Kitą dieną nuvykome į 
Cicero, pas pusseserę ir 
jo* vyrą K. V. Biknius. Jie 
gyvena iš pensijų, nes abu
du gauna. Sakė, kad svei
kata tarnauja, dar galima 
gyventi. Kazimieras mane 
išvežiojo po apylinkę. Paro
dė kur lietuviai gyvena. 
Buvome Liberty svetainėje, 
1401 So. Cut gatvėje. Pri
žiūrėtojas parodė. Patalpa 
didelė. Yra kelios svetainės, 
bet M. Butvilą sakė, kad 
lietuvių senoji karta retėja, 
o jaunimas suamerikonė- 
jo, tai sunku užlaikyti dide
lį n a m ą. Atsisveikinant 
Butvilą prašė perduoti lin
kėjimus J. E. Bekampiams 
ir kitiems rytiečiams, nes 
su daugeliu yra kartu dir
bęs darbininkų organizaci
jose ir unijose.

Nuvykau aplankyti tetą 
Amą Felix Grigariuk. Pasi
kalbėję, pabuvoję, suvalgę 
skanius pietus išvykome į 
seną lietuvių koloniją-Brid- 
geportą.

Pasiekęs Halsted gatvę 
sutikau V. Andrulį, bet jis 
skubėjo pas dantų gydyto
ją, tad tik trumpai pasikal- 
Hkjome. Įėjęs į “Vilnies” 
raštinę radau dvi darbinin
kes, kurios dirbo joms, pa
vestą darbą. Pasikalbėjau. 
Pastebėjau viename kampe 
plytų krūvelę ir akmenį 
apie 50 svarų, tai rezulta
tas piktadarių, kurie anks
čiau išdaužė įstaigos lan
gus, tai laikoma, kaip įro
dymas jų “kultūros”.
, Spaustuvėje darbininkai 
skubiai dirbo paruošdami 
sekantį dienraščio “V i 1- 
nies” numerį. Laikraštis 
gyvuoja virš 40 metų.

Iš čia nuvykome į Mildos 
svetainę, kur penktadie
niais ruošiamos vakarienės. 
Vieta didelė, svečių pusėti
nai daug. Čionai sutikau 
savo gerų pažįstamų, jų 
tarpe Povilą Sungailą, taip
gi Mgerą skaičių lietuvių.

Po vakarienės pirminin
kas L. Jonikas pakvietė į 
didžiąją svetainę ir paaiš
kino, kad yra svečias iš 
Washington© — V. Zenke
vičius, pareigūnas iš TSRS 
ambasados, kuris tik pora 
mėnesių, kai iš Lietuvos, ir 
jį pristatė.

Zenkevičius yra geras 
kalbėtojas. Jis plačiai nu
švietė Tarybų Lietuvos at- 
siekimus. Nurodė kaip 
žpionių gyvenimas nuolatos 
gerėja.

Šeštadienį jaunasis Char
les Biknis aprodė pietinę 
Chicagos dalį. Miestas di
dėja. Lankėmės į vietas, 
kur yra palaidota daug 
mūsų draugų. Aplankėme 
Šerno, Leono Prūseikos, 
kun. Mockaus ir daugelio 
kitų kapus.
/Labai didelis ačiū gipsi

nėms už jų vaišingumą, au
tomobiliais pavėži o j i m ą, 
įdomesnių vietų parodymą.

A. Lipei ųs

. Philadelphia, Pa, .....
Nesirūpinkime del to
Buvau susirūpinęs sykiu 

su neturinčiais mašinų nu
vykti į mūsų mielų kaimy
nų Ramanauskų pokylį, 
viešnagę. Man skundėsi ke
li prieteliai, norinti vykti 
rugpjūčio 19 d. pas Rama
nauskus, bet neturinti ma
šinų. Sako, kai buvome 
jauni, tai pėsti tolokai nu
eidavome į kokį “kermošių.” 
Dabar jau nebegalime.

Apie tai pabėdavojau 
d-gei Julei Šmitienei, kuri 
dažnai aplanko Ramanaus
kus, neturėdama jokios ma
šinos. Ji tik nusijuokė. Sa
ko: busai labai geri ir greit 
nuveža. Busai išeina nuo 
13-tos ir Filbert gatvių. 
Rugpiūčio 19 d. sekmadie
nis, tai pirmas busas išeis 
9 vai. ryte, kitas—11 vai. 
ir trečias — 2-rą valandą' 
popiet. Grįš atgal 6:50, 
7:50 ir 10-tą vai. vakare. Jie 
sustos Sellersville j, ties Wa
shington House. O iš ten, 
priėję prie telefono būdelės, 
tik paskambinkite šį nume
rį: 2577444.

Per didelis numeris, taip, 
bet po keleto minučių būsi
te ten, kur laukiami esate.

Bet d-gė J. Šmitienė turi 
dar tinkamesnį pasiūlymą: 
“Tegul šaukia mane, tai su
sitarsime sykiu važiuoti. Ji 
važiuos su ankstyvuoju bu
sti—9 vai. O ją pašaukti dar 
lengviau: WA. 4-2538. O 
jei norite parašyti, adre
suokite 5809 N. Fairhill St., 
Philadelphia, Pa.

Kaip daug malonumo bus 
pasisvečiuoti pas lietuvišką 
ūkininką! R. M.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Agnesą Gutauskienę išti
ko nelaimė. Savo darže su
sižeidė ranką. Manė, kad 
taip ir praeis. Nuvažiavo į 
Worcesterį ir parengime 
praleido dieną, bet jau pra
dėjo jausti skausmą. Grįžus 
į namus pakvietė gydytoją. 
Tas tuojau pasiuntė į ligo
ninę, kur buvo padaryta 
operacija ir ranką sudėjo į 
gipsą. Linkiu jai greitai pa
sveikti.

Mirė Antanas Povilaitis, 
rugpiūčio 2 d. palaidotas į 
religines kapines. Gyvenda
mas nesilankė į bažnyčią, 
sakė, kad netiki, bet po 
mirties jau ne jo valia. Bu
vo pavienis ir mažai kur 
dalyvaudavo.

Automobilis sustojo prie 
miesto parko, išlipo keturi 
žmonės, parke jie pietavo, 
pasilinksmino, vėl sulipo į 
automobilį ir nuvažiavo. 
Bet už kelių minučių polici
ninkas juos atsivarė atgal, 
įsakė surinkti nuo maisto 
liekanas, o tada nusivarė į 
policijos stotį. Aišku, kad 
ten dar turėjo pasimokėti 
bausmę už parko teršimą. 
Patartina nemėtyti mieste 
jokių atliekų, nes už miesto 
teršimą baudžia.

* ■ ■■■— *
Vietos anglų laikraštis I 

“The Evening Register” 
įtalpino keturių laikrašti
ninkų raportą apie jų paty
rimus Tarybų Sąjungoje. 
Jie lankėsi su kitais laik
raštininkais ir Tarybų Są
jungoje išbuvo apie 23 die
nas.

Laikraštininkai gražiai 
atsiliepė apie TSRS. Jie dė
kingi už gražų ir draugiš
ką priėmimą. Mr. Miller 
rašo: “Mes daug likome 
skolingi TSRS už prielan
kų mūsų priėmimą”.

J. Kunca

Bridgeport, Conn.
s

Širdingai dėkojam LDS 
74 kuopai už gražų priėmi
mą su gardžiais u ž k a n - 
tižiais. Mes nesitikėjom, kad- 
mus taip iškilmingai' 
draugai ir draųgęąųpo., su
sirinkimo pavaišį^s© u

Gaila, kad megvtuoGįąppu 
negalėjom ilgiau v<sų 
pasidžiaugti ir, pąęįkalį^jįį^

Gavau žinią, : -kadp, mano 
miela sesutė Julijana But- 
norius pasimirė liepos 1 d., 
4 vai. popiet. Turėjau ap
leisti mielus draugus ir 
drauges, nes širdis buvp 
skaudi.

Taip pat širdingai dėko
jam už gilią užuojautą dėl 
mano sesers Julijanos But- 
norius mirties, kuri tilpo 
“Laisvėj” liepos 20 d.

Ačiū visiems draugams.
Antanina ir 
Antanas Jocis

13 valandų keliuose mūsų 
valstijų^ miršta?'-’vienas 
žmogus automobilių nelai
mėje. Užmuštų 249 žmonės 
(liepos mėn. skaitlinė).
g Kiekvieną klieną (per 24 

,Vhį.);'sužėidžfema 90 asme
nų. 1J Skaitinio 'feiekia 14,187 
•asine’rtjF' ' J ęūnijo;.t-

Priežastis to viso <V$Istfe 
jos Policija: apriboja seka- 
Įmai.:: Perdideliš Wubinimas/ 
Įęnktjmiąvimas.- Nors ’< ib 
platūs mūsų keliai, bet jie 
ir pavojingi.

Vinco Duktė

Haverhill, Mass.
Juozas Masevičius mirė 

1962 m. birželio 23 d. Palai
dotas 27 d., Lietuvių Tau
tiškose kapinėse Bradford, 
Mass. Palydovų buvo 20 
mašinų, pilnų žmonių. Prie 
kapo kelis atsisveikinimo 
žodžius pasakė S. Penkaus- 
kas iš Lawrence, Mass. Bu
vo daug gražių, gėlių vaini
kų. Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti į Lietu
vių piliečių Gedimino klubo 
svetainę ir tinkamai pavai
šinti su užkandžiais ir gė
rimais.

Į laidotuves buvo atva
žiavę Juozo trys sęserys: 
Mus. Mareiada Zubaifis ir 
duKtė-T^ristina iš San Jjose, 
Calif orni^S- jytr^^-Joh ana 
Kandrotas iš Miami. Flori
da, ir Mrs. Helen Umaras 
su savo vyru ir sūnum iš 
Detroit, Mich. Kartu atva
žiavo J. Saulėnas, Masevi- 
čiaus buvęs geras draugas.

Juozas Masevičius gyve
nę 5 Hall St. Mirė sulaukęs 
78 metų. Palaidotas buvo 
laisvai, iš Pitorchelli šer
meninės, 358 Washington 
St. Graborius /buvo Chur- 
lionis iš. Lawrence, Mass.

Laidotuvių reikalais rū
pinosi Kastancija Marė Yo- 
eumski. Mat, > Juozo taip 
buvo patvarkyta — norėjo 
būti laisvai palaidotas, taip 
ir buvo išpildyta.

Masevičius buvo nevedęs, 
seniau gyveno Manchester, 
N. IL, o per ilgą laiką gy
veno ir dirbo Haverhilllyje. 
Daugiai dešimt metų jau 
buvo pensin i n k a s. Pri
gulėjo prie Lietuvių Pi
liečių Gedimino klubo. Nors 
Juozas nemokėjo nei rašy
ti nei skaityti, vienok buvo 
susipratęs: daly va u d a v o 
pirmeiviškuose par e n g i- 
muose ir gerai platindavo 
parengimų bilietus. Buvo 
pasiturintis žmogus. Girdė
jau, kad paliko apie $10,000 
turto. Turtas padalytas se
serims.

A. Kazlauskas parinko 
Juozo pagerbimui užuojau
tos pareiškimų. 

• • •
Liepos 24 d. mirė Mrs. 

Agota Vasiu'kęvičiene, 81 
metų, 65 River;St.. Čia iš
gyveno 56 metus. Paliko 
sūnų Juozą, gyv. Haverhill, 
seserį Mrs. Martha Novak, 
g. Lorain, Ohio; brolį ir se
serį Lietuvoje. Palaidota 26 
d.. St. Patrick’s kapinėse.

Liepos 27 d. Mirė Mrs. 
Karolina Žeimienė, 16 Ma
rion St. čia išgyveno 50 
metų. Paliko sūnų Felix J., 
gyv. Derry, N. H., ir duk
terį Mrs. Tillie Stepano
vich, Norwood, Mass. Pa
laidota 30 dieną St. Pat
rick’s kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko Churlionis iš 
Lawrence, Mass.

Lai būna įnirusiems leng
va Amerikos žemele, o liku
siems užuojauta.

Darbininke

Baltimore, Md.
Mūsų mieste LLD 25-tos 

kuopos susirinkimai nors 
nėra skaitlingi nariais, bet 
gausingi darbais.

Neseniai įvykęs “Laisvės” 
naudai parengimas davė 
laikraščiui gražios para
mos. Nepamiršti ir mūsų 
tolimesnių kolonijų laikraš
čiai. Susirinkime nutarta 
paaukoti “Vilniai 10 dol., 
“Liaudies Balsui” 10 dol.

Jau visi Draugijos nariai 
yra užsimokėję mokestis 
už šiuos metus. Orui atvė
sus prie pirmos progos bus 
surengti judami paveikslai, 
kuriuos, kaip ir pirmiau, ro
dys draugas J. Grybas iš 
Brooklyn, N. Y.

Vartant puslapius laikraš
čio “The American Guild of 
Variety Artists”, birželio 9 
d. laidoje, Artistų ūnijos 
prezidentas Joey Adams 
savo raporte pažymi, kiek: 
yra išsikovoję Amerikos ar
tistai dėl savo ateities už
tikrinimo. Narių unija turi 
12,000 pilnai mokančių duo
kles po 56 dol. per metus. 
Už tą mokestį jie gauna: 
pilną ligoninės priežiūrą. 
Apdraudą nuo nelaimės per 
24 pilnai valandas kada dir
bama. 1,000 dol. medikalės 
pagalbos, 50 dol. moka m a 
savaitei pakolei artistas ne
gali grįžti atgal į savo pro
fesiją,—laikotarpis gali tęs
tis 3 metus. 7,500 dol. po
mirtinės apdraudos. Uni
jos nariai gauna nupiginta 
kaina vaistus, akinius. Su
laukę .senatvės bei netekę 
darbų nariai gerame stovy
je gali lengvai praleisti pa
skutines gyvenimo dienas 
Artistų name Fallsburgh, 
New York, nemokamai. Be 
to, susirgus nariui, bei nėš
čioms motinoms duoklių 
mokėti nereikia. Įstojimas į 
Uniją kainuoja 150 dol.

Kiek šis raportas parodo, 
tai pilnai apsimoka tokiai 
unijai priklausyti. Mūsų ša
lies artistai moka ne tik 
juokauti, bet ir savo ateičia 
rūpintis.

Gyvenant didmiestyje 
nors ir ne perdidelėje vals
tijoje, kaip Maryland, kas
dien laikraščių puslapiuose 
skaitai; jog 2 bei 3 asmenys 
užmušti ir keletas kartų 
daugiau liekasi sužeista, 
kurių daugelis pasilieka su
žeisti visam gyvenimui.

Štai “Baltimore Evening- 
Sun” kokias žinias praneša. 
Valstijos trafiko nelaimės 
padidėjo 24 procentais per 
šiuos 6 pirmuosius mėne
sius, sulyginant su pereitų 
metų.

Apskaičiuojama, jog kas

Worcester,. Mass.
LDS 57 kp. piknikas 

gražiai pavykoi
Rugpiūčio 5 d. Olympia 

Parke įvyko LDS 57 kuo
pos metinis piknikas, po 
pirmos valandos dienos lai
ku, p^ie.,,.ąraž^iin paruoštų 
štal/j. .puv.ft.dūptEL pie
tūs . ,ui (įžangoj. ku-
Y.iuoš pagamino , dąrbščios 
šeimininkės, vadovybėj 
kuopos vice-pirmininkės H. 
Žilinskienės. Gelbėjo: M. 
Šupienienė, Skrolsk i e n ė, 
Sabaliauskienė, Ausejienė, 
patarnautojai H. ir G. Smi- 
thai ir V. Nikrosienė. Joms 
visoms didelis ačiū už ska
nius valgius ir pasidarbavi
mą.

Pietautojų buvo apie 80. 
Kiti, vėliau pribuvę, sotino
si virtuvės patalpose.

Pavalgius, kuopos dele
gatas D. G. Jusius, dalyva
vęs LDS 15-jame Seime, 
Detroite, papasakojo įspū
džius apie Seimą, LDS stovį 
ir gerovę organizacijos na
riams. Jis ragino rašytis į 
LDS, kaip vieną iš geriau
sių lietuvių fraternalių or
ganizacijų, kur galima pa
sirinkti kokio nori didumo 
apdraudą ir pašalpą už ne
didelę mokestį, nes organi
zacijos iždas labai gerame 
stovyje. Publika atidžiai 
klausėsi.

LDS kuopos susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio 
antrą ketvirtadienį, 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St.

LDS 57 Kp. Koresp.

Pittsburgh, Pa.
Mūsų gerieji draugai yra 

ligos paliesti, tai LDS 142 
kp. užrašų raštininkas Jo
nas Sadninkas, kuris per 
daugelį metų labai gražiai 
kuopai tarnauja. Susirgo ir 
jam buvo, pądaryta opera
cija Ohio Valley ligoninėje 
liepos 9-tą dieną. Operacija 
buvo pasekminga ir dabar 
draugas namuose sveiksta 
po gydytojo priežiūra. Bū
tų gerai, kad draugas J. 
Sadninkas kuogreičiausiai 
pasveiktų ir grįžtų prie 
draugijos darbo. Kol tas 
draugas galutinai nepasvei- 
kęs, tai būtų gerai, kad 
draugai-draugės jį atlan
kytų. Jo namų adresas: 
J. Sadnick, 223 Sagamore 
St., Pittsburgh, Pa.

Kitas mūsų ligonis yra 
Onutė Paulauskaitė. Jinai 
staiga susirgo liepos 27 ry
tą ir buvo išvežta į Ohio 
Valley ligoninę, McKees 
Rocks, kur buvo pripažinta 
jai plaučių uždegimas ir 
širdies negalavimas. Dabar 
jinai jaučiasi geriau, bet 
kada sugrįš iš ligoninės, 
tai dar nežinia.

Onutė ir jos tėveliai yra 
veiklūs LDS nariai ir pa
žangios spaudos geri rėmė
jai, 

t ------—
Musų geroji draugė Ro

zalija Strielčiūnienė serga. 
Buvo išvežta į ligoninę jos 
sveikatos patyrimui. Apie 
savaitę laiko pabuvus ligo
ninėje, dabar sugrįžo į na
mus d? randasi pas savo gi
minaitę Uršulę Paich, 437 
Ghartier St., Bridgeville, 
Reikėtų ją atlankyti. Ji yra 
jau sena, virš 80 metų, bet 
pažangiame judėjime yra 
dar gana veikli. Jinai yra 
stambi mūsų spaudos rėmė
ja.

Onute Miliauskienė

Maskvą. — TSRS kosmo
nautas G. Titovas sako, 
kad jis skris į Mėnulį, jei
gu bus reikalas.

Addis Abąbą. — TSRS 
specialistai įrengia ’Ethiopi- 
jai, Assabo mieste, naftos 
išvalymo fabriką. Per me
tus jis galės išvalyti 500,- 
000 tonų naftos.

Bridgeport, Conn.
Liepos 5 d. įvyko LDS 74 

kuopos susirinkimas, ku
riame ir man teko dalyvau
ti. A. Mureika ir J. J. Moc- 
kaitis išdavė raportą , iš 
LDS seimo. ;

J. J. Mockaitis, LDS1 pir
masis vice-pirmininkas, pa
kėlė klausimą, kad reikėtų 
surengti sveikatos klausi-j 
me paskaitas. Tas rąiHalas 
paliktas, kol oras daugiau 
atvės.

Buvo kalbama apie su
rengimą išvažiavimo, arba 
nedidelio pikniko. Bet pa
sirodė, kad greitai negali
ma įvykinti, nes kitų yra 
rengiami svarbūs' piknikai.

Kaip žinia, rugpiūčio 26 
d., pas Stanislovaičius, Wa- 
terburyje yra rengiamas 
piknikas. Piknikas įvyks jų 
gražiame sode, po gražiais 
medžiais. Iš Bridgeport© 
pažangūs lietuviai rengiasi 

Bostono Apylinkei

Pranešimas Naujosios Anglijos 
Dainos Meno Mylėtojams

Sekmadienį

Rugpiūčio 12 August 
m; ■ .

įvyks L.M.S. 2-ros Apskrities

METINIS PIKNIKAS
Olympia Parke

Shrewsbury-Worcester, Mass.

Programoj dalyvaus:

Hartfordo Laisvės Choras
Montello Vyrų Dailės Grupė

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

Kviečiame Naujosios Anglijos visuomenę ruoš
tis dalyvauti šiame piknike. Rengėjai

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipėtės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R. ,
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
’ . N

716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455
943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887

48’/2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J.
PHONE: MArket 3-1968

730 LIBERTY STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: LY. 9-9163

* r
3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: Frontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE.
DETROIT 10, MICH.
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807 ’

Greitai Savo Pakus Mums PBISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIU

5 p.--Laisvė (Liberty)— Penkt., rugp. (Aųg.) 10, 1962

skaitlingai vykti į tą pikni
ką.

J. Strižauskas

SERGA
P. Paserskis iš Baltimo- 

rės praneša, kad ten sun
kiai serga Pranas Pivariū- 
nas. Birželio 20 d. jam bu
vo padaryta ant vidurių ope
racija.

Lin)rime Pranui Pivariū- 
nui ligą nugalėti.

8,000 ŽMONIŲ DIRBA 
PRIE ASWANO

Kairas. —Egiptas su Ta
rybų Sąjungos specialistų 
ir technikos pagalba stato 
užtvanką skersai Nilo upę. 
Prie tų darbų dirba 500 ta
rybinių inžinierių ir speci
alistų. ir 7,500 egiptiečių. 
Prie užtvankos bus įrengta 
galinga elektros gamykla, 
o vanduo apdrėkins 2,000,- 
000 akrų žemės plotą.



NpVV Iprepv nailiipnns 'nurodė, kad Newarke visų llvn J<31 o <3V II<HIJI<3II<J0 įvykusių kriminalyscių z54 
„ v. _.Y . . nuošimčius papildė jaunųo-
Su pradžia siu metų New labai negražiai užsilaiko. }įaj

Jersey valstijos gubernato- Valstijos autoritetai rapor-Į ‘ _ _____
riaus pareigas pradėjo eiti'tuoja, kad šiemet ant jos, y g y00j anc] Drug Ad- 
demokratas Hughes. Jis tu- kelių buvo užmušta 70 žmo- i ministration praneša, kad 
rėjo daug nesmagumų, ko- nių daugiau, negu pereitais New jersey 20 gydytojų ga- 
lei sutvaike savo admims- metais pei tokį pat laiką. ■ sampelius thalidomide 
traciją. Nesmagumas buvo Priežastis esanti tame, kad | vaistų, kurie gadina kūdi- 
todel, kad jis admimstiaci-1 jaunuoliai važinėja gilti, j Jdus nėščiose moteryse Bet 
ją paėmė nuo savo pirmta- Buvo tuo klausimu ban- gydytojų vardų nemini.

- Y. vai- Kad kas tą nuodą būtų 
kad padarytų vieno-, naudojęs, tai N. J. dar ne-

todėl, kad jis administraci
ją paėmė nuo savo pirmta-l ;
kūno, taip pat demokrato. , dyta susitarti su N.

Visi dirbę senojoje admh
nistracijoje darbavosi už jo p a t v a r k y m u s tarpe ! girdėti.

Mateušą Dobinį 
palaidojus

Taigi, praėjusį pirmadie
nį gražiose Cypress Hills 
kapinėse tapo supiltas dar 
vienas lietuviškas kapas, 
kuriame ilsėsis mūsų myli
mas ir veiklus draugas Ma- 
teušas Dobinis. Apart žmo
nos Onos, sūnaus Al ir kitų 
artimųjų, į kapines Mateu- 
šą palydėjo būrelis jo drau-

Išleistuvės neįvyks
Šį pranešimą skaitančius 

prašome priminti ir ki
tiems, kad lauktosios išleis- 
tiiyės neįvyks, nes to prašo:

Vera Butkienė ir kiti iš- 
vykstatitįeji, pajutę pasi
ruošimo kelionėn nuovargį 
ir susijaudinimą. Jie žada 
dėti Visas pastangas pasi
matymui su mumis jiems iš 
Lietuvos grįžtant.

N. K.

abiejų valstijų, kad N. Y. 
neparduotų stiprių gėrimų 

neturintiems

išrinkimą, manydami pasi
likti savo senose vietose. 
Kiti jo draugai irgi smar- jaunuoliams, 
kiai dirbo ir aukavosi už jo mptų.
išrinkimą su minčia, kad ir Kaip dabar yra: New Jer- 
jie bus nepamiršti. Tokiu! seY valstijoj stiprius gėri- 
būdu susidarė didelis per- ™us parduoda tik 21 metų, 
viršius pageidaujančių vie- ° New Yorko — parduoda 
tu, kuriu visu patenkinti jis metų.
negalėjo, nes nėra tiek daug Tuo klausimu įvyko dvi 
darbu. ' ! konferencijos ir jos jokių

Ignas

Dar 1-nas išvažiavimas 
į pajūrį ir miškus

LLD 185 kuopa rengia 
dar vieną į gražųjį pajūrį 
išvažiavimą su skaniais 
paukštienos pietumis ir ki
tais įvairumais.

Jis įvyks rugpjūčio 19 d.
Kviečiame visus, norinčius 

turėti smagų ir poilsinį iš
važiavimą, tuojau užsisaky
ti vietą pas J. Grybą, C. 
Briedį arba pas V. Venckū- 
ną.

Paskambinkite dienos lai
ku: MI. 1-6887, vakare: VI. 
9-5428.

Išvažiavimas prasidės nuo 
“Laisvės” salės 10 vai. ryto. 
Pietūs bus duodami 12 vai.

Puiki maudymuisi vieta, 
tik reikia savo kostiumą at
sivežti.

Taipgi patogu po gražųjį 
parką pavaikštinėti ir “pi- 
naklį” palošti.

Kviečiame visus vietą tuo
jau užsisakyti, kad rengė
jai galėtų visus ir viskuo 
pilnai aprūpinti. J. G.

Dar auky dėl Leono 
Prūseikos paminklo 

Pirmiau per mane NiujoA 
ko apylinkėje buvo surinkta 
ir pasiųsta Čikagon pa
minklo statymo komisijai 
$60. Dabar gauta aukų dar 
sekamai:

Anna Philipse iš Stam
ford, Conn., aukojo $10, W. 
ir O. Baltrušaičiai $5, V. 
Venskūnas $1, J. Bernotą $1 
ir V. Mikulėnas $1. Viso su
sidaro $18.

Taigi, per mane Leono 
Prūseikos paminklo reika
lams iki šiol surinkta $78. 
Širdingai ačiū visiems auko
tojams.

Aukos tebėra renkamos. 
Kurie dar nesate prisidėję, 
esate prašomi prisidėti.

J. Kairys

Iš New Yorko ir 
apylinkių

Brooklyne, arčiau Man- 
hattano, virš Atlantic Avė. 
yra viršutinių traukinių li
nija. Automobilistai važi> 
nė ja abie jomis tilto pusė
mis. Dažnai gatvėje būna 
pastatytų automobilių ir 
tas sudaro pavojų.

Pirmadienį automobil i s 
atsimušė į elevaitorio meta
linį stulpą. Nelaimėje užsi
mušė L. Fulmore, 28 metų, 
ir užmuštas 3 mėnesių ber
niukas. Kiti keturi žmonės 
sužeisti.

Dėkojame
Parvykdamas iš atosto

gų, kurias praleido Naujo
joje Anglijoje pas savo se
sutę ir draugus, S. Večkys 
aplankė ir hartfordiečius 
J. ir O. Šilkus. Kaip ir vi
suomet, kai pas juos užsu
ka laisvietis svečias, taip ir 
šį kartą Šilkai neišleido 
svečio tuščiomis—savo dar
že pririnko didelę pintinę 
pamidorų. Jų užteko visam 
čia įstaigose veikiančiam 
14-os asmenų būriui po ry
šuliuką.

Dėkojame draugams Šil
kams už skanią dovaną, sy
kiu už draugišką apie mus 
visuomet prisiminimą.

Iš puikaus pikniko
Praėjusį sekmadienį 

Bronxe įvykęs angliško laik
raščio “The Worker” pikni
kas buvo vienas iš geriau
sių. Parkas buvo prisipil
dęs linksmais žmo n ė iii i s. 
Kas norėjo, prie šaunios 
muzikos nepaprastai didelė
je gražioje salėje galėjo pa
sišokti. Na, o jau tų valgių 
buvo kuo įvairiausių. Nie
kam neteko alkanauti.

Gaila tik, kad tų mūsų 
lietuvių buvome tik apie pu
sė tuzino, — bent jau tik 
tiek man teko pastebėti. 
Gal dar buvo vienas kitaSj 
kurio nesutikau. Na, o to
kius geriems tikslams ruo
šiamus piknikus reikėtų 
mums skaitlingiau lankyti.

Rep.

Queens miesto dalis 
protestuoja

Šulinsko šermeninėje Jo
nas Gasiūnas, o ant kapinių 
prie duobės A. Bimba tarė 
po keletą atsisveikinimo žo
džiu. Po to velionio šeima 
palydovus pakvietė į White 
Horse užeigą ant Jamaica

Binghamton, N. Y.
Aukos apšvietos ir 

apsigynimo reikalams
Binghamtoniečiai visuo

met nuoširdžiai paremia* 
| svarbius darbus. Demokra
tiniu teisių ir laisvių 
saugos reikalai jiems 
suomet prie širdies.

Šiaip visokių užpuolimų, Į ALDLD 20 kuopos “Lais-| 
užmušinėjimų, vagysčių, a-i vės” ir “Vilnies” agentės 
piplėšimų, mokyklų išdras- ; J. K. Navalinskienės 
kymų nė nesuskaitysi. Tai i 
kasdieniniai apsireiškimai,' 
kasdieninės naujienos.

“Goof balls”
Pastaruoju laiku naujas | 

įvykis atsirado

Prie tam, respublikonai pasekmių nedavė. N. Y. ne- 
irgi nesėdėjo rankas sudėję, .nusileido.
Jie nepatvirtino guberna
toriaus nominuotus 
Į jo administraciją, 
ningesnėse vietose 
tvirtinimas užsitęsė 
mėnesiu. Mat,
ankstesniajame bute 
po 10 atstovų abi partijos. 
Pirmiau republikonai turė-

žmones

ap- 
vi-

Kadangi apie Mateušą 
buvo plačiau parašyta pra
ėjusio antradienio “Lais- 

i vėje,” tai čionai tų pačių | 
I duomenų nekartosime. Gai- 
| la, labai gaila, kad neteko- Į 

1 1 • J • • Iuz i me tauraus lietuvio, susi- 
laikraščius nuošimtis $6.00! pratusiu darbininko, malo-

J. ir A. žemaičiai . 10.00 i naus draugo.
J. ir M. Liužinai .. 5.00 į Ilsėkis, dra'uge, Dėdės 
J. ir K. Vaiginiai .. 5.00 j Šamo žemėje, o mes, liku- 

: Po $2- A ir J K Nava- sieP’ tęsime tuos darbus, 
t h...™™ i linskai, P. ir K. jozapaičiai,' kuriuos tu gyvas būdamas 

jo vieną atstovą daugiau įafka’Newarke mirė Denki i '1, ir N‘ draugai, V. Rėmė- dirbai ir kurie musų tebe- 
---- o---------------laiką Newaike nine penki | E Binghamtonietė, F. laukia. Rep.

nepa- 
keletą 

seimelio 
turi

(vienas mirė). Suprantama 
kuomet jie turėjo didžiumą, 
tai ir visas svarbiausias ko
misijas turėjo i rdabar tebe
turi.

Dabar abi partijos ren
giasi prie lapkričio rinkimų.
Newarkas turi taliją merą

Pavasariniuose rinkimuo
se likosi Newarke išrinktas 
naujas meras, demokratas, 
buvęs J. V. kongresmanas, 
Adonizio. Jis labai sumušė 
savo oponentą, buvusį New- 
arko merą L. Carlin, irgi 
demokratą. ' Ir su pradžia 
liepos mėnesio pradėjo mė- 
ro pareigas eiti.

Kokia kombinacija susi
darė šiuose linkimuose, tai 
nėra aišku. Kongresmanas 
Adonezio iš kongreso rezig
navo, kad gautų mero vietą. 
Republikonai savo partijos 
kandidato nestatė, 
trečias kandidatas, 
prigulmingas.

Šiuos rinkimus 
dviejopai. Vieni; 
kad Republikonų 
Newarke yra taip 
kusi, kad jinai bijosi pasi
rodyti, nes, girdi, visi žvirb
liai juokiasi iš jos.

Antra versija yra tokia: 
N. J. darbo unijų vadai la
bai mėgsta dalyvauti politi
koj, savo lokaliniuose mies
tuose ir apskričiuose. To
kių lyderių susidaro nema
žas skaičius. Kurio lyderio 
yra skaitlingesnė unija, tas 
unijos ir lyderis jaučiasi, 
kad ir jis yra aukštesnis už 
kitus mažesnių unijų lydė-

jaunuoliai. Mirė tai mirė, J 
nieks perdaug neatkreipė 
atidžios. Bet su vienu mirų- 
siu atsitiko sekamai: Vie-|žieng viso $4200 
noje saldainių krautuvėje I Auk rinkgjos A žemai. 
jaunuoliai linksmai uze. i tieng ir j K Navaiinskie. 
Salta košę vai££e, salclaines 

ir minkštus gėrimus! 
Kuomet jie skirstėsi 
vietos, vienas iš jų 
Jis buvo ne newar- 
bet iš Union. Jo

gėrė, 
iš tos 
mirė, 
kietis, 
draugai pritaikė, kada nie
kas nemato, mirusį padėjo 
ant svetimų gonkų-porčių ( 
ir pranešė policijai, kad toj 
ir toj vietoje policija pribū
tų ir pasiimtų numirėlį. Ką 
policija ir padarė.

Kuomet buvo padarytasį 
skrodimas, tai atrado, kad 
buvo per daug paėmęs pilių 
dėl smagumo, o tos pilės 
buvo sumaišytos su narko
tikais ir jas pavadino “Goof 
balls”.

Nuo to incidento suprato, 
kad ir kitų jaunuolių mir
tis įvyko nuo tų pačių 
“Goof balls”.
Valdžios organai sukruto 

veikti
Gubernatorius Hughes iš

leido įsakymą, kad visos 
vaistinės prisilaikytų nuo 
pardavimo be receptų vais
tų, kurie turi kiek nors nar
kotikų ir barbituates.

Policija šeštadieniais bu
vo užblokavusi kelius kai 
kuriose apylinkėse ir sulai- 
kinėjo jiems nužiūrimus 
jaunuolius, ir krėtė juos, ar 
neras “Goof-balls”, taip pat 
ir girtų. Sakoma, pasekmės

rius. Ir jis, jaučiasi, kad ir buvę prastos, beveik nieko 
pirmenybė turi būti suteik- nerado. Tik vėliau detekty

vai suėmė porą jaunuolių, 
pas kuriuos rado sutaisytus 
pakietukus po 10, 20, 25, 50 
ir 100 pilių. Taip pat rado 
ir “pauderio” pakiečiukus.

Newarko policijos virši
ninkas ir sveikatos taryba 
buvo sušaukusi apie 200 
krautuvių savininkų, kurie 
užlaiko “Pizza” pajines val
gyklas, saldainių, šalta-ko- 
šės, ir minkštų gėrimų 
krautuves ir visas, kur tik 
jaunimas susigrupuoja. Sa
koma, mitingai pavyko ge
rai ir minėtų krautuvių sa
vininkai kooperavo labai 
gražiai.

Kalbėtojai nurodė, koks 
pavojus gręsia iš jaunuolių 
pusės, ir prašė atkreipti 
atidžią ir tėmyti, kas deda
si tarpe jaunuolių jų įstai
gose. Policijos viršininkas

Buvo 
tai ne-

aiškina 
nurodo, 
partija 
nusmu-

ta jam.
Reikia nepamiršti dar ir 

tai. Nors AFL ir CIO yra 
susivienijusios, tačiau skir
tumų tarpe jų pasiliko ir 
laikas nuo laiko tie skirtu
mai pasirodo jų veikime, jų 
kalbose. CIO visuomet bu
vo progresyviškesnė, pažan
gesnė organizacija, tokia ji 
yra ir dabar.

Buvęs meras Carlin buvo 
unijų žmogus. Ir buvo ne
blogas meras. Matyt, unijų 
lyderiai dėl jo išrinkimo ne
susitaikė. Ir dešinieji pasi
rinko Adonezio ir susikoku- 
savo su republikonais, kad 
pastarieji savo kandidato 
nestatytų, ir tokiu būdu 
kandidatas pralaimėjo.

Daug nesmagumų su 
jaunuoliais

Jaunuoliai šioje valstijoje

ir V. Miller, Povilas Miko- 
lajūnas.

J. K. N.

Prietaisas vaistams 
po oda įleisti

Anglijoje pradėta gamin
ti prietaisus vaistams ne
skausmingai įleisti po oda, 
nenaudojant, adatos.

Prietaisą sudaro nuima
mas permatomas rezervua
ras, į kurį pripilama medi
kamento 50 įšvirkštimų. Šis 
rezervuaras su n e d i d e- 
liu cili n d r u, k u r i a m e 
slėgimą išvysto ranke
nėle stumdomas stūmoklis.

tis išmetamas per kapiliari
nę skylutę tokiu greičiu, 
kad oda pramušama, prie
taisą laikant arti nuo odos 
paviršiaus.

Naujasis prietaisas tinka 
masinei vakcinacijai arba 
vietinei odos anestezijai, 
ypač atliekant smulkias

Padėka už atlankymą
Nors didelių skausmų ne

turėjau, bet turėjau pasi
duoti ligoninėn dėl sveika
tos patikrinimo. Ir ten teko 
išbūti keletą dienų.

Labai smagu ir džiugu, 
kai į ligoninę ateina drau
gai bei prieteliai tave aplan
kyti. Tiems draugams ir 
draugėms esu labai dėkin-

Ormanams tokiu manimi 
rūpinimusi. Jonas Ormanas 
mane į ligonihę nuvežė ir 
parvežė namo. Taipgi ačiū 
draugams už prisiųstus laiš
kus bei už pašaukimą tele
fonu, linkint "greitai ir pil
nai pasveikti.

Dar kartą: visiems šir-

J. Kairys

Milžiniškas mikroskopas
Prancūzijoje sukonstruo

tas naujas elektroninis mi
kroskopas. Jis įrengtas ne
įprastos formos rutulio pa
vidalo laboratorijoje, ku
rios skersmuo siekia 78 pė
das. Viršuje yra aukštos

chirurgines procedūras, pa
vyzdžiui, užsiuvant žaiz
das arba gydant dantis.

įtampos generatorius. Pa
ties mikroskopo aukštis 10

1 pėdų.

b. ' ......... ' .
I Liūdnai sutikome žinią, jog pažangiečiųI gretos vėl praretėjo, kad mirė visą savo gyveni- 
| mą su mumis dalyvavęs ir veikęs

1 Matthew-Mateusas Dobinis
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Onai, sūnui Algirdui, marčiai Mary, anūkei 
Christinai, visiems giminėms ir kitiems jo arti
miesiems :

A. ir I. Bimba E. Sungailienė
J. Gasiūnas J. M. Kalvaičiai
J. Siurba K. Chaikauskiene
A. Yakštis J. Kairys
F. ir N. Bukniai Petronėlė Collin
W. ir E. Brazauskai A. Balčiūnas
P. ir N. Ventai George Šleivys
A. Mikalaus S. Naujokas
S. Sasna Ad. Gilmanas
V. Šibeikienė Anna Gilmanas
Anna Jamison P. Bieliauskų šeima
Ch. Anuškis W. Keršulis
M. Jakštis 1 Ona Anskienė
O. Cibulskienė M. ir E. Liepai
O. ČerneviČiene D. ir F. Mažyliai
M. Klimas J. ir S. Vinikaičiai
Elz. Kasmočienė Jonas Gužas
J. Kasmočius J. ir K. Rušinskai
E. ir R. Mizarai L. Kavaliauskaitė

ANGLŲ KAREIVINĖS 
KAIP KALĖJIMAS

Londonas. — Čionai bai
gia statyti naujas ka
reivines, kurios bus 14 
aukštų. Jų pastatas pana
šus į kalėjimą. Pastatymui 
išleista $5,600,000.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks rugpiūčio 13-tą dieną. 
Visi kuopos nariai ir narės prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime. Turėsi
me daug reikalų apkalbėti kas link 
rudeninio spaudos pikniko, šiame 
susirinkime turėsime apkalbėti, kad 
šis piknikas būtų pasekmingas kaip 
ir pereiti piknikai.

Jaskevičius, kp. sekr.
(63-64)

PITTSBURGH, PA.
LLD 87 kuopos susirinkimas bus 

laikomas’ sekmadienį, rugpiūčio 12 
d., 2 vai, popiet, 1317 Reedsvale St. 

, Prašome narius dalyvauti.
Komitetas

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras dideliu busu va

žiuos į Worcester! dalyvauti LMS 
piknike sekmadienį, rugpiūčio 12 d.

Dar yra kelios sėdynės. Kvie
čiame važiuoti sykiu. Kaina $1.50. 
Dusas išeis 12:30 popiet nuo 157 
Hungerford St. Valdyba

Antradienio vakarą New 
Yorke ir apylinkėje buvo 
labai smarkus lietus. Iškri
to beveik trys coliai van
dens. Žemesnes vietas -, ir 
namų skiepus užsėme. Keli 
šimtai namų neteko, elekt
ros šyįesos ir jėgos. Lietaus 
metu žuvo šeši žmonės.,, ,,

Antradienį į New Yor-jĮ 
Yorko uostą atplaukė as
tuoni keleiviniai laivai ir 
atvežė 7,500 keliauninkų. 
Tarp atplaukusių laivų bu
vo: “Queen Mary”, “Bra
sil” , “Leonardo da Vinci”, 
“United States” ir kiti.

Transit Authority, mies
to įstaiga, kuri kontroliuo
ja tiltus ir važiuotę, paskel
bė, kad bus nutiesta naujų 
požeminių traukinių linijos. 
Bet nesirengia jų tiesti 
Queens miesto dalyje.

“The Long Island Daily 
Press” dienraštis ir visa eilė 
Queens organizacijų pro- 

( testuoja prieš tokią “tėvų” 
tvarką. Queens miesto da
lis didelė, bet ji turi ma
žiau požeminių ir viršuti
nių traukinių, negu kitos 
miesto dalys, įska i t a n t 
Richmondą. Gyventojai tu
ri važinėti busais, kol pa
siekia traukinių linijas.

Dienraštis paduoda seka
mus faktus: Queens uži
ma 118 ketvirtainiškų my
lių plotą, turi 1,810,000 gy
ventojų, o traukinių linijos 
sudaro tik 43 mylias.

Bronx miesto dalis uži
ma 41 ketv. mylios plotą, 
turi 1,425,000 gyventojų, o 
ten traukinių linijos yra 
beveik tiek ilgio, kaip ir 
Queens—38 mylios.

Brooklyno dalis užima 7i9 
ketv. mylių plotą, tuH 2,- 
628,000,000 gyvento jų, o 
traukinių linijos sudaro 88 
mylias, reiškia, 44 pro
centais daugiau, kaip 
Queens dalyje.

Washingtonas. — Balta
sis Namas paskelbė, kad 
šio mėnesio pabaigoje JAV 
vice-prezidentas Johnsonas 
vyks į Viduržemio jūros 
srities valstybes.

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikes Rusijoje iki makartizmo * 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug.) 10, 1962




