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KRISLAI
Dipukai kelia protestus.
Kam slėpti šmeižikus?

Cenzūruoja bibliją.
Apie farmų darbininkus.
Dalyvaukime.

— Rašo J. Gasiūnas —

KO v. S. Vienybėje rašo, 
kad “ ‘dypukus* ir bažnyčioje 
muša.” Kalba eina apie tai, 
kad dipukai nepaisą savo vai
kus tuojau krikštyti, bet lau
kią net iki 12 mėn. O pa
prastai priimta religi n i a m s 
žmonėms savo vaikus krikšty
ki už kelių dienų nuo gimimo.

Tokie dipukai buvo smar
kiai išbarti Marquette parko 
lietuvių parapijos biuletenyje, 
Ch i c ag oje.
v o išspausdintas 
anglų kalbomis.

Dabar dipukai 
kius protestus.
Raškauskas bandė jų atsipra
šyti, bet įžeistieji nenurimsta, 
reikalauja iškelti šmeižikus 
aikštėn.

Pasmerkimas bu- 
lietuvių ir

kelia smar- 
Nors prel.

Gerai, kad šmeižiamieji ko
voja už savo teises. Supran
tama, kaip nesmagiai jie jau
čiasi. Nors dabar jie turėtų 
suprasti, kaip gali jaustis tie, 
kurie nuo tūlų dipukų 
kentėję vienokiu 
būdu.

Pažangiečiai 
nuo tūlų dipukų 
bjaurių šmeižtų,

ar
y i-a nu- 
kitokiu

panosę 
rėmėjų

yra 
ir jų 
užpuldineji- 

'ffių, pikietų ir 1.1. Tačiau di
pukai tokių gaivalų nesmer
kia ir nereikalauja susilaikyti. 
Bet jeigu kas juos paliečia, 
tai rėkia visa gerkle.

žinome taipgi, jog dipukai 
turi gerą pažintį su tokiais, 
kurie Lietuvoje kankino ir 
skerdė nekaltus žmones, pri
siplėšę svetimo turto atsirado 
Amerikoje.

Kodėl gi tokie gaivalai nc- 
Kodėl gi jiems su- 

net tūlos pirmeny- 
lietuvių organizaci-

iškeliami ? 
teikiamos 
bes tūlose 
jose ?

šiuo metu Tarybų Lietuvos 
sostinėje Vilniuje jau svečiuo
jasi penkių amerikiečių lietu
vių grupė.

Atrodo, jiems teks plačiai 
po Lietuvą pavažinėti, daug 
ką pamatyti, su tarybiniu gy
venimu susipažinti, o parvy- 
kus savo įgytus įspūdžius ir 

.^,mums perduoti. Lauksime jų 
j V grįžtant su naujomis žiniomis. 
* * y —:—

Tūlas anglikonų bažnyčios 
kunigužis pasiryžo išcenzūruo
ti “šventąjį raštą.” Jis sako, 
kad biblijoje pilna nešvankių 
dalykų, g a r b i n a mų baisių 
skerdynių, kurių negalima ci
vilizuotam žmogui su vi la
kinti.

Savo parapijonims aiškinda
mas biblijoje atspausdintus 
“paties dievo žodžius,’’ mini
mas kunigužis nuslepia tas 
vietas, kurios, jo manymu, tik 
kenkia tikėjimui.

Seniau Lietuvoje, atsimenu, 
kunigai niekad nepatardavo 
(net drausdavo) savo parapi
jonims skaityti bibliją, nes ją 
skaitant, sako, galima suklys
ti.

Taip, bibliją skaitydamas, 
protaujantis žmogus gali su
rasti, kad ji nėra joks “šven
tas raštas,” o tik įvairių se
novės padavimų ir pasakėčių 
knyga, pilna įvairių prieštara
vimų ir nesąmonių.

L Daugiausia nuskriausti žmo- 
riės — keliaujantieji farmų 
darbininkai.
venimo sąlygos nepavydėti- 
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Pasaulinio jaunimo balsas Iš koSltlOSO Sveikino AFL-CIO reikalauja 35-ių
už taikų ir draugystę

Helsinkyje įvykęs Pašau- gystė ir savitarpio suprati- 
Imis jaunimo festivalis iš- i j 
leido sekamą pareiškimą

Brangūs bičiuliai, 
pasaulio jaunime!

18,000 jaunuolių iš 
šalių—VIII Pasaulinio 
nimo ir studentu festivalio 
už taiką ir draugystę daly
vių — vardu mes kreipia
mės į jus taikos ir draugys
tės laišku, kuris įrodo jau
nimo tikėjimą ateitimi ir 
jo viltis.

Afrikos, Amerikos, Azi
jos, Europos ir Okeanijos 
jaunimas, kuriam Helsin- 

ikyje atstovauja 1,500 
| visų pakraipų orgonizacijų, 
suprasdamas savo atsako
mybę pasaulinio karo grės
mės akivaizdoje, taip pat 
kreipiasi į visas pasaulio 
tautas ir jų vyriausybes, 
dar kartą reikšdamas savo 
tvirtą pasiryžimą apginti 
taiką visame pasaulyje.

Mes čia praleidome 10 
neužmirštamų dienų. Mes 
sugretinome savo požiūrius 
ir pasikeitėme nuomonė
mis. Mes 'stengėmės rasti 
tuos bendrus bruožus, ku
rie mus vienija. Mes išmo
kome suprasti vieni kitus ir 
tapome bičiuliais.

Helsinkio festivalis su jo 
broliškais susitikimais, jo 
manifestacijomis, artis t ų 
pasirodymais ir sporto var
žybomis puikiai pa r o d ė 
bendra jaunosios kartos 
pasiryžimą pasiekti, kad 
nugalėtų taika, tautų drau-1 rugpiūčio 6 dieną

viso

137 
jau-

SUSTREIKAVO ANGLŲ 
KARALIENĖS TARNAI 
Londonas. —Apie 20 tar

nų ir tarnaičių sustreikavo 
prieš Anglijos karalienę 
Buckinghamo palo c i u j e. 
Tarnų unijos vadai sako, 
kol nebus jų reikalavimai 
patenkinti, tai tarnautojai 
streikuos. Savaitinė jų al
ga yra nuo $22 iki $30 ir 
buto patalpa.

JAV SPORTININKAI 
TARYBŲ SĄJUNGOJE
Maskva. — Čionai atvy

ko Jungtinių Valstijų spor
tininkų (teniso lošėjų) gru
pė. Jų tarpe yra F. Froeh- 
ling iš Floridos, Donna 
Floyd iš Vermont ir iš kitų 
valstijų.

Maskva. — Tarybų Są
jungos kosmonautai Niko
lajevas ir Popovič sveiki ir 
linksmi. Pirmasis kosmose 
išbuvo 94 valandas ir pusę, 
o Popovič 71 vai.

Tarybiniai erdvių laivai 
buvo po aštuonis ir pusę 
tonos.

Havana. Rugpiučio
Jų darbo ir gy- 13 dieną Kubos premjerui 

Fideliui Kastro sukako 35 
metai amžiaus.

mas, visur įtvirtinti teisę į rugpiūčio 15 d., tarybiniai 
I nacionalinę ntpriklausomy- 
:bę ir užtikrinti, kad mokslo 
ir technikos atradimai bei 

i iškovojimai tarnautų žmo- 
; ni jai.

Savo galingomis mani
festacijomis festivalyje 
mes pademonstravome ben
dra siekimą užtiktinti tai
ką ir tautų draugystę, nu
traukti visus branduolinius 
bandymus ir uždrausti ato- 
minį ginklą, pasirašyti nu- kai.tus''i'r‘"atliko"'l,645‘000 • • 1 1 • J 1 • • v 1_ o ' 7siginklavimo sutartį, iško
voti nacionalinės nepriklau
somybės ir taikaus sambū
vio tarp valstybių, turinčių 
skirtingus politinius reži
mus, principų pergalę.

Ir tuo momentu, kai mes 
kreipiamės šiuo atsišauki
mu į visus žmones be jokio 
skirtumo, mes prižadame 
išvien kovoti už taiką ir 
paskirti visas savo jėgas 
kovai už jaunimo ir pasau
lio tautų draugystės ir sa
vitarpio supratimo pergalę.

Testiprėja ir vystosi mū
sų vienybė, kurią taip su
stiprino festivalis! Tegul ji 
tampa viso pasaulio jauni
mo vienybe!

Atstovaujamas festivaly
je, viso pasaulio jaunimas 
šiuo atsišaukimu, rodančiu 
jo norą iškovoti taikos ir 
draugystės pergalę visame 
pasaulyje, kreipiasi į visą 
jaunąją kartą.
Helsinkis, 1962 metų

JAV militaristai 
vis spėlioja

Colorado Springs. — Čio
nai randasi Jungtinių Vals
tijų karo orlaivyno centras. 
Militaristai daro visokių 
spėliojimų.

Kurie surišti su karo lėk
tuvų fabrikantais, tai sako, 
kad “Jungt. Valstijos at
silikę”, kad reikia daugiau 
gaminti naujų karo lėktu
vų. Jie tvirtina, kad TSRS 
turi lėktuvus, kurie būda
mi 800 mylių atstoję nuo 
JAV šaudytų raketomis.

Bet kiti sako: “Kam rei
kėtų lėktuvais vežti tas ra
ketas artyn Jungtinių Vals
tijų, kuomet Tarybų Są
junga raketomis į taikinį 
pataiko iš už 8,000 mylių 
atstos”.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
HJollandija ir Indonezija 
pasirašė sutartį Vakarų 
Naujosios Gvinėjos reika
lais. Šių metų rudenį Hol- 
landija perduos teritoriją 
Jungt. Tautoms, o 1963 m. 
gegužės mėnesį J. Tautos 
ją perves Indonezijai.

J. Valstiją žmones
Maskva. — Trečiadienį, i jo apylinkes. New Yorko 

šviesos trukdė aiškiam ma- jų vadovybė nutarė pradėti 
tymui skrendančio erdvių I plačią kampaniją už 35-ių 
laivo, bet Great Necke ir j valandų darbo savaitę ir už 
kituose mažesniuose mies- tokią pat algą, kokią darbi- 
tuose “Vostok III” aiškiai ninkai gauna dirbdami po 
buvo matomas —kaip la- 40 valandų, 
bai skaisti žvaigždė.

Tą pat vakarą per 
lumbia Broadcasting 
tem televizijos tinklus 
parodyta filmas iš TSRS, 
kuriame matėsi, kaip kos
monautas Nikolajevas lipo 
į erdvių laivą, kaip milži
niškos jėgos raketa iššovė, 
laivą į erdvę.

Nustebo pasaulis
Kada tarybiniai kosmo- vadovavimui ir propagan- 

nautai skraidė, tai visas i sutrumpinimą valan-
pasaulis buvo sujudęs.' medžiagą,
Mokslininkai jautė, ] 
žmonių skraidymui ap
link Žemę užkariavimas j 
jau baigiasi, kad dabar jau'

kosmonautai Andrejus Ni
kolajevas ir Povilas Papo- 
vič laimingai nusileido ant 
Žemės. Jie nusileido erdvių 
laivais. Kosmanautai yra 
sveiki ir linksmi, jų apara
tai pilnai geroje tvarkoje.

Nikolajevas skraidė ap
linkui Žemę kosmoso erd
vėse beveik keturias dienas 
ir miegojo keturis kartus. 
Jis' apskrido Žemę 64-ris 

, v) o • '
mylių kelionę.

Povilas Popovič išskrai- 
dė beveik tris paras. Jis pa
darė 48-nis apskridimus ap
linkui Žemę ir atliko 1,242,- 
000 mylių kelionę.

Jie Žemę apskrisdavo per 
88 minutes. Jų erdvių lai
vai skrido nuo 112 ikil50 
mylių atstoję nuo Žemės ir 
vienas nuo antfrO nuo 100 
iki 600 mylių. Per instru
mentus jie matė Žemę, se
kė erdvių kūnus, nutraukė 
Mėnulio paveikslus, matė 
viens kitą, kalbėjosi, o pas
kutine “naktį”, pirm ėjimo 
gulti, tai dar kartu ir pa
dainavo specialią dainą 
apie žmogaus žygius erdvių 
užkariavimui.

Sveikino žmones
I

Eirdvių laivai “Vostok 
III’ ir “Vostok IV” (Vos
tok reiškia “Rytai”), skri
do per skirtingus kontinen
tus ir šalis, jų tarpe ir per 
Jungtines Valstijas. Tary
biniai kosmonautai, skris
dami virš Jungtinių Valsti
jų radio bangomis siuntė 
pasveikinimus: “Sveikina
me Jungtinių Valstijų 
žmones... Kviečiame 
bendradarbiavimo ir 
kingo sugyvenimo”.

Kada jie skrido virš Af
rikos, tai siuntė to konti
nento žmonėms pasveikini
mus : “Tarybiniai kosmo
nautai sveikiname Afrikos 
žmones, kurie iškovojote 
nepriklausomybę... Linkime 
jums daug laimių!”

Milijonai žmonių 
juos matė

Erdvių laivuose buvo 
įrengta magneto-radijo te
levizoriai, kurių pagalba jie 
perdavė paveikslus į Žemę. 
Tarybinės televizijos stotys 
tuos paveikslus perdavė ne 
tik Tarybų Sąjungoje, bet 
ir Europos žmonėms. De- 
sėtkai milijonų žmonių ma
tė televizijoje tarybinius 
kosmonautus, kaip jie var
tė knygas, rašė ir atlikinė
jo kitokius darbus.

Nuo Žemės buvo matomi 
ir erdvių laivai. Antradienį, 
rugpiūčio 14 d., 9 vai. va
kare, “Vostok III” skrido 
per New Yorko didmiestį ir

prie 
tai-

valandų darbo savaites
Ghicaga. —AFL-CIO uni- bus darbo savaitė sutrum

pinta, tai tas sumažins ne
darbą.

Šis darbo unijų nusista- 
tvmas prieštarauja prezi
dento Kenedžio ir jo admi
nistracijos nusistaty m u i. 
Kenedis ir darbo sekreto-

Co-
Sys- 

buvo

Unijų kampanija eis;
dviemi frontais. AFL-CIO i rius Goldbergas yra nusi- 
prezidentas George Meany i statę už 40 valandų darbo 
ir dar penki vadai sudaro, savaitę.
komitetą, kuris pagamins j šįem,et bus renkamas 
pataisymą prie Federal Kongresas. Darbo unijų va- 
Fair Labor Standards įsta- ^ai mano, kad kandidatai į 
tymo. Tas pataisymas bus , kongresmanus turės skaity- 
iteiktas Jungtinių Valstijų įįs su unijų reikalavimais, 

■jeigu jie norės gauti orga
nizuotų darbininkų para
mą. Unijų vadai mano, kad 
rinkimų laimėjimas gali pa
veikti ir į Kenedžio admi
nistraciją ir versti ją per
svarstyti savo nusistatymą.

Kongresui.
Antra: Washingto n e 

bus įsteigtas centras darbų

k a d bus Kongreso korido- 
i riuose platinama, siuntinė
jama įtakingiems politi
niams ir ekonominiams Ša

tu rėš būti kitas etapas — ^.es. žmonėms ir paruoš ma- 
skridimas link Mėnulio.

Washingtone buvo pla- į 
nuojama pasiųsti r-------------

aplinkui Žemę septynis agitacinio'"’darbo ... .... 
kartus. Bet ką gi tas dabar | trumpinimą darbo valandų.

siniam platinimui literatū
ros.

Tuo pat kartu darbo uni- 
žmogų jų vįsį lokalai imsis plataus 

i už SU

Washingtonas. — Pirma
dienį per radijo ir televizi
jos tinklus kalbėjo prezi
dentas Kenedis. Jis sakė, 
kad taksų numušimo reika
lus paliks naujajam Kon
gresui, tai yra, 1963 me
tams.

reikštų po to, kai Nikolaje
vas apskrido 64, o Popovič 
48 kartus!

Taip, kaip dabar jau nė
ra naujiena lėktuvų skrai
dymas per Atlantą ar kitą 
vandenyną, kaip nėra dide
lis žygis paleidimo Žemės 
palydovo (satelito), taip į 
užkariautą laipsnį pereina 
ir žmogaus skraidymas ap
linkui Žemę.

Tarybiniai mokslininkai 
be pasigyrimo sako, kad jie 
jau eis prie kito žygio.

Kapitalistiniame pasau
lyje eina spėliojimai: Ar 
TSRS mokslininkai tuojau 
pasiųs žmogų ant Mėnulio? 
Ar jie kosmose statys stotį 
erdvių laivų apsistojimui? 
(Tą galimybę prileidžia ir 
JAV erdvių užkariautojai). 
Ar jie pasiųs erdvių lai va į 
kosmosą, kuris skrajos ap
linkui Žemę ir Mėnulį?

Trečias žygis realistiš- 
kiausias, nes TSRS moksli
ninkai ne tik nušovė prie
taisą į Mėnulį, bet kitas jų 
įrengimas skraidė aplinkui 
Žemę ir Mėnulį ir nutraukė 
Mėnulio paveikslus —tos 
pusės, kuri nuo žemės ne
matoma.

Kas bus daroma, tai pa
rodys ateitis. Kada tarybi
niai kosmonautai skraidė 
aplinkui Žemę, Tarybų Są
jungos vyriausybė vėl krei
pėsi į Jungtines Valstijas, 
kviečiant prie taikingo su
gyvenimo ir bendradarbia
vimo visais klaus i m a i s. 
Reiškia, nors jos moksli
ninkai yra pralenkę visų 
kitų šalių mokslininkus er
dvių užkariavime, bet sa
ve nestato “virš kitų”.

Washingtone militaristai

Prie dabartinio pragyve
nimo brangumo, tai negali 
būti nei kalbos apie suma
li imą algų. Algos turi pasi
likti tokios pat, kaip darbi
ninkai gauna dirbdami 
valandų.
Unijų vadai sako, 

dabar šalyje yra apie
000,000 bedarbių, tai jeigu

40

kad

Minneapolis. — Kada vi
sas pasaulis su nusistebėji
mu sekė tarybinius kosmo
nautus, tai čia legionierių 
suvažiavime kai bėjo D. 
Ruskas, JAV valstybes sek
retorius. Jis pasakojo apie 
“komunistinio p a šaulio 
pralaimėjimus”.

atidžiai sekė tarybinius er
dvių laivus. Jie sako, kad 
TSRS yra daugiau pasie
kus, negu ji pasako. Juos 
nustebino TSRS akuratnu- 
mas iššovime antro erdvių 
laivo (“Vostok IV”), kuris 
taip gerai nutaikytas arti 
pirmesnio “Vostok III”. E. 
M. Zuckert, JAV karinio or- 
laivyno sekretorius, sako, 
kad toks TSRS akuratnu- 
mas “pastato į pavojų JAV 
Spy-in-the-sky sist e m ą”, 
tai yra. pasiuntimą į kos
mosą šnipų-satelitų, nes ta
rybiniai erdvių laivai, ku
riuose yra žmonės, galėtų 
juos tuojau “nubaidyti”.

Apie kosmonautus
Karininkas Andrejus Ni

kolajevas yra čuvašas ir gi
męs Autonominėje tarybi
nėje Čuvašų respublikoje. 
Jis yra 32 metų, pavienis.

Pulkininkas Povilas Po
povič yra 31-ių metų am
žiaus, gimęs netoli Kijevo, 
tarybinėje Ukrainoje. Ve
dęs ir jie turi 6-ių metų du
krą Nhtašą.

New Yorkas. —TSRS er
dvių laivas “Vostok 111” 
miestą perskrido tik per 
20 sekundžių.

Ginkluojasi Vakarų 
vokiečiai

Bana. — Vakarų Vokie
tija didina karo reikalų iš
laidas iki 18,000 milijonų 
markių. Dabar armijoje 
jau yra 500,000 vyrų, bet 
siekia jos skaičių pakelti 
iki 750^000.

Apart armijos dar yra * 
orlaivyno, jūrų karo laivy
no ir žandarų jėgos. Vaka
rų Vokietijos išlavinti re
zervai siekia apie 4,000,000 
vyrų.

Vakarų Vokietija atstei- 
gė galingą ginklų industri
ją. Dabar jau masinai ga
mina įvairiausius ginklus ir 
stato karo laivus.

PER KOLUMBIJA UPĘ 
STATO TILTĄ

Portland, Oregon. — 
Pradėta darbai pastatymui 
tilto per Kolumbija upę 
ties JAV vieškeliu 101. Tai 
bus virš 4-ių mylių ilgio til
tas, kuris sujungs Oregono 
ir Washingtono valstijas. 
Jo pastatymui bus išleista 
$24,000,000. Darbų pradžios 
apeigose dalyvavo Oregono 
gubernatorius M. Hartfield 
ir Washingtono valstijos — 
A. Rosselini.
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Stebuklu stebuklai!
LAIMINGAI NUSILEIDO aukštai erdvėse skrai

dę apie mūsų Žemę šaunieji tarybiniai kosmonautai 
Andrian G. Nikolajev ir Pavel R. Popovich. Viso pa
saulio akys nukreiptos į juos.

Apie šio žygio mokslinę reikšmę nekalbėsime. Tegu 
tai daro mūsų šalies ir viso pasaulio mokslininkai. Ir, 
be abejonės, jie tatai padarys.

Šio žygio socialinė reikšmė neapsakoma. Tarybinis 
mokslas davė žmonijai dar vieną stebuklą.

Dabar visi pripažįsta, kad Amerikos mokslininkai 
šitoje dirvoje yra gerokai atsilikę, gal net keletu me
tų, nuo tarybinių mokslininkų. Tačiau, aišku, kad prin
cipai ir jiems žinomi. Jie tai juk įrodė pasiųsdami į 
erdves astronautus Carpenter ir Glenn. Tik laiko klau
simas, kada ir jie galės astronautus net kelioms die
noms “apgyvendinti” tolimoje atstoję nuo žemės. Tuo 
pilnai tikime. Taigi, erdvėse mokslas rodo stebuklus. Jis 
dar didesnius stebuklus parodytų ant žemės žmonių ir 
tautų santykiuose, jeigu jam rankos nebūtų surištos, 
jeigu šaltojo karo tvaikas nenuodytų žmonijos proto, 
jeigu imperialilstai negrūmotų žmonijai atominiu karu, 
jeigu žmonija galėtų taikos sąlygomis tuos visus moks
lo laimėjimus panaudoti susikūrimui rojaus ant žemės! 
Štai kodėl kova už taikos išlaikymą yra mūsų visų gy
venimo ir mirties kova.

Lai šitas didvyriškas Nikolajevo ir Popovičiaus žy
gis sustiprina mūsų ryžtą neprileisti imperialistams už
degti pasaulį naujo karo liepsna!

O VIS TIEK NEGALI 
NEPRIPAŽINTI

Chicagos kunigų “Dyąu- 
gas” turėję;,.,savfl 
koresponęleptą, j ^pįsin k y j ę 
įvykusia^ -1 į Ę, ą š aąį lipiame 
jaunimo;, „^tivalyje.. Juo 
buvo koks ten V. Alseika.

Aišku, Alseikai festivalis 
nepatiko, baisiai nepatiko. 
Jam visas šitas jaunimo są
skrydis buvo tiktai labai 
gudri jo taip nepakenčiamų 
komunistų propaganda.

Tačiau ir Alseika negali 
paneigti to fakto, jog tary
binis menas visur labai gra
žiai pasireiškia. Štai kad ir 
Suomijos sostinėje festiva
lio dienomis suruoštas Ta
rybinis jaunimo delegacijos 
koncertas. Jo lygis buvęs 
labai, labai aukštas. Ponas 
Alsekia rašo:

Bent ketvirtadalis visų de
legacijų turėjo savo tautinius 
pasirodymus Helsinkyje ir, ži
noma, sovietinis koncertas sa
vo prašmatnumu, įspūdingu
mu turėjo visus kitus palikti 
šešėlyje. Jis ir surengtas vie
noje geriausių koncertinių sa
lių. Pavykus gauti bilietus, 
keturi vakarų lietuviai šį kar
tą jautėsi 
ar kitame 
mieste. . . 
objektyviai 
ma, aukšto 
sąmoningai 
sias baleto
nius pianistus, 
šokio dainos ansamblius. Kon
certe atstovautos šešios res
publikos (jų tarpe latviai su 
estais) ir čia stebėjai rimtą 
operinę ■. muziką, baletą ir 
lengvąją mūzą, vad. estrados 
aktorius. ’ Kai kurie solistai, 
pvz. Maskvos teatrinio insti
tuto aspirantė—Maja Kocha
nova — koloratūros sopranas 
—Itin didelio pąjėgumo.

Didelė publikos dalis, tai su
organizuoti, komunistiniai jau
nuoliai ir jie ritmu nuolat plo
jo festivalio “garbei ir šlovei.’’ 
Keli orkestrai, besikeičiančios 
spalvos, vis keliamas entuzi
azmas, pagaliau, Izaoko Duna- 
jevskio sukomponuotas “Entu
ziastų maršas,” plius festiva
lio karinga daina — visa tai 
ne juokais užkrėtė publiką. . .

Kai toks atkaklus pažan-

Dąinavos ansamblio režisie
rium.. 11il'.

Kartu su sčęrioš'^darbu Ve
lička" pasireiškė i ir* kaip origi
nalių vaidmenų, ansamblių ir 
kęmędijjąu.aUjtųyiųs, i parašęs, ir 
p.ątg.:. jiąst^s, ^ik^lusŠie- 
nąpįūtė,- ^Nemipias žydi, Mini- 
■“ ‘ t'% m a n o

ėdb. nho Pacifikb ‘ ir
ją vėl issįĮįejo, Lėk, mano 
sakalėlyC^ėd^^ntio Pacifikb' ir 
kt. ■

Kurį laiką gyvenęs Chica- 
goje, Omahoje, nuo 1957 m. 
Velička persikėlė į Los Ange
les, per tą laiką pastatyda
mas visą eilę veikalų.

Velionis paliko liūdinčius 
savo kolegas menininkus ir 
plačią visuomenę. Iš jo arti
mųjų Lietuvoje liko jo motina 
ir New Yorke sesuo Uršulė 
Veličkaitė-Vita.

Gasparas Velička buvo 
nemenkų gabumų meninin
kas. Jo baisi klaida buvo, 
kad jis bėgo iš savo tėvy
nės, susižavėjęs ameriko
nišku doleriu. Čia gi jis lai
mės nesurado. Priešingai, 
atitrūkęs nuo savo tautos 
kamieno, menininkas dvasi
niai skurdo. Ir mirė jis pra
žuvęs savo tautai jau prieš 
keliolika metų.

Teisingu, geru keliu
ŠIOMIS DIENOMIS CHIOAGOJE AFL-CIO Pildo- 

moji taryba laikė posėdį. Reikia pasakyti, jog tai buvo 
vienas iš svarbiausių posėdžių visoje Amerikos organi
zuotų darbininkų istorijoje. Jame tapo nutarta imtis 
iniciatyvos kovai-už trumpesnę darbo savaitę, už 35 vą-į 
landų darbo savaitę. Iki šiol tik automobilistai ir vie
na kita unija kalbėjo apie siekimą trumpesnės darbo sa
vaitės. Dabar tas šūkis pavirs šūkiu viso organizuotų 
darbininkų judėjimo?

Tai svarbu. Tai istorinis įvykis. Amerikos darbi
ninkams suteikiamas obalsis siekti naujų laimėjimų il
goje ir sunkioje kovoje už geresnį, šviesesnį gyvenimą. 
Reikia žinoti, kad toji- trisdešimt penkių valandų savai
tė nebus tučtuojau laimėta. Nereikia įsivaizduoti, kad 
mūsų šalies kapitalistai pelnagrobiai ims ir patenkins 
darbininkų reikalavimus be ryžtingiausi© jiems pasi
priešinimo. Reikės sunkiai ir ilgai pakovoti.

Sveikindami šitą gerą ir naudingą Federacijos ta
rybos nutarimą, mes neturime kažm kokių kvailų iliu
zijų, kad darbo unijų biurokratija ims ir savo to nuta
rimo įvykdymo sieks visomis pastangomis. Dažnai bū
na, kad vadai, padarę gerą nutarimą, greitai jį pamirš
ta. Gali panašiai atsitikti ir su šiuo nutarimu. Bet rei
kia tikėtiš, kad eiliniai unijų nariai neleis jiems šį nu
tarimą pamiršti. Prie dirbančiųjų eilinių unijistų pri
sidės šeši milijonai bedarbių su reikalavimu, kad tris
dešimt penkių valandų darbo savaitė taptų visuotine 
taisykle visoje Amerikos pramonėje, visose profesijose, 
visuose darbuose.

Tik trumpinimas darbo savaitės, tik mažinimas 
darbo valandų, nemažinant algų, yra tikrai praktiška 
priemonė kovai su nedarbu. Visos kitos priemonės pa
sirodė neefektingos. Visos prezidento Kenedžio kalbos 
apie laikų gerėjimą padėties nepakeitė ir nepakeis.

Gerai, kad mūsų oragnizuoti darbininkai pagaliau 
priėjo teisingos išvados, kaip kovoti su nedarbu. Gerai, 
kad Federacijos vadai nutarė imtis tos priemonės, ku
rią jau seniai be perstojo siūlo Amerikos komunistai. 
Pamatysite, visokio plauko reakcionieriai primes tiems 
lyderiams pakliuvimą ant “komunistų meškerės”, bet 
tai nieko. Tegu jie gieda savo. Organizuoti darbininkai 
ryžtasi eiti tuo keliu, kuris veda į laimingesnę ateitį..

Turėtų būti griežta kontrole
SKANDALAS SU “THALIDOMIDE” vaistu pra- 

deda atvėsti. Komercinė spauda juk nenori . pakenkti 
vaistų gaminimo trusto interesams.

Bet visas šis klausimas neturėtų būti pamirštas. 
Gerai, kad “thalidomide” čionai platinimuisi buvo pa
stotas kelias pirma, negu jis plačiai pasiskleidė. Tuo po- 

' žiūriu mes esame laimingi. Bet kiek yra plačiai išgar
sintų visokių kitokių pavojingų vaistų? Pavyzdžiui, su
rasta, kad jau gana plačiai vartojamas apsisaugojimui 
nuo gimdymo vaistas “enovid” pagimdo kraujo sukre
šėjimą, labai pavojingą žmogaus sveikatai. Kaip gi tai 
galėjo būti, kad ir šitas nuodas buvo paleistas apyvar
ton ir veikiausia jau daug žalos yra pridaręs? '

Kas nors turėtų būti daroma to pavojaus pašalini
mui.

Pasirodo štai kas: Vaistų kompanijos turi teisę be 
federalinės Maisto ir Vaistų Administracijos užgyrimo 
(legalizavimo) naują savo vaistą, arba vaistą, gautą iš 
užsienio, siuntinėti tūkstančiams privatiiių gydytojų dėl

esą lyg Maskvoje 
kuriame sovietų 
Koncerto lygis, 

kalbant, žino- 
lygio ir sovietai 

sukvietė geriau- 
pajėgas ar iškiles- 

dainininkus,

pripažįsta susižavėjimą ta
rybinių dainos bei muzikos 
jėgų pasirodymu, tai jau 
galima suprasti, kaip pui
kiai ten tos jėgos ’ pasiro
dė.

MENININKO KLAIDA
“Vienybė” praneša:
Kuklų Amerikos lietuvių 

menininkų pasaulį ir meną pa
milusią visuomenę sukrėtė ži
nia apie nelauktą Gasparo 
Veličkos mirtį. Jisai mirė nuo 
gerklės vėžio rugpjūčio 7 d.

Gasparas Velička buvo vie
nas iš Jaunųjų Teatro akto
rių, kurie 1933 Dėdės Tomo 
Trobelės pastatymu įnešė nau
jos dvasios. Velička vaidino 
vyriausią rolę.

1934 metais Velička lankėsi 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijose, ten. pąlikda/nas 
žius teatro pėdsaki 
dirbo Klaipėdos ir 
teatruose, bet labiausiai iški
lo, dirbdamas Vilniaus Liau
dies ansambli^ ir tremtyje

gra- 
Vėliau 

Vilniaus

DABAR IR JAM 
SKILTYS UŽDARYTOS

Net per dvyliką metų 
Balys Gaidžiūnas redagavo 
Cleveland© ąmėton i n i n k ų 
“Dirvą” ir-Js jos be persto
jo plūdo Tarybų Lietuvą. 
Nelabai seniai tą smetoni
nę mazgotę redaguoti paė
mė gal dar aršesnis Lietu
vos priešas, asmuo impule- 
vičinio tipo, koks ten Čiu
berkis. Ir, žinoma, “Dirva” 
tebesimu rdo toje pačioje 
fašistinėje baloje.

Kas atsitiko su Gaidžiū- 
nu? Jis, matyt, nebesusikal- 
ba su savo. dirviniais kama- 
rotais. Pav., 'štižinome, kad 
jam “Dirvos”/ skiltys jau
kietai uždarytos,—taip už-
darytos, kad ‘ Čiuberkis at
sisakė į “Dirvą” įdėti net 
jo pasiaiškinimo laišką. 
Laiškas dienos šviesą pa
matė tik per-Chicagos ku
nigų “Draugą.”

Nežinome, kaip ir kodėl 
tie nevalyvieji pažangos 
priešai susipyko ir pešasi. 
Nepasako nė Gaidžiūnas. 
Savo laišką jis baigia tik 
rūsčiais žodžiais: “Laikas 
tikrai parodys — kas, kur, 
kada ir kokiam vandeny 
žvejojo.”

Gal Čiuberkis galėtų pa
aiškinti, apie kokį vandenį 
ir apie kokį žvejojimą 
jo draugas verkšlena?

čia

APIE TUOS, KURIE 
MATO SAVO AKIMIS

Clevelandiškio smetoni- 
ninkų laikraščio bendradar
bė Emilija Čekienė susijau
dinusiai sielojasi tais, ku
rie paskutiniais keleriais 
metais aplankė Tarybų Lie
tuvą ir jos nekeikia. Prie
šingai, savo akimis pamatę 
didžiulį senojoje tėvynėje 
progresą, jie dar labiau di
džiuojasi lietuvių tauta ir

jos kūrybiniais laimėjimais. 
Ępjiliįaj gį jie yra “pasida
vę šveumopis įtakoms.”

Bet tekšėjau “lietuviškas 
būdas,”' kaip ir būdas kiek
vieno i ’ padoraus žmogaus, 
fašistinių nuodų nesugadin
to žmogaus; pamačius tei
sybę savo akimis, nuo jos 
neužsimerkti. Geras tas bū
das dar ir tuo, kad jis ne
besiskaito su tokios Čekie- 
nės plepalais.

Tiesa, dar vis atsiranda 
vienas kitas silpnavalis lie
tuvis, kuris savo centais ir 
doleriais šeria raketierius 
iš Amerikos Lietuvių Tary
bos, iš VLIKo ir BALFo, 
bet jų vis mažiau ir ma
žiau beatsiranda. Labai 
abejotina, mums atrodo, 
kad tokios Čekienės, kurios 
impulevičinių - čiuberkinių 
lietuvių tautos atmatų laik
raštyje lieja savo piktą tul
žį ant Lietuvos, besulaiky
tų Amerikos lietuvių tolini- 
mąsi nuo visokių visokiais 
“veiksniais” ir “vaduoto
jais” besimaskuojančių ne
naudėlių. Tik laiko klausi
mas, kada tie nenaudėliai 
pasiliks generolais be jokios 
armijos.

Kur link kapitalizmas 
ir socializmas

John Eaton, pasižymėjęs 
anglų marksistinis moksli
ninkas, parašė labai svar
bią 191 pusi, knygą 
cialism in
A

”So- 
t h e Nuclear 

International publi
shers ją išleido ir čia parsi
duoda po $2.95.

Knygos autorius aiš
kina, kaip kapitalizmas 
traukia pasaulį į atominį 
karą. Kapitalizmas dabar 
yra paseiekęs aukščiausią 
vystymosi laipsnį, kuriame 
visa gamyba daug priklau
so nuo valdžios kontrolės 
ir užsakymų. Tie užsaky
mai fabrikantams ir banki
ninkams teikia didžiulius 
pelnus.

Jungtinių Valstijų fede
ralinė, valstijinė ir miestų 
valdžios sunaudoja kasmet 
apie 162 bilijonus dolerių 
arba 53 procentus visų šio 
krašto pajamų. Apie 60 bi 
Ii jonų dolerių išmetama vi
sai nenaudingai — aukšta
me laipsnyje militarizmo 
palaikymui.

Bedidėjantis apsiginkla
vimas, vis pavojingesnių ir 
baisesnių ginklų išradimai, 
branduolinių bombų bandy
mai, aišku, jiesuka pasaulio 
taikos link. Tereikia visai 
mažytės kibirkšties pa
saulį uždegti atominiu ka
ru.

Prie šių aplinkybių mo
nopolistinis kapitalas daro 
viską, kad tarpvalstybiniai 
santykiai būtų įtempti iki 

j pavojingos padėties, kad vi- 
ir ten valdžios įstaigos lai- Soks tarp kapitalistinių 
ku “neapsižiurėjo.” • .

Apie tai’ “Liaudies bal
se” (rugp. 10 d.) su di
džiausiu pasipiktinimu rašo 
Z. Janauskas: !

Kas labiausiai nuostabą ir 
pasipiktinimą kelia, tai tas 
faktas, kad tie vaistai pa
čioje Vokietijoje jau buvo pa
smerkti praėjusių metų lap
kričio mėnesį; Anglijoje — 
gruodžio mėnesį, o Kanadoje 
buvo naudojami iki pastarųjų 
dienų!

Per pastaruosius mėnesius 
tie vaistai buvo teikiami būsi
moms motinoms Kanadoje po 
to, kai jų žalingumas jau bu
vo išaiškintas!

Mūsų ministerija aiškinasi, 
kad apie tų vaistų žalingumą 
ji patyrusi kovo mėnesį. Ta
da ji kreipusis į kompaniją, 
kad tuos vaistus išimtų iš apy
vartos. Bet kompanija nesuti
kusi, 
pinigų į tuos vaistus ir atšau
kimas 
nuostolį. ..

Na, o mūsų sveikatos depar
tamentas daugiau nieko neda
rė. Leido nuodyti būsimas 
motinas ir jų kūdikius!

Ar bereikia didesnio prasi
kalstame apsileidimo iš mūsų 
sveikatos ministerijos?

Tai tiesiog kriminališkas 
nepaisymas, apsileidimas, už 
kurį atsakomingi asmenys tu
rėtų būti kuo skaudžiausiai 
nubausti.

Bet to nelaukime. Niekas 
dėl to nebus nubaustas.

Tokia tai pas mus tvarka. 
Pelnas, didžiųjų ryklių intere
sai pirmoj vietoj.

“TOKIA TAI
PAS MUS TVARKA”

Pasirodo, kad tuo nuodin
guoju “thalidomide” vaistu 
“gražiai” pasinaudota ir 
Kanadoje. Ir ten “šauniai” 
p a s i darbavo pelnagrobiai,

Nesmagiai jautėsi SjįoA. 
mijos vyriausybė, kuomet 
jų sostinėje chuliganai dau
žosi. Suomijos prezidentas 
visos vyriausybės vardu už 
tai festivalio dalyvius atsi
prašė.

Dabar jau paaiški, kas 
tuos chuliganus organiza
vo. Jungtinėse Valstijose 
ir Vakarų Vokietijoje buvo 
sudary t i “nepriklausomi” 
centrai, kurie buvo remia
mi ir finansuojami fašisti
nių elementų, su JAV vals
tybės departamento prita
rimu. Notre Dame univer
sitete išmokslintas W. Den
nis Shaul su keturiais savo 
padėjėjais net kelis sy
kius vyko Helsinkiu gero
kai prieš jaunimo festivalio 
pradžią. Jis pats prisipaži
no gavęs subsidijų $80,00(A.r 
kurias, aišku, panaudoja 
chuliganams organizuoti ir 
kovai paruošti

Harvardo universit e t e 
gavo pamokas 50 jaunuolių 
“delegatų”, kaip festivalyje 
kovoti komunizmą. Jiems 
pamokas teikė Gus Tyler,, 
International Ladies Gar-F 
ment Workers unijos ap- 
švietos direktorius.

Hollywoodo laikr a š t i s 
“Citizen-News” rašo, kaip 
Stanfordo universiteto tū
li profesoriai paruošė 20 
studentų ir pasiuntė festiva- 
lin trukšmauti. Tačiau vi
sas jų darbas nuėjo veltui, 
tik prieš chuliganų rėmėjus 
daugiau pasipiktinimo su- * 
kėlė festivalio dalyviuose.

Festivalis pasmerkė im
perialistų pastangas sukur
ti atominį karą, pasisakė 
prieš atominių ginklų ban
dymus, už pilną visų vals
tybių nusiginklavimą.

Tokie jaunimo festivaliai 
įvyksta kas dveji ar treji 
metai ir jie kas kart darosi, 
skaitlingesni ir sėkminges-^ 
ni.

Ji yra įvesdinusi daug

vaistų padarytų jai

i kapitalistinių 
ir socialistinių valstybių 
bendravimas būtų palaido
tas.

Socialistinė stovykla, 
kaip tik priešingai, viską 
daro, kad taika pasauliui 
būtų užtikrinta, kad tarp
valstybinis bendra v i m a s 
būtų praplėstas, kad visas 
pasaulis nusiginkluotų ir 
visus ginklus sunaikintų.

Autorius teisingai nuro
do, jog socializmas automa
tiškai niekur neateis, kad 
už jį tenka liaudžiai kovoti. 
Kadangi pirmaeilėse kapi
talistinėse valstybėse dau
guma žmonių dar nėra pa
siruošę už socializmą kovo
ti, tai marksistams tenka 
telkti mases kovai už pilną 
nusiginklavimą ir karų pa
naikinimą visame pasauly
je.

Nepaisant kaip kapitaliz
mas maskuosis, ar jis va
dinsis “labdaringa valsty
be”, ar “liaudišku kapita
lizmu”, jis pasilieka mono
polistinis kapit a 1 i z m a s, 
grąsinąs visam pasauliui sienyje gaminti automobį^

Fordas didina automobilių 
gamybą Europoje

Fordas paskyrė 120 mili
jonų dolerių Vakarų Vokie
tijoje automobilių gamybai 
padidinti 50%. Jis taipgi 
paskyrė 196 milijonus dole
rių 40% automobilių gamy
bai padidinti Anglijoje.

Dabar nauji Fordo auto
mobiliai, užsienyje gaminti, 
pigiau pardavinėjami Ame
rikos automobilių rinkoje.

Ford R,o u g e dirbtuvė 
Dearborn, Mich., jau mažai 
beveikia. Daugelis Fordo 
darbininkų dabar jau be
darbių eilėse.

Automobilių gamyb oje 
veikianti automatija ir už-

atominiu karu. Kiekviena 
kova taikos išlaikymui ka
pitalizmui yra žalinga, bet 
viso pasaulio liaudžiai nau
dinga.

liai vis daugiau ir daugiai! 
amerikiečių automobilių ir 
plieno darbininkų išmeta iš/ 
darbo.

“ištyrimo”. O kaip, gavę to vaisto “sampelius” tie gy
dytojai jį tyrinėja? Ogi maitina savo pacientus. Vadi
nasi, žmogus, gavęs nuo gydytojo naują vaistą, nieko 
nežino, ką jis gavo. Neigi pats gydytojas žino, kokie bus 
rezultatai.

Taip pateko į gydytojų rankas sampelių formoje 
“thalidomide” ir “enovid”. Taip patenka į jų rankas 
šimtai kitokių nuodų. Taip tūkstančiai žmonių tampa 
aukomis!

Tam turėtų būti padaryta galas. Joks naujas vais
tas neturėtų išeiti apyvarton pirma, negu ■ Maisto ir 
Vaistų Administracijos mokšlininkai jo veiklos nuodug
niai neištyrė. Tokį įstatymą^ turėtų tuojau priimti Kon
gresas.

Tik taip nors dalinai būtų pastotas kelias nuodiji
mui Amerikos žmonių visokiais patentuotais ir nepa
tentuotais vaistais.

ŠUNYS IR PINGVINAI
Vienas Tarptautinės Ant- 

arktikos tyrinėjimo konfe
rencijos posėdis buvo skir
tas šunų savininkams. Kon
ferencijos sprendimas yra 
tarptautinio pobūdžio, ir 
už jo nesilaikymą skiriama 
bauda. Nuo šiol Antarkti
kos ribose vis šunų savi
ninkai gali vedžioti tik pri
rištus šunis. Tokios prie
monės reikalingos tam, kad 
šunys neardytų įprastos 
tikrųjų Antarktidos gyven
tojų — pingvinų “dieno
tvarkės”.

Nepavyko jiems išardyti 
jaunimo festivalio

Suomijos sostinėje Hel
sinkyje įvykęs jaunimo fes
tivalis buvo visapusiai sėk
mingas. Dalyvavo virš 10,- 
000 jaunuolių iš 117 šalių. 
Festivalį sveikinti buvo su
sirinkę virš 35,000 vietinių 
gyventojų.

Festivalio metu gerai or
ganizuoti chuliganai viską 
darė, kad jaunimo festivalį 
išardyti. Pačiame suvažia
vime jie bandė triukšmau
ti, lauko pusėje baisiai 
trukšmavo, net akmenis 
panaudojo prieš tūlus suva
žiavimo dalyvius. Policija 
turėjo nemažai darbo 
trukšmadarius išskirstyti.

Dar 1-nas šarvuotis 
nuplaukė į kapinyną
Bayonne, N. J. — Per 

penkeris metus čionai sto
vėjo šarvuotis “New Jer
sey”. Dabar jį penki laive
liai nuvilko į Philadelphi- 
joos karo laivyno bazę. Jis 
ten bus laikomas rezerve.

Šarvuočiai jau atgyveno 
savo amžių. Dabartinėje 
gadynėje, jeigu kiltų karas, 
jie būtų tik geras taikinys 
raketoms.

“New Jersey” buvo baig
tas statyti 1942 m. pabaiga- 
je. Laivo pastatymui JAV 
vyriausybė išleido $110,-* 
000,000. Jis yra 45,000 tomu 
įtalpos.

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penkt., rugy. (Aug) 17, 1962



Kovotojas Erichas Joneikis
i J i ■?; ‘w"i \I Čia paaiškėjo, kad musų ra
šiniai buvo pas vieną drau

>*<*-«■ h

cenzūra ir kiti pilietinių 
laisvių suvaržymai. Tuo

A Jerichas Joneikis gimė 1908 
m. rugpiūčio 19 dieną Klai
pėdoje, darbininko šeimoje. 
Pradėjęs savo revoliucinę 
veiklą, jis platino komunis
tinę literatūrą, telkė darbo 
jaunimą kovai prieš buržu
azijos jungą.

1928 m. vasario 19 d. E. 
Joneikis suimamas. Dau
giau kaip mėnesį iškalėjęs 
Bajorų kalėjime, devynioli
kametis revoliucionierius vi
sam karo stovio laikui iš
tremiamas į Varnių koncen
tracijos stovyklą.

Varnių koncentracijos sto
vykloje E. Joneikis priklau
sė revoliucinių politinių ka
linių kolektyvui, rašė 
straipsnius ir koresponden
cijas į partinę spaudą. 
Miuvus keletui E. Joneikio 
rašytą- straipsnių ir laiškų, 
Šaulių apygardos tesmas jį, 
kaip komunistinės jaunimo 
sąjungos narį ir komunisti
nės literatūros platintoją, 
1928 metais nuteisė šeše- 
riems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo, bet, kaip 
Nepilnamečiui, bausmę treč
daliu sumažino.

Kalėjime E. Joneikis lai
kėsi kaip tvirtas, įsitkinęs 
revoliucionierius. Neboda
mas sunkių kąJėjfmo sąly
gų, ji^k padpuamas' politka
linių kblektyvo vadovybės*, 
palaikė ryšius su laisve, 
siųsdavo korespondenci j a s 
LKP spaudai;-pranešimus 
bei laiškus Raudonijai - Pa
galbai. Revoliucinių politi
nių '^kalinių tarpe jis buvo 
mylimas ir gerbiamas už 
savo nuoširdumą ir kovin
gumą. Kalėjime E. Jonei- 
kis daug skaitčv7kiekvieną 
laisvą minutę įtemptai ruo- 

»<šėsi tolesniam revoliuciniam
darbui.
x 1932^netų pabaigoje iš
ėjęs iskalėjimo, jis grįžo į 

^♦Klaipėdą ir toliau dirbo or- 
ganiacinį darbą. Būdamas 
LKP Klaipėdos krašto ko
miteto narys, jis dirbo or- 
ganiacinį darbą, platino ko
munistine spaudą, varė pla
čia antifašistinę agitaciją. 
1 9 3 9 metų pavasarį, hit
lerinei Vikietijai atplėšus 
nuo Lietuvos Kla i p ė d o s 
krašta. E. Joneikis apsigy
veno Kaune.

Tarybų valdžios atkūrimą 
1940 metais E. Joneikis su
tiko Šiauliuose.- Kaip pri
tyręs organiatorius, jis bu
vo paskirtas atšakių g o m s 
pareigoms Tarybų Lietuvos 
Profesinių Sąjungų Organi- 
aciniame Biure, Kaune, kur 
dirbo iki Didžiojo Tėvynės 
karo pradžios. Karui pra
sidėjus, E. Joneikis pasi- 
ttaukė į šalies gilumą, vė
liau Tarybinės Armijos gre

itose kovojo prieš hitlerinius 
grobikus.

•

Su Joneikiu susipažinau 
1927 metais Varnių kon
centracijos stovykloje. Jis 
už revoliucinę veiklą, kaip 
dauguma draugų, buvo in
ternuotas visam karo stovio 
metui. O kada tas karo sto
vis bus panaikintas, tuomet 
nesimatė. Atseit, karo ko
mendantai, tikriau, žvalgy
ba, uždarinėjo revoliucio
nierius be teismo į kalėji
mus neribotam laikui.

Erichas Joneikis išsisky
rė iš internuotų 'savo ap
ranga. Dėvėjo jis chaki 
spalvos, atlenktu kalnieriu- 
mi palaidinę, buvo susijuo
sęs karišku diržu su perpe
tine', avėjo storais padais 

< pusbačius. Tai buvo Klai- 
?>ėdoje veikusios darbininkų 
, aunimo sporto organiaci- 
jos uniforma, primenanti 
Vokietijos Raudonojo fron
to kovotojų sąjungos uni

formą. Koncentracijos sto
vyklos komendantas padarė 
dėl jos kelias piktas pasta
bas. Erichas labai vykusiai 

! atsikirto. Komen da n tas 
i įsiuto: jis ilgai negalėjo už- 
! miršti Ericho atsikirtimo, 
: užgavusio jo ambiciją.

Devyniolika metų teturėjo 
Erichas, kai jį atgabeno į 
stovyklą. Vidutinio ūgio, 
plačių pečių, šviesiaplaukis, 
skaistaveidis, ereliškos no
sies, pilkų akių su žalsvu 
atspalviu, tvirto sportiško 
sudėjimo. Lietuviškai te
mokėjo paprasčiausias, kas
dienines frazes, kurias tar
davo su ryškiu vokišku ak
centu. Varnių stovykloje ir 
kalėjime Erichas atkakliai 
mokėsi lietuvių ir rusų kal- 

j bų, kurių tiek pramoko, 
kad laisvai kalbėjo.

Koncentracijos stovyklos 
uždavinys buvo ne tik sau
goti internuotus, kad jie ne
pabėgtų, bet ir visokiais bū
dais neleisti jiems ramiai 
gyventi, terorizuoti. Admi
nistracija turėjo ištisą tero
ro priemonių sistemą. Jos 
pagalba fašistai norėjo re
voliucionierius demoralizuo
ti, priversti atsisakyti revo
liucinės veiklos. Labai išra
dingas šiuo atžvilgiu buvo 
stovyklos viršininkas Ru
daitis: jis prieš tai tarnavo 
karo policijoje ir buvo draus
mės bataliono viršininku. 
Ten tarnaudamas įgijo di
delį patyrimą t y č i o tis iš 
žmonių.

“Nusikirpkit plaukus!..”
Kartą Rudaitis įsakė in

ternuotiems trumpai nusi
kirpti plaukus, šie atsisa
kė paklusti įsakymui, nes 
juo tenorėta pasityčioti iš 
internuotųjų. Rudaitis nu
tarė prievarta įvykdyti sa
vo įsakymą ir pradėjo nuo 
Ericho. Jį nusivedė į raš
tinę. Ten buvo paruošti ke
turi kareiviai, kurie turėjo 
Erichui prievarta nukirpti 
plaukus, jei šis pasipriešin
tų. Erichas kategoriškai at
sisakė nusikirpti. Tada ka
reiviai, R u d a i čio įsakyti, 
puolė ir norėjo jį, parsimetę 
ant grindų, nukirpti.

Internuotieji, pamatę pro 
stovyklos antrojo aukšto 
langus tas Ericho grumty
nes su kareiviais, ėmė šauk
ti : “Niekšai, b u d e 1 iai!” 
Triukšmas kilo didžiausias. 
Kareiviai, ėjusieji sargybą 
prie stovyklos, grasino šau
tuvais internuotiems, reika
lavo pasitraukti nuo langų. 
Išgirdę triukšmą, Varnių 
miestelio g y v e n tojai ėmė 
rinktis prie stovyklos.

Erichas ferįžo į stovyklą 
nukirptas, grumtynių su
vargintas, išbalęs, rūstus. 
Kiek atsigavęs, jis pareiš
kė: “Ne dėl plaukų prieši
nausi, o kad fašistai supras
tų, jog revoliucionieriai ne
leis iš savęs tyčiotis.” Mums 
ir be jo paaiškinimo buvo 
suprantami jo pasipriešini
mo motyvai.

Koncentracijos stovyklos 
internuotųjų kolektyvo va
dovybė 1928 metais pavedė 
Erichui, man ir dar keliems 
draugams aprašyti stovyk
los vis žiaurėjantį režimą,. 
Mano rašinys turėjo būti 
pasiųstas pažangiems Ame
rikos laikraščiams, o Eri
cho — Vokietijon. Rašiniai 
buvo paruošti ir slaptai iš
siųsti iš stovyklos.

Į Šiaulių kalėjimą
Netrukus administracija 

padarė pas internuotus kra
tą ir paėmė visus jų raši
nius, o po kelių savaičių 
Erichą, mane ir dar porą 
draugų išgabeno į Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

gą Šiauliuose žvalgybos kra
tos metu rasti. Žvalgyba nu
tarė patraukti mus baudžia
mojon atsakomybėn ii'ž’ptt-1 
klausymą nelegaliai11 K P . 
Kadangi žvalgybai,, tų raši-
nių nepakako įrodyti, jog 
esame partijos, nariai, tai 
prie tos bylos buvo prijung
ti mums visai nepažįstami 
šiauliškiai. Taip žvalgyba 
pradėjo prieš mus provoka
cinę bylą.

> Erichas nepaprastai pik
tinosi ta žvalgybos provoka
cija. Šiaulių apygardos teis
me jis įrodinėjo, kad teis
mas neturi duomenų mus
apkaltinti priklausymu Ko
munistų partijai, kad žval
gyba bando susieti į vieną 
organizaciją asmenis, kurie, 
bylą pradėjus, nebuvo net 
pažįstami. Teismo pirmi
ninkas nėra suinteresuotas 
objektyviai išaiškinti tiesą, 
o tiknori mus nuteisti kaip 
klasimušspriešus, ir nesą ko 
stebėtis, m?s teismas yra 
klasinis?^

Nuteisė Erichą šešeriems 
metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo, tačiau, kaip nepil- 
mečiui, vienu trečdaliu 
bausmę sumažino. Kalėji
me Erichas daug skaitė, 
mokėsi, ruošėsi tolesnei ko
vai prieš fašizmą. Per ket
verius kalėjimo metus jis 
subrendo kaip revoliucionie
rius, ėmė geriau suprasti 
politinius įvykius.

Vėl Klaipėdoje
D ve jais metais anksčiau 

už mane Erichas išėjo iš 
kalėjimo. Vėl susitikau su 
juo 1938 metų rudenį Klai
pėdoje. Buvau partijos CK 
pasiųstas į Klaipėdą parti
nio darbo reikalams. Tuo-
met jau grėsė hitlerininkų 
įsiveržimo į Klaipėdos kraš
tą pavojus. Hitlerininkams 
pareikalavus, fašistinė Lie
tuvos valdžia likvidavo
Klaipėdoje žvalgybą, o vie
šoji policija ten buvo vokie
tininkų. Buvo panaikinta

Žinios iš
LIETUVIŲ RAŠYTOJAI— 

“Pasaulinės literatūros 
istorijoje”

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto adresu 
atėjo siunta. Joje — šiais 
metais Paryžiuje išleistos 
“Pasaulinės literatūros is
torijos” tritomis.

Naujajame leidinyje ap
žvelgiamas visų pasaulio 
tautų kultūros vystymasis. 
Trečiajame šio stambaus 
leidinio tome yra nemaža 
medžiagos, kuri liečia lietu
vių literatūrą. Skaitytojas 
supažindinamas su Kristijo
no Donelaičio, Liudviko Rė
zos, Žemaitės, J. Maironio, 
Balio Sruogos, Salomėjos 
Nėries gyvenimo ir kūrybos 
keliu. Prie teksto duoti J. 
Maironio ir B. Sruogos por
tretai bei kai kurių lietuvių 
rašytojų kūrinių faksimilės. 
Skyrelyje “Lietuvių litera
tūra po 1940 metų” trumpai 
apžvelgiama P. Cvirkos, L. 
Giros, V. Mykolaičio-Puti
no, I. Simonaitytės, V. Gru
šo, M; Sluckio, J. Baltušio 
bei kitų lietuvių rašytojų 
kūrybiniai pasiekimai.

K. Remeika 
Vilnius.

“TROPINIAI” BALDAI
Vilnius, liepos 13 d. —Kol 

kas juos galima pamatyti 
tik vatmano lapuose. LŪT 
popieriaus ir medžio apdir
bimo pramonės valdybos 
eksperimentinio konstravi
mo biuro inžinieriai baigia

plaeiai naudojosi Klaipėdos 
hitlerininkai, kurie jautėsi 
kaip hitlerinėje Vokietijoje 
ir atvirai ruošėsi Klaipėdos 
kraštą atplėšti nuo Lietu
vos. ■ • ■

Vienas iš' svarbiausių to 
meto uždavinių buVb orga
nizuoti/vokiečių ir lietuvių 
darbininkus bei kitas anti
fašistines jėgas hitlerinin
kams pasipriešinti. Porą 
dienų, Ericho lydimas, susi
tikinėjau su antifašistinių 
nuotaikų lietuviais ir vokie
čiais, tarėmės, kaip organi
zuoti pasipriešinimą hitle
rininkams.

Nutarėme pasinaudoti ir 
mes ta aplinkybe, kad Klai
pėdoje nebuvo cenzūros, ir 
išleisti vokiečių bei lietuvių 
kalbomis legalų atsišauki
mą, kuriame išdėstyti, ką 
neša fašizmas darbo žmo
nėms, kviesti juos priešintis 
hitlerininkų atėjimui į val
džią. Erichas gerai organi
zavo atsišaukimo platinimą.

Tolesnio Ericho likimo ne
žinojau iki 1940 metų va
saros. Jau susikūrus Liau
dies vyriausybei Lietuvoje, 
mano dideliam džiaugsmui 
Erichas atėjo pas mane. Pa
sirodė, kad hitlerininkams 
veržiantis į Klaipėdą, jis su 
grupe draugų pabėgo nuo 

i hitlerininkų ir dirbo Šiaulių 
apskrityje. Toks pat ener- 

j gingas, jis aktyviai dalyva
vo kuriant Tarybų valdžią.

Daugiau man nebeteko E-
richo sutikti. Vėliau suži
nojau, kad, karui prasidė
jus, jis pasitraukė į Tarybų 
S ą j u n gos gilumą, įstojo į 
Tarybinės Armijos Lietu
viškąjį junginį, su ginklu 
kovojo prieš jo taip neken-
čiamus fašistus. Jis žuvo 
fronte.

Erichas Joneikis buvo 
tvirtas revoliucioni e r i u s , 
nesutaikomas fašizmo prie-

f-f* v į • — -g ....... -g'Kapitalistų spaudos melas Į 
prieš Japonijos kongresą

(Specialiai “Laisvei”)
Tokyo, Japonija. — Pir

miau rašidh,; kad atidarant 
kotigresą:irtl£pJJTd. įvyko 
“socialistų” studęritų ir jų 
vedamų unijų dėtnonstraci- 
ja, kuri buvo menka ir ne
pakenkė kongresui. Pasku
tinę dieną plenumo sesijoje 
jie vėl pradėjo triukšmau
ti. Vienas jų, Koyama, pre
zidiumo narys, reikalavo 
oficialiai priimti rezoliuci
ją pasmerkiant lygiai JAV 
ir T.S. už branduolinių 
ginklų lenktyniavimą. Pa- 

\ aiškinta, kad dabar ne lai
kas, nes rezoliucijų komisi
ja posėdžiauja ir rezoliuci
jos bei pareiškimai bus pa
teikti kitą dieną didžąjame 
stadijone, kur įvyks pasku
tinis posėdis.

Rugp. 6 d. renkasi daly
viai į didžiulį posėdį. Tai 
buvo 2 vai. Prie durų “so
cialistai” mėto lapelius, 
šmeižiančius kongresą. 
Niekas jiems nieko nesa
ko. Svetainė prisipildė sau
sakimšai, suėjo apie 10,000 
žmonių.

Pirmininkui Dr. Jasui 
atidarius susirinkimą, dar 
nepaaiškinus tikslo, anie 
“socialistai” ir jų unijų na
riai pareikalavo, kad jiems 
duotų garsiakalbį. Pirmi
ninkas atsako, ne dabar, 
nes dar rezoliucijų komisi
ja posėdžiauja. Dabar bus 
tik sveikinimai ir svetimša
lių delegatų kalbos.

Jie tuomet užšoko ant 
estrados ir pradėjo trau
kioti garsiakalbius ir ver
tėjų kalbų klausovus.

Kongreso paskirti tvark
dariai, juos gražiai atstūmė 
ir liepė sėstis, o jei ne, tai 
bus pašalinti. Pirmininkas 
Jasui vėl bandė vesti susi

mos Pareiškimas buvo, kad 
didžiai pasmerktiną . į JAV, 
karo politika — jos;oazių 
steigimas ir aukštumoj at
mosferoj sprogdinimai, ir 
apgailėtina, kad Tarybų 
Sąjunga vėl pradėjo bran
duolinių ginklų bandymus. 
Mažumos rezoliucija, kad 
lygiai pasmerktinos a b i 
“imperialistinės” šalys— 
JAV ir T. S.Priimtas be
veik vienbalsiai pirmasis 
pareiškimas.

Vienas prezidiumo narys 
Kojama, iš socialistų vado
vaujamų unijų delegatas, 
priešinosi, bet buvo beveik 
vienišas tam proteste.

Beje, reikia priminti, 
kad tas pats Koyama buvo 
nuvykęs į JAV tartis su 
AFL-ČIO prezidentu Mea
ny ir kitais vadais dėl tak
tikos karo klausime ir su
grįžęs agitavo, kad JAV 
bazės ne • dabartinė proble
ma.

Vietinė anglų kalba spau
da—Japonijos “Times” ir 
kiti didlapiai pareiškė, kad 
dėlei priimto didžiumos pa
reiškimo Kongresas iširo, 
kad Viet Nam, Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos apleido ir 1.1. Tai melas. 
Nieko panašaus. Kongresas 
užsibaigė geroje nuotaiko
je su daina. Net pats Koya
ma neapleido.

Ksavera

*T)AtVA APtfe RUCĮ
Jau rugys visai pabalo, 
Savo sunkią galvą lenkia: 
‘‘Ačiū žemei, saulei, lietui 
Ir žmogaus galingom rankom.

Į .gijiai išartą vagą
Juk tai jos mane pasėjo.
Atriedės margais kombainais 
Nepavargstantys piovėjai.

1 Oc;.i»;

Atėjau iš dirvos grumsto, 
Pusnį perskrodžiau snieginę.
Ir baigiau kelionę savo— 
Grūdą atnešiau auksinį.

Imkite mane kaip duoną, 
Berkit grūdą vėl į vagą.
Aš ateisiu, aš sugrįšiu—
Pro speigus atrasiu taką!”

Mūs kolūkio kuliamoji
Visą dieną ūžia, groja.
Byra kvepiantys grūdai.
Kiek čia duonos! Ar matai?

Žiba žvaigždės pirmutinės, 
Auga kalnas gintarinis.
Vos tik saulė pasikels, 
Tuoj malūne jį sumals.

Miltų bus—tarytum sniego.
Vakare aš neisiu miego.
Eisiu kepti raguolius, 
Riestainėlių karolius.

J. Degutytė
(“Lietuvos pionierius”)

APIE DRUSKOS KIEKĮ
Mokslininkai mano, kad 

jeigu visą druską sugaben
ti į vieną vietą, tai susida
rytų 200 mylių aukščio, my
lios storio ir 24,000 mylių 
ilgio siena—tai yra aplin
kui visą Žemę pusiaujo vie
toje.

Kaune prieš 18-ka metų

šas, karštas tarybinis patri- ’ rinkimą, bet nebuvo gali
otas.

B. Baranauskas
ma. Jie šūkavo keiksmo žo
džius ir kartojo svetimšalių
delegatam “go away”. Kon-

Lietuvos
konstruoti “tropinius” bal
dus. Jais bus apstatyti du 
didžiuliai viešbučiai. Tary
bų Sąjungos lėšomis stato
mi jaunoje Gvinėjos respu
blikoje.

“Tropiniai” baldai skiria
si nuo mūsiškių visų pirma 
savo išvaizda. Pavyzdžiui, 
spinta drabužiams turės 
“kiauras” sienas, pagamin
tas iš specialių grotelių. Be 
to, baldams gaminti bus pa
naudotos specialios medžia
gos, atsparios drėgmei. Tai 
stikloplastai, metalinės da
lys bus padengtos storu an
tikoroziniu sluoksniu, ap
saugančiu nuo rūdijimo, 
baldus numatoma dažyti 
specialiais drėgmei atspa- 
rais lakais.

“Tropiniai” baldai netru
kus bus eksponuojami Vil
niuje veikiančioje nuolati
nėje baldų parodoje.

J. čilinskas

METALAI PRIEŠ LIGAS
Rumunų moksliu i n k a s 

daktaras Nikolau pasiūlė 
originalią vakciną, silpni
nančią ligų mikrobus. Pa
gamintos kelios vakcinų rū
šys. Patikrinus klinikuose, 
pasirodė,, kad jos labai 
efektyvios. Daktaro, Niko
lau vakcinos — tai ypatingi 
sunkiųjų metalų tirpalai. 
“Varinė” vakcina apsaugo 
nuo pasiutimo, “sidabrinė” 
—nuo Vienos smegenų už
degimo formoš, kita “sida
brinė” — puikus skiepas 
nuo gripo.

gresui pritarianti minia iš 
arti pradėjo dainuoti liau
dies dainas. Vėliau įvairių 
provincijų delegatai stojo 
dainuoti provincijų dainas 
ir taikos dainas. Kaip kur 
tarpe provincijų atsirado 
smulkūs muzikos instru
mentai, pritariantys dainai. 
Minia plojimu pritarė.

Ant estrados sėdėjo 80 
svetimšalių delegacija,

Australijos deleg a c i j a 
priėjo prie garsiakalbio ir, 
miniai nutilus, sudainavo 
jų liaudies dainą. Plojimas 
buvo ausis kurtinantis. 
Tuomet vėl provincijos dai
navo. Sustojus, iššaukė ki
tas delegacijas pasirodyti. 
Mes, JAV delegacija, su- 
dainavom “We shall have 
no war no more”. Daugiau
sia plojimo buvo Tarybų 
Sąjungos delegacijai. Šis 
nenumatytas koncertas tę
sėsi per 7 valandas laiko.

9 vai. prof. Jasui pareiš
kė, kad rezoliucijų komisi
ja baigė darbą ir jis turi di
džiumos pareiškimą ir ma
žumos rezoliuciją čia pri
duoti.

Dar nepradėjus skaityti, 
vėl šoko ant estrados tie 
patys triukšmadariai ir 
bandė atimti garsiakalbį. 
Kongreso tvarkdariai su
nėrę rankas nustūmė nuo 
estra d o s triukšmadarius, 
nors anie spėjo nutraukti 
daug vielų ir sudaužyti sta
lą. Tuomet sustojo publi
kos būriai, sunėrė rankas ir 
apjuosę triukšmadarius lė
tai per visą svetainę stum
te išstūmė laukan. Jų bu
vo išstumta apie 150.

Tuomet ramiai ir gražiai 
tęsėsi konferencija. Didžiu-

1944 metų liepas. Vyko 
įnirtingos kautynės dėl Kau
no.

Žingsnis po ingsnio Tary
binės Armijos kariai vijo 
fašistus iš sustiprintų rajo
nų. Ypač sunku buvo vy
resniojo leitenanto Michailo 
Batrakavo tankistams. Lie
pos 26 dieną šešios kovinės 
mašinos, vadovaujamos 
gvardijos leitenanto Ivano 
Matvejenkos, iš Gaižiūnų 
rajono mėgino prasiveržti 
pro gynybą.

Stebėdamas priešo jėgų 
dislokavimą, M. Batrakovas 
pastebėjo vienoje sankryžo
je automašinų ir šarvuočių 
susigrūdimą.

—Aš septintas, einu va
karų pusėn, sekite paskui 
mane! — išgirdo per radi
ją likusių tankų vadai.

Sumanyams buvo toks— 
užkirsti kelią vokiečių ko
lonos atsitraukimui. Pagal 
signalą visi tankai paleido 
ugnį į priešo mašinas, grei
tai verždamiesi į priekį. 
Hitlerininkai nesuspėjo at
sitokėti — taip nelauktai 
jie buvo užpulti.

Tankistai jau pasiekė ra
joną, kurį fašistai laikė sa
vo giliu užnugariu. Todėl 
kaip perkūnas iš giedro 
dangaus buvo tarybinių 
tankų pasirodymas artile
rijos pozicijose. Tarys pa
būklai, dešimt sunkių mino
svaidžių — toks veržlios ko
vos rezultatas.

Bet ir kuopos padėtis bu
vo irgi nekokia. Žymi dalis 
šaudmenų buvo sunaudota.

Kovoti iki paskutinio 
kraujo lašo! Nė žingsnio 
atgal — toks buvo vado įsa
kymas. Fašistai, supratę, 
kad jų daugiau, pradėjo 
veikti ryžtingiau. Kilo įnir
tingos kautynės. Keturias 
atakas atrėmė narsūs tan
kistai.

Prieš tris gvardijos leite
nanto I. Matvejenkos tan
kus priešas pasiuntė 12 šar
vuotų pabaisų. Vadas pats

pamuše tris vokiečių tan
kus. O iš viso būrys sunai
kino 11 vokiečių tankių.

Už didvyriškumą, parody
tą išvaduojant Kauną, vy- 

, resniajam leitenantui M. 
i Batrakovui ir gvardijos lei
tenantui I. Matvejenkai bu
vo suteikti garbingi Tarybų 
Sąjungos Didvyrių vardai.

Iš Kauno tankistai turėjo 
žygiuoti į vakarus. Dauge
lyje mūšių dalyvavo didvy
riai, triuškindami neken
čiamą priešą. Įdomus atsi
tikimas įvyko prie Sintautų 
kaimo (Šakių rajonas) 1944 
metų rugpiūčio mėn. Neto
li kaimo vyresniojo leite
nanto tanke sugedo moto
ras. Tuo metu pasirodė fa
šistų tankas. Jis susigundė 
lengvu grobiu ir nutarė pa
grobti tarybinį tanką.

Vyresnysis leitenantas M. 
Batrakovas nepastebimai 
išlipo iš savo tanko per že
mutinį liuką ir įšoko į prie
šo mašiną. Pasigirdo keli 
pistoleto šūviai. Vokiečių 
tankas vilko tarybinę maši
ną... tiktai į priešingą pu
sę...

Neteko narsiam karinin
kui M. Batrakovui gauti 
didvyrio Aukso vaigždės. 
Jis žuvo mūšiuose prie Še
šupės 1945 metų sausio 16 
dieną ir buvo palaidotas 
Kybartuose.

Tarybų Sąjungos Didvy
ris I. Matvejenko dabar gy
vena Kijeve.

M. Paveleckas

ŽUVIS KETURIOMIS 
AKIMIS

Meksikos ir Pietų Ameri
kos upėse ir ežeruose vei
siasi žuvys, vadi narnos 
“anableps”. Jos veisiasi 
ežerų pakraščiais, kur yra 
žolių, šios žuvys gaudo pe
teliškes ir kitus vabzdžius.

Žuvys turi po dvi poras 
akių: viena pora yra van
denyje ir mato, kas ten da
rosi, o kita virš vandens — 
seka peteliškes.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug) 17, 1962



Pakvaišimas, daugiau niekas! I Šen ir ten pasidairius PHILADELPHIA, PA.
Chruščio-' daugPerskaičius N.

vo kalbą, pasakytą taikos 
gynėjų kongrese Maskvoje, 
šiurpas sukrato žmogaus 
kūną tik pagalvojus apie tą 
daugybę viską baisiai nai
kinančių atominių ginklų, 
kurie randasi vaakrinių 
imperialistų rankose, kurie 
nieko daugiau pasaulyje ne-> 
mato, kaip tik dolerius 
ir valdyti pasaulį jėga. 
O Ženevoje nebuvo gali
ma susitarti su Vakarų 
atstovais dėl sula i k y m o 
gaminimo atominių bom
bų ir kitokiu branduo
linių ginklų sprogdinimo, 
tai, žinoma, pirmoj vietoj 
Tarybų Sąjunga buvo kal
tinama. Bet kad Prancūzi
ja ir Anglija tik ranka nu
mojo ant susilaikymo sprog
dinti atomines bombas, tai 
apie tai, rodos, visokie ra
dijo ambrintojai nė negir
dėjo. Arba kad ir dabar, 
JAV sprogdina visokias 
branduolines bombas, tai ir 
už tai kaltinimas tenka ne 
Vakarų imperialistams, bet 
Tarybų Sąjungai, kad pa
staroji nepasiduoda, nenu
sigąsta visokių iš Vakarų 
gązdinimų.
Vienaip kalba, kitaip daro

Neva kalba už taiką, bet 
šaukia, kad žmonės įsireng
tų giliai žemėj slėptuves 
nuo atominiu bombų. Tai 
kam tas reikalinga, jei kal
bama už taika? Štai ana 
diena koks ten “išminčius” 
pasigyrė, jog Čikagos mies
tas turi slėptuvių dėl 3,000,- 
000 žmonių. Betgi tasai 
pakvaišėlis nepasako, kad 
jeigu, daleiskim, ant Čika
gos ir nukristų vandenilinė 
100 megatonų bomba, tai 
kas iš to miesto beliktu? 
Na, o jeigu tie trys mili
jonai žmonių ir išliktų to
se žiurkinėse olose gyvi, 
tai ką jie darytų išlindę iš 
skylių? Juk viskas būtų 
sunaikinta per desėtkus, o 
gal ir šimtą mylių aplink. 
Ką jie valgytų, kuo rengtų
si ir kur gyventų? Kaip ir 
iš ko pradėtų naujai gy
venti?

Čia imperialistai parodo 
savo visišką ne tik išsigi
mimą, bet ir pakvaišimą. 
Argi jie nepagalvoja, kad 
ir jie neišliktų, kad ir jie 
žūtų su visa gyvūnija ant 
šios vargšės planetos, jeigu 
tik jie išprovokuotų trečią
jį pasaulinį karą? Bet jie 
lyg ir tas senas rusų po
sakis: “Pop svoj, čiort svoj, 
a molna molitva svoj.” Ne
paisant, kad ir jiems gręsia 
tas pats žuvimo pavojus, 
bet kad tik daugiau prisi- 
žerti dolerių, palaikant ka
rinę baimę, karinę psicho
zę tarp žmonių.

Žmonija yra pergyvenusi 

Kačerginės pušynas—pamėgta turistų vieta. Ir šiais me
tais čia stovyklavo 700 pionierių-turistų, juos pakeitė res
publikinio moksleivių-turistų sąskrydžio “Taika ir draugystė’’ 
dalyviai. Jaunųjų Lietuvos turistų svcičiai buvo Sverdlovsko 
ir Kijevo moksleiviai.

Tris dienas Kačerginės šile vyko varžybos dėl geriausiųjų 
vietų respublikoje. Pereinamąjį gintarinį prizą iškovojo 
Klaipėdos IX vidurinės mokyklos turistai.

Nuotraukoje: įaunioji turistai Kačerginės stovykloje.

baisių dalykų praei
tyje, bet tokio išsigimimo ir 
pakvaišimo dar nėra ma
čiusi nei pergyvenusi, kaip 
šis dvidešimtojo amžiaus 
kapitalizmo išsigimimas.

Argi reikia baisesnio da
lyko, kaip kad gaminimas 
ir i-paskleidimas plačiai po 
“laisvąjį” vaakarinį pasau
li tokio nervus raminančio 
nuodo, kaip “Thalidomide” 
neištyrus jo veikmės? Ar 
gali būti didesnis motinos 
širdžiai skausmas, kaip pa
gimdymas kūdikio be ran
kučių bei kojų, ar kitaip 
kaip nenormalaus? Argi 
gydytojai, kurie prirašinė- 
jo tuos nuodinguosius 
trankvilaizerius nėš č i o m s 
moterims, turi nors kiek są
žinės ir širdies?

Ne! Jiems irgi doleris 
viskas. O ką jau bekalbėti 
apie pačius gamintojus tų 
nuodingų vaistų. Jiems do
leris p i r m o j vietoj, o ne 
žmonių sveikata, jeigu jie 
nė ne iš tyrę tų “vaistų” 
nuodingumo, paleido nau
dojimui.

O antra, jei jau vakari
niame pasaulyje yra toksai 
gerbūviškas gyvenimas ir 
laisvė, kaip kad kapitaliz
mo bernai būbnija, tai ko
dėl tiek daug žmonių su 
sukliurusiais nervais? Jei
gu žmogus yra pilnai pa
sitenkinęs gyvenimu, tai jis 
nesinervina. Baimė, neda- 
teklius ir neužtikrintas ry
tojus žmogų tokiu padaro.

Vakarų Vokietijos koks 
ten laikraštis paskelbė, kad 
žmogus vertas tik apie, 2 su 
puse markės. Neveltui hit
leriniai revanšistai išsijuo
sę prakaituoja, kad tik su
kelti dar trečiąjį pasaulinį 
karą. Kadangi, pagal jų 
apskaičiavimą, žmogus taip 
pigus, tai kam jo gailėtis!

Neturtingas esu žmogus, 
bet nesigailėčiau dešimkės 
paaukoti, kad sumokėti vi
siems tiems hitleriniams 
“ekspertams” po 2 su puse 
markės už jųjų vertę ir dar 
pridėti po gerą šmotą drū
tos virvės. Lai jie, gavę sa
vą vietą, pasikaria, nes jie 
nėra ir nebus žmonijai nau
dingi.

I. Vienužis

OBUOLIŲ YRA 
7,000 RŪŠIŲ

Obuoliai yra skanūs ir 
svarbūs vaisiai. Sakoma, 
kad pasaulyje yra apie 
7,000 obuolių rūšių: rūkš- 
čių, saldžių, kietų ir minkš 
tų, didelių ir mažų.

Europoje jau prieš 2,000 
metų žmonės valgė obuo
lius. Manoma, kad jų tėviš
kė yra Europa.

JAV mokslininkai, gydy
tojai ir chemikai sumanė 
pasistatydinti mokslinę bi
ologinę laboratoriją tyrinė
jimui žmogaus kūno ląste- 
lių-celių, vystymosi procesų. 
Bus bandoma surasti, kaip 
ir iš kur žmogaus gyvybė 
atsiranda.

Nors jau seniai yra pa
tirta, kad žmogiška gyvybė 
atsiranda ir vystosi iš bal- 
tymų-proteinų, bet kaip, tai 
dar pasilieka slėpiningoje 
nežinėje...

Laboratorijos pastatymas 
kainuos apie 16 milijonų 
dolerių. Jos vardas bus 
“Salk,” pagerbimui daktaro 
Jono Salk, atradėjo vaikų 
paralyžiaus čiepų. Labora
torija bus statoma San Die
go, Calif.

Be to, ten bus studijuo
jami ir kiti, dar neišrišti 
medicinos mokslo klausi
mai.

Irgi “kultūra”
Radijo komentatoriai pra

nešė, kad amerikiečiai ka
rinio oriai vyno lakūnai jau 
kelintu kartu pakilę nuo 
lėktuvnešio šiauriniame At
lanto vandenyne, žemai 
skraidydami, išmeta iš savo 
išviečių (toiletų) puodų iš
matas ant Tarybų Sąjun
gos žvejybinių laivų. O vė
liau didžiuojasi atlikę tokį 
nešvarų ir nekultūringą 
darbą.

Sužvėrėjimas
Iškyla aikštėn baisūs, ne

žmoniški Pietinio Vietnamo 
karališkosios kariuomenės 
karininkų sadistiški ■ elge
siai su paimtais į nelaisvę 
sukilėliais partizanais, ktp 
rie taip pasiaukojamai ko
voja prieš reakcinę valdžią, 
už šviesesnį liaudžiai ryto
jų... Net JAV geltonla- 
piai stebisi. Kai vienas 
amerikietis seržantas išėjo 
su kitais vietnamiečiais ap
žiūrėti karo frontą, jie su
sidūrė su partizanų žval
gais. Vieną žvalgą parti
zaną šūviais sužeidė. Ame
rikietis seržantas pribėgęs 
prie sužeistojo ir pasilenkęs 
klausė jo širdies pulso. Pa
klausęs, seržantas sušuko: 
“Gyvas! Veškim į ligoninę, 
jis gyvens.” Tą išgirdęs 
vietnamietis karininkas, pa
sipiktinęs, atkišo savo auto
matą į sužeistąjį ir suvarė 
į jo kūną 12 kulkų! Ir riau
modamas pareiškė: “Taip 
mes imame į nelaisvę par
tizanus !”

Protingas sumanymas
Filadelfijoje respublikonų 

partijos moterų progresy
vus skyrius savo skaitlinga
me susirinkime nutarė rei
kalauti, kad būtų išmestas 
iš biblijos paklusnumo vy
rams žodis “I do” sutuok
tuvių apeigose.

Teisinga nuožiūra
Kai kurie žymesnių pa

saulinių nuotykių tėmytojai 
teigia, kad Helsinkyje, Suo
mijos sostinėje, suruoštos 
fašistinės riaušės pasauli
nio jaunimo festivalyje iš 
piršto neišdygo. Tos riau
šės buvo jau seniai planuo
jamos ir ruošiamos užsie
nio slaptų agentų. Central 
Intelligence Office, sako
ma, numatoma, kad sukėli
mui riaušių festivalyje ne
maža krūva dolerių išleis
ta...

Pataiko
Seattle, Washą vakarinių 

valstijų demokratų konfe
rencijoje buvo nupeiktas 
FBI ■ agentūros čyfas Ed. 
Hoove ris už jo išpūstus 
burbulus apie komunistinį 

pavojų, gręsiantį šiai šaliai. 
F. H. Ferry pareiškė, kad 
FBI direktorius. E. Hoove- 
ris savo pranešimuose daž
nai baugindavo publiką, 
būk tai šaliai gręsia baisus 
raudonasis .pavojus. F. H. 
Ferry pastebi: Mūsų, šaly
je tie raudonųjų pavojai 
nėra tokie dideli, kaip Mr. 
Hooveris mano.

Nauji laikai
Šiandien protą u j a n t y s 

žmonės jau nekalba, kad 
moters vieta tik virtuvėje. 
Tos pasakos jau atgyveno 
moters paniekos laikus. 
Spaudos darbuotojai pla
čiai rašo apie laisvėjan
čias moteris kai kuriose Lo
tynų Amerikos šalyse, kur 
moterys turi užėmę aukštas 
politines ir ekonomines vie
tas. Viena moteris Kolom- 
bijos kabinete eina parei
gas susisiekimo ministerijo
je. Kita moteris Meksikoje 
paskirta aukščiausiojo ša
lies teismo teisėja. Panamo
je ir- Argentinoje dvi mo
terys eina užsieniuose am
basadorių pareigas. Sep
tyniolikoje lotynų šalių ran
dasi moterų senatorių ir že
mesnių butų atstovių. Jung
tinėse Tautose randasi 24 
moterys atstovės iš Pietinės 
Amerikos šalių. Daugelis 
moterų yra technologėmis, 
mechanikėmis.

To nepakaks
Gerai, kad federalinė vy

riausybė sumanė išmokyti 
įvairių amatų apie pusę mi
lijono darbininkų, manyda
ma, kad darbininkai, išmo
kę kokio amato, -gaus dar
bus ir sumažins bedarbių 
eiles. Tačiau ir šis valdžios 
planas neišriš bedarbių 
problemos. Neš kas savaitė 
atsiranda apie 25,000 naujų 
darbininkų, norinčių gauti 
darbus, kurių nėra... Di
džiausią darbininkų pervir
šių sudaro baigusieji vidu
rinius mokslus jaunuoliai, 
kurie neišmokę nei profesi
jos, nei amato.

Geras įstatymas
Michigano valstijos sei

melis pažengė gerą žingsnį 
progreso keliu, pravesda- 
mas įstatymą, draudžiantį 
fabrikantams samdyti 
streiklaužius, jeigu kurios 
dirbtuvės darbininkai strei
kuotų. Taipgi uždraustas 
fabrikantams ir “lokauto” 
paskelbimas savo darbinin
kams. Gubernatorius J. B. 
Swainson įstatymą pasira
šė.

Pregresas .

Bridgeport, Conn.
Lankėmės Waterburyje. 

Buvome nuvykę į lietuvių 
kapines. Kapinės gražiai 
atrodo, visur žalia, visur 
gražu. Radome • M. Vasylių 
besidarbuojantį, jis kapines 
dabino. Mes padabinome 
sūnaus kapą. .....

Vietos laikraštis rašė, 
kad iš priežasties sausros 
trūko vandens. Bet po to 
gausiai palijo, . tai gal ir 
vandens padaugėjo./

Teko girdėti, kad geri 
žmonės oakviliiečiai Ona ir 
Juozas sušila u k ė ' 40-ties 
metų vedybų sukakties. Sa
ko, kad rugpjūčio 19 d. iš
kels “veseliją”; Linkiu 
jiems daug laimių.

Girdėjau,? kad vyrai * ir 
moterys ruošiasi į pikniką; 
kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 26 dą pas Stanis- 
lovaičius, tai yra, Dr. • Sta- 
nislovaičio ir jo žmonos 
Kristinos sode* Manoma, 
kad ten bus daug žmonių. •

J. Strižauskas

Rugpiūčio 10 d. įvyku
siame LLD 10-tos kuopos 
susirinkime dideliam lietui 
ūžėjlis birių dalyvavo vidu
tiniai. Sudaryti galutini 
planai pairengimui, kuris 
įvyks rugpiūčio 19 dieną. 
Iš raportų sužinota, gerų 
bus'' pasekmių. Kuopiečiai 
nusitarė skaitlingai vykti 
pas Ramanauskus šį sek
madienį į Sellersville, daly
vauti jų rengiamuose pie
tuose, susitikti su gerais 
pažįstamais draugais ir ar
ti ir toli. Draugai Rama
nauskai prašot visų skait
lingo atsilankymo. Atsilan
kę nebūsite suvilti, būsite 
maloniai priimti.

Tad visi geros valios tė
vynainiai būkime pas Ra
manauskus šį sekmadienį, 
rugpiūčio 19 dieną. Važiuo
kite keliu 309 iki Sellersvil
le. Privažiavę miestelį va
žiuokit iki Texaco gazolino 
stoties ir numerio 563, su
kite po kairei iki Lonely 
Road ir tėmykite mail box 
su Ramanauskų pavarde ir 
ten jų ūkis.

,1
Užsispyrėlis kontrakto- 

rius McOlosky, praėjus 
penkiolikai metų, grįžo prie 
kontraktorių susivienijimo. 
Staliorių unijos pareigūnai 
sako, kad jisai turės mokė
ti po penkis centus nuo va
landos į Industrial Ad
vancement programą, kaip 
ir kiti kontraktOriai moka. 
Prieš kelias savaites Natio
nal Labor Taryba patvar
kė prievarta neimti nuo jo, 
kuomet nepriklausė prie 
kontraktorių susivienijimo..

: 4 . j
South Philadelph i j o j ė 

jaunamečių piktadary b ė s 
daugėja. Spauda ragina 
valdininkus sulaikyti poli- 
cistų vakacijas apsaugai 
piliečių. Pagaliau ir spauda 
pripažįsta, kad bedarbė, ne- 
dateklius gyveni me yra 
priežastis jaunuolių išdyka
vimo, kaltina tėvus už vai
kų netvarką, netinkamu 
auklėjimu.

U. S. Court of appeals 
uždraudė R.F.C. loka 1 u i 
1245 prievartos būdu imti 
iš lokalo narių duokles su
šelpiami streikuojančių be 
jų sutikimo. Lokalo narių 
didžiuma buvo nutarus įga
lioti valdybą tai daryti. Ma
žuma nesutiko ir kreipėsi į 
teismą.

Pennsylvanijos v i e š k e- 
liuose nuo šių metų pra
džios mirė penkiolika nuo 
širdies priepuolio, atvykę 
iš kitų valstijų. Valdinin
kai sako, negali priversti 
kitas valstijas kiekvienais 
metais patikrinti vairuoto
jų sveikatą. Pennsylvanijoj 
tai daroma.

Telefonų federacijos uni
jos vice-prezidentas Glen- 
dening reikalauja federalės 
valdžios tyrinėjimo Telefo
nų kompanijos pelnų. Jisai 
sako, kad kiekvienoje in
dustrijoje yra naujų išradi
mų, bet Telephonų kompa
nijoje dauguma. Telstar 
išradimas, televizijos su 
EUropa rodymas išmes 
tūkstančius darbininkų iš 
darbo. Uriija reikalauja 6 
centų pakėlimo valandai. 
Dabartinis uždarbis nuo 
$60 iki $130 savaitėje.

" ........ .

Pastatytų • automobilių 
pasimokėjimui mytėriai 
nuo pradžios sausio iki lie
pos pabaigai miestui davė 
$670,138 pajamų.

Didmiesčiuose automobi- 
1 i ų pastatymas nemažas 
galvosūkis. Daromi planai,

ir, jeigu bus priimti, 64 mi
lijonai dolerių skiriama su
pirkimui ir nuver t i m u i 
6,700 namų pastaty m u i 
garadžių, lotų dėl 18,500 
automobilių. Sakoma, gali 
atsirasti namų savininkų, 
kurie nesutiktų parduoti 
namus, bet nebus į tai atsi
žvelgta.

Manaca streikuoja 650 
darbininkų nuo pradžios 
gegužės mėnesio prieš Kop- 
pers kompaniją. Kompani
ja su savo ištikimais dirbo 
ir nėjo į derybas su DCAW 
lokalu 874.

Bet kuomet pradėtas ma
sinis pikietavimas, tai kom
panija sutiko eiti į derybas 
prižiūroje Labor Board-Ta- 
rybos.

National Safety Council 
sako, kad 1962 metais šaly
je gali būt automobilių už
mušta 40,000 žmonių. Per 
pirmuosius šių metų šešis 
mėnesius užmušta 18,120 
arba 17% daugiau negu 
11961 metais. Planuojama 
išstatyti keliuose iškabas: 
“Only You Can Prevent 
Accidents.”

Teisėjas Fullam geros 
širdies žmogus. Vengrų 
tautybės žmogus John 
Kurcz, 90 metų amžiaus, 
buvo kaltinamas namo pa
degime, iš kurio jį iškraus
tė. Teisme liudininkai liudi
jo prieš jį. Kaltinamas ne
turėjo advokato nei liudi
ninkų, pasakė: Atvykau į 
Ameriką 1912 metais, mo
teris mįrė prįęš. kelis , .pie
tus, turiu1 tris sūnus, Vienas 
vedęs, ‘ kitas ketina vesti, 
trečias sako, ženybinis gy
venimas nėra tikęs. Vaikų 
apleistas, išsėdėjęs kalėji
me 4 mėnesius prieš teis
mą. Teisėjas, išklausęs se
nio gyvenimo istoriją, pa
sakė: Nors liudijimai sako, 
kad esi kaltas, bet kaltini
mą panaikinu.

Pilietis

BUS DAUGIAU VILNO
NIŲ AUDINIŲ

KAUNAS.— “Jūsų adre
su gauti įrengimai iš Čeko
slovakijos...”

Panašūs pranešimai šio
mis dienomis dažnai ateina 
į “Drobės” vilnonių audinių 
fabriką. Senasis įmonės 
korpusas pasistiebė dar 
dviem aukštais. Juose — 
4000 kv. metrų gamybinio 
ploto. Dabar čia triūsia 
montuotojai. Jie montuoja 
įrengimus gautus iš Vokie
tijos ir Čekoslovakijos. Pra
dėjus dirbti naujiesiems ce
chams/ įmone išleis žymiai 
daugiau vilnonių audinių.

’T »

VIII Pasauliniame jaunimo ir studentų festivalyje daly
vavo 140 šalių jaunimo pasiuntiniai. Prancūzijos, Argentinos 
ir Vokietijos Federatyvinės Respublikos delegacijos į festi
valį vyko per Vilnių, šimtai Lietuvos sostinės jaunųjų daP- 
binihkų, studentų, moksleivių nūoširdžiai4 sutiko ir palydėjo j 
ftestivalib dalyvius. , ...

Nuotraukoje: studentai iš Prancūzijos kalbasi su vilnie*! 
temis geležinkelio stoties perenei
-------------...................................... — ......... - % e------------- ------------------ ... ---------------

4 jh-LaisVe (Liberty)—Penkt., rugp. (Aug) 17, 1962

Scranton, Pa.
Prasti chemikai

Vandling miestelyje pa-^ 
lei Forest City, Pa., ffti 
jaunuoliai 12-14 metų, besi- 
vaikščiodami palei geležin- 
gelį, popierinėj dėžėj rado 
kamuolį padegančio knato 
(fuse), tai sumanė savo 
“laboratorijoj”, tėvo senam 
tvartely, padaryti savotiš
kus bandymus. Jie per- 
skrodę knatą išsipylė smul
kų paraką ir sumaišę su 
paprasta pudra (powder) 
supylė į kokį ten nuo Car
bon dioxide cilinderį, įspau
dė į šiurpštoką ir su der- 
vokšnės žibintu bandė pa
degti tą mišinį ir pamatyti, 
kokios spalvos bus lieps
na. Mišinys sprogo ir vie
nas 14 metų jaunuolis žuvo, 
o kiti trys sužeisti, vienas 
sunkiai.

Tai, ot ką vaikų smalsu
mas padaro, neturint suU 
pratimo, kaip yra pavojin
ga žaisti su paraku.

Vis tie doleriai
Ukrainiečių s usivieniji- 

mo (Ukrainian Working
men Ass’n) ilgametė ir at
sakinga raštinės darbinin
kė, Mrs. Karpon, kuri pety 
30 metų dirbo minėtos 
draugijos raštinėj, tapo 
areštuota už suvogimą apie 
$15,000.

Tai gana turtingas uk
rainiečių susivieni j i m a s, 
kuris turi 25,000 narių ir 
milijonus dolerių turto ir 
puikų šiame mieste nuosa
vą namą.

Nors lėtai, bet visgi eina 
geryn mūsų sena drau
gė, Ieva Geležauskienė, ge
roj, dukters Onos priežiū
roj.'

Bet štai kitą gerą drau- 
gą ir “Laisvės” skaitytoją 
ištiko skaudi nelaimė, tai 
Antaną Kondrašką, kuris 
staiga susirgo paliestas pa
ralyžiaus. Bet po savaitės? 
laiko gulėjimo ligoninėj,^ 
kad ir lėtai, eina geryn.

Širdingiausi linkėj i m a i 
nuo visų draugų ir pažįsta
mų, kuo greičiau susveikti 
abiem geriem draugams, 
Ievai ir Antanui.

I. Vienužis

Redakcijos Atsakymai
Kaimynui. — Gavome ap

rašymą apie vienos poros 
išsiskyrimą, bet negalėsime 
sunaudoti. Ačiū už rašinė
jimą.

TSRS ATSTOVAS
Havana. — Didelis Tary

bų Sąjungos lėktuvas iš 
Maskvos atskrido į Kubos 
sostinę. Juomi pribuvo nau
jas TSRS ambasadorius 
Aleksandras Aleksejevą^. 
Kartu atvyko ir grupė ta
rybinių ekonominių spėčiau 
listų. f



WORCESTER, MASS.,
Meno Mokyklos 
ęešimtmečio sukakties 
atZ^mėjimas

Rugpjūčio 11 ir 12 dieno
mis į Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos Olympia 
Parka atvyko skaitlingai 
buvusių prieš 10 metų me
no mokyklos mokytojų ir 
mokinių. Kaip žinia,' 1952 
m. buvo paskutinė čia va
sarinė atostoginė meno mo
kykla.

Pasklidus gandams, kad 
gali būti Olympija Parkas 
parduotas dėl jau nusenu
sių šio parko šeimininkų, 
LMS Antrosios Apskrities 
komitetas — M. Sukackie
nės, J. P e t r u š k e vičiaus, 
LMS Centro sekretorės M. 
Stenslerienės ir kitų inicia
tyva—buvo suplanuota at
švęsti dešimtmetinį jubilie-

šeštadienį, rugpiūčio 11 
d., popiet, jau pradėjo pasi
rodyti parke menininkai iš 
P e n n syIvanijos, Niujorko, 
Niudžerzės, Konektikuto, o 
vietiniai darbavosi vaišes 
ruošdami.
4 Čia iš ryto dangus buvo 
apsiniaukęs ir smulkus lie
tus gaivino jau gerokai ap
džiūvusią nuo sausros žo
lę parke. Vėliau, sveteliams 
d augę j a n t, ir oras nusi- 
giedrino. Po ketvirtos va
landos apie 50 svečių buvo 
susodinti prie stalų ir šil
tais valgiais pasotinti. Pa- 
sivalgius, Antrosios Apskri
ties pirmininko Petruškevi
čiaus (kuris dabar su žmo
na vieši Tarybų Lietuvoje) 
pavaduotoja M. Sukackienė 
paprašo ramumo ir padaro 
gražų pareiškimą kas link 
sąskrydžio ir paveda pirmi
ninkauti tolesnei progra
mos eigai LMS Centro sek
retorei M. Stenslerienei. • Ji 
jausmingai atpasakoja bu
vusios Meno mokyklos 

^reikšmę ir iškviečia keletą 
dalyvių pareikšti savo nuo
monę. Visi kalbėjusieji iš
reiškia jautrų draugišku
mą, patirtą anų laikų mo
kykloje ir dabar malonų su
sitikimą. Tada buvę moki
niai, dabar jau vaikų tė
vai, vietiniai veikėjai svei
kina atsilankiusius.

Po to filadelfietis jauna
sis Merkis davė šokių lek
cijas ir vėliau M. Stensle
rienės vadovybėje aidėjo 
dainos tarp parko medžių.

Vietiniai draugai daugu
mą svečių parsivežė į na
mus, dėl nakvynės. Ant ry
tojaus, rugpiūčio 12 d., įvy
ko didelis piknikas. Oras 
buvo ideališkas. Privažiavo 
daug publikos iš visų Nau
josios Anglijos kolonijų. Iš 
Hartfordo pribuvo didžiulis 

-^busas — tai Laisvės choras 
su talkininkais. Vietinių ir
gi skaitlingai dalyvavo. Tai 
buvo nepaprasta, draugiš
ka ir maloni sueiga. Seniai 
besimačiusių susitik i m a i, 
pasisveikinimai, pasikalbė
jimai.

O kaip 5 vai. popiet pra
sidėjo meninė ' programa, 
prisipildė pilnutėlė salė sta
čių ir visi klausėsi tų lie
tuviškų liaudies dainų. Pir
miausia hartfordiškis Lais
vės choras, vadovybėje ga
bios chorvedės Wilma Hol
lis, sudainavo 4 dainas ir 
pati chorvedė solo lietuviš
kai, aiškiai tardama žo
džius, nors ji yra francū- 
zų tautybės. Publika ją 
sveikino griausmingu ploji- 

^mu. Pirmininkaujanti M. 
Sukackienė iššaukė Joną 
*/alentį tarti žodį. Jis gra
žiai prisiminė tuos, kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe, ir 

paprašė publiką tylos vie
nai minutei. Tai pagerbi
mui tų brangių menininkų, 
kurie ilsisis amžinai: F. Ba- 
levičiaus, St. Jasilionio ir 
kitų.

Po to, Stenslerienės vado
vybėje, buvo dainuojama 
visų dainininkų ir bendrai 
publikos. Padainuota kele
tas dainų taip, kad, rodos, 
salės sienos skirsis ir Quin- 
sigamond ežero bangos iš
kils.

Clevelandietė draugė Ka- 
zilionienė gražiai, artistiš
kai eiles padeklamavo. 
Brooklynietė Brazauskienė 
solo padainavo.

Po programos tęsėsi drau
giškas paknikavimas irvai- 
šinimasis iki vėlumos. Ir 
tolimieji sveteliai atsisvei
kindami apleisdinėjo parką. 
Vietinės šeimininkės, ku
rios darbavosi vaišindamos 
tą skaitlingą publiką, gana 
sunkiai turėjo padirbėti. 
Didelė joms garbė! D. J.

New Haven, Conn.
Sekmadienį rugpiūčio 26 

d., pas J. ir K. Stanislovai- 
čius, jų gražiame sode, Wa- 
terburyje, įvyks piknikas. 
Mūsų miesto progresyviai 
lietuviai ruošiasi masiniai 
dalyvauti. Daugelis jau turi 
ir bilietus.

LLD 32 kuopa ruošia pa
rengimą sekmadienį, rugsė
jo 9 d. Turime viltį, kad 
gausime “Laisvės” chorą iš 
Hartfordo, kuris suteiks 
gražių dainų. Š i s choras 
jau daug kartų mums pa
tarnavo.

J. Kunca

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 6 d., Liet. Tau

tiško Namo kamberiuose, 
įvyko L.L.D. 6 kuopos susi
rinkimas. Nutarta kviesti 
Aido chorą iš Worcesterio, 
kad lapkričio 11 dieną su
vaidintų operetę “Lietuvai- 

I tę”.

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad Pranas Pūkelis labai 
serga. Jo liga-senatvė. Liga 
jau daug prikankino. Da
bar yra išvežtas į Albion 
Nursing Home, 935 N. 
Main St., Montello.

N. Abingtone mirė L. 
Končiaus, bitininko tėvas. 
Palaidotas rugp. 6 d. Jis 
ten išgyveno apie 50 metų.

Lietuvių Tautiško Namo 
knygynas praturtėjo, nes 
rugpiūčio 5 d., K. Ustupų 
sode, įvyko piknikas. Jis 
buvo pasekmingas. Svečių 
buvo vietinių, iš-Bostono ir 
kitų apylinkių.

Piknike dirbo: K. Sirei- 
kienė, K. Čereškienė, O. 
Chestnut, M. Gutauskienė, 
T. Kaminskienė, A. Kukai- 
tienė,' ir Geo. Shimaitis.

Pinigais aukojo: J. Skir- 
mantienė ir K. Kalvelienė 
po $2. Po $1: M1.. Gutaus
kienė ir J. Zulis.

Valgiais aukojo: M. Pot- 
sien§ 5 svarų kumpį, K. 
Kalvelienė — pyragą, M. 
Gutauskienė — pyragą, K. 
Sireikienė — grūzdų bak- 
są, A. Kukaitienė — kuge
lį, Geo Shimaitis — duonos.

Sekamas didelis piknikas 
įvyks rugsėjo 2 d., prieš 
Labor Day, Ramova parke. 
Pikniką rengia Montello 
Vyrų Dailės grupė ir Liet. 
Tautiško Namo Bendrovė 
bendrai. Vėliau bus apie jį 
parašyta daugiau.

Geo. Shimaitis

..Waterbuiy,£ofln.
Artinasi rugpiūčio 26-ta 

ir Pietūs po Medžiu spau
dos naudai. Girdime, kad 
kai kurie žmonės S^ko, jog 
nežino, kaip surg^^p^^ 
vietą. Seka pą^^nimąs. ,

Prospect tik.^ąžas kai; 
mas, gal turi ^ęĮąbąr £,000 
gyventojų. Š^nsięy.ęlę.i ų 
namas ant Sųiųput.pRoąd,} 
Prospect. Summit Roąęl is-, 
sisuka iš Route 89, kuris 
bėga tarp New Haven ir 
W a t e r b u ry. Ant kampo 
Summit Road stovi Ozzie’s 
Texaco gas station. Prie to 
kampo padėsime iškabą, 
nurodant, kur piknikas, ir 
tą patį padarys ime prie 
Stanslovaičių “driveway.”

Eina gandai, kad publika 
žada būti skaitlinga šioj su
eigoj, nes čia mūsų Con
necticut lietuviai gauna 
progą sueiti su senais pa
žįstamais, ramiai pasikalbė
ti ir išgirsti kas kur dedasi. 
Retai kada būna programa, 
nors pereitais metais ga
vom išgirsti raportus iš tų, 
kurie lankėsi Lietuvoje. 
Ypač M. Svinkūnienė išsa
miai apibūdino savo vizitą 
ten.

Prižadame, kad valgio ne- 
stokuos, bet bėda tame, kad’ 
tikietus platinant daugelis 
neperka iš anksto, tikrai 
nežinodami, ar galės pribū
ti, bet laikui atėjus pribū- 
na. Todėl šeimininkėms su
sidaro problema prirengti 
valgius, kad būtų gana, 
bet ne tiek daug, kad per 
daug liktų. Tikimės šią 
problemą nugalėti.

•
Čia reikia paminėti, kad 

mūsų geri draugai ir ilga
mečiai spaudos rėmė j a i 
Juozas Žiūraitis ir žmona 
bus pagerbti jų auksinio 
vedybų jubiliejaus proga 
rugpiūčio 19-tą. Malonu 
matyti šią pavyzdingą po
rą, gražiai, sveikai gyve-‘ 
nant tarp puikiai išauklėtos 
šeimos. Lai jiems sveikata 
tarnauja dar daug metų, 
kad tarp mūsų dar ilgai 
veiktų.

Kristina ir Klementina

Binghamton, N. Y.
Įvairios žinios

Pas J. ir A. Žemaičius 
svečiavosi jų dukra ir žen
tas Cy Van Berger iš New 
Yorko. Žentas jau grįžo į 
namus, o dukra dar sve
čiuojasi.

Pas P. ir K. Jozapaičius 
svečiavosi Kątrinos sūnus, 
marti ir 2 anūkės iš Lans
ing, Mich. Jiems grįžtant, 
ten išvyko ir K. Jozapaitie- 
nė praleisti vakacijas.

Po vakacijų sugrįžo W. 
ir J. Bakshai. Lėktuvu bu
vo nuskridę į Seattle, Wash. 
Lankėsi Pasaulinėje paro
doje. Buvo ir Kanadoje. 
Grįždami pas gimines buvo 
sustoję Montana valstijoje 
ir Chicagoje. Jie jaučiasi 
pasitenkinę. Beje, jų sūnus 
Andy ir marti susilaukė 
jau ketvirtos dukrelės.

Pas HI. Žukienę leidžia 
vakacijas jos sūnus Walte- 
ris ir marti Mylda. Walte- 
ris gerai atrodo, nors per 
kėlės savaites buvo ligoni
nėje ištyrimui jo sveikatos.

Sugrįžo Kanadoje pralei
dę savaitę Ed. Stelmokas, 
Šmigelskienė, Pulnickienė 
ir A. Liepienė.

Rugpiūčio 5 d. pas Lie
pus, įvyko SLA 50 kuopos 
piknikas. Buvo nemažas. 
Svečių buvo vietinių ir iš 
Wilkes Barre, Pa..

______j
Serga Anelė Kaminskie

nė, randasi Wilson ligoni- 

nėję. Johnson City. Taipgi 
Jserga ir Jonas Kafriinskas, 
jis randasi namie. Jis labai 
rūpinasi savo žmonos svei
kata. Abu yra LDS kuopos 
nariai.

! "Širai:es-i> li'^a serga Ra
kausku sūrius.H 1 ' Jis randasi 
včtęčanų ligOffihėje/1 Wilkes’

n:ik;
Serga PČtHkdnisz'Jfe'y^a 

IšVežtdŠ' 'į: vBuff kfr' ligoninę J 
'• Linkiu visiems • grėitai 
pasveikti. ‘

Josephine

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo

Rugpiūčio 5 d. įvyko mū
sų piknikas pas O. ir J. Vi- 
limaičius. Labai jiems dė
kui, kad veltui suteikė taip 
gražią vietą. Dėkui sve
čiams ir viešniomis, kurie 
atsilankė. Gražiai ir drau
giškai praleidome laiką.

Piknikui maisto aukojo: 
Černiauskai, Bulienė, Mali
nauskai, Velikienė, E. Duo- 
bienė, ir O. Balzar. Į pikni
ką viską suvežė K. Žemai
tienė. Dirbo: A. Usevičie- 
nė, K. Žemaitienė, L. Beke- 
šienė, abudu Vilimaičiai ir 
E. Shopienė. Didelis ačiū už 
aukas ir dirbusiems.

Rugp. 12 d. įvyko klubo 
susirinkimas. P. Malinaus
kas ir J. Stančikas, delega
tai nuo LLD kuopos, buvo 
atsilankę parengimo reika
lais. Nutarta bendrai abie
jų kuopų surengti pietus ir 
filmų parodymą iš Lietu
vos. Filmus rodys LLD 
sekretorius Jonas Grybas 
iš New Yorko. Jie bus 
spalviniai. Rodys per tris 
valandas.

Už pietus, tai yra, mais
tą ir pamatymą filmų bilie
to kaina tik $1.75, tai jau 
labai pigiai. Parengimas 
įvyks sekmadienį, spalio 
(October)'14^, 1 vai. die
nos, Gedimino svetainėje, 
575 Joseph AVe.

Visus ir višas kviečiame. 
Filmuose pamatysite Lietu
vos atsiekimus ir išgirsite 
jaunimo dainas. Aš buvau 
Lietuvoje, mačiau, tai ži
nau tuos didelius liaudies 
pasiekimus.

Po susirinkimo turėjome 
kavos ir užkandžių. Pada
rėme gerų nutarimų, po su
sirinkimo ir užkandžių ge
rame ūpe skirstėmės.

L. Bekis

Collinsville, 111.
Mire Antanina Zaldarienė •

Po sunkios ir ilgos ligos 
liepos 31 d. mirė Antanina 
Zaldarienė, po tėvais Ra- 
monaičiūtė. Palaidota lais
vai rugpiūčio 3 d.

Velionė paėjo iš Lietuvos 
Panavalės kaimo, Šunskų 
apylinkės, iš Suvalkijos.

Paliko savo mylimą vyrą 
Kazimierą, ’dukterį, sūnų 
Vytautą dideliame liūdesy
je. Lietuvoje paliko tris 
brolius ir dvi seseris. Ame
rikoje turėjo du brolius —- 
Joną ir Petrą. Bet Petrą 
užmušė mašina 1960 metų 
rugsėjo 30 d.

Antanina skaitė “Vilni” 
ir “Laisvę,” priklausė prie 
LDS ir Literatūros draugi
jos. Sveika būdama lankė 
darbininkiškus parengimus, 
kokie tik pas mus buvo.

Norintieji daugiau žinoti 
apie velionę, galite rašyti: 
Mr. John Roman, 801 Keeb- 
ler St., Collinsville, Ill.

Brolis Jonas

Vakarų Berlynas;—Rug
piūčio 13 dieną sukako me
tai nuo to, kai rytinis Ber
lynas atsitverė siena. Va
karų pusėje dūko chuliga
nai ir piktai plūdosi.

V. Kuzma: įžymus chirurgas 
ir mokslininkas

Prieš dvidešimt metų, 1942- 
ųjų birželio 8 dieną, mirė V. 
Kuzma, įžymus chirurgas ir 
mokslininkas, profesorius, 
mėdičillbs* 'iWOksllU'.. daktaras, 
akademik&šU ptlikūš- peda- 

i gogas, < uolus1.' -Visuomeninin
kas ...

Jis gimė 1892 metais Pa
nevėžio apskrityje, Rėklių 
kaimo valstiečio šeimoje. 
Vos sulaukus penkerių me
tų, mirė tėvas, todėl V. 
Kuzma jau ankstyvoje vai
kystėje gerai pažinojo kie
tą vargą, išmoko dirbti ir 
vertinti kitų darbą. Ener
ginga, mokslą mylinti jo 
motina, vyrui mirus, pasi
ryžo išmokslinti vaikus. 
Juos mokyti pradėjo kaimą 
“daraktorius,” o paskui bū-\ 
simasis chirurgas ir moks/ 
liniukas mokėsi Panevėžio 
realinėje gimnazijoje, pra
gyvenimui uždirbdamas pa
mokomis. Sėkmingai bai
gęs gimnaziją, 1913 m. ru
denį įstojo į Tartu univer
siteto gamtos - matematikos 
fakultetą, o nuo pavasario 
perėjo į medicinos fakulte
tą, kuris labiausiai jį trau
kė.

Universitete V. Kuzma 
įstojo į pažangių lietuvių 
studentų draugiją, buvo ak
tyvus jos narys. Jis čia tur
tino ne tik savo mokslines, 
bet ir politines žinias, stu
dijavo K. Markso veikalus. 
Čia V. Kuzma susipažino ir 
su įžymiuoju Lietuvos revo
liucinio judėjimo vadovu 
Karoliu Požėla. Ši didi drau
gystė buvo nemirštama. 
1941 m. sausio 9 d. “Tiesa” 
rašė: “V. Kuzma, bestudi
juodamas Tartu universite
te, susitiko jaunuolį Karolį 
Požėlą. > Užsimezgusi stip
ri jų draugystė tęsėsi iki K. 
Požėlos mirties. Požėla, Lie
tuvos reakcinio režimo per
sekiojamas, visuomet ras
davo visapusišką prieglobs
tį pas V. Kuzmą, kuris tuo 
metu buvo jau žymus gydy
toj as-chirurgas. V. Kuzma 
suteikdavo K. Požėlai ne tik 
slėptuvę nuo fašistinių bu
delių, materialinę paramą, 
bet ir gydydavo jo irstan
čia sveikata.”

Spalio revoliuciją V. Kuz
ma sutiko labai džiugiai, pa
tvirtindamas tai savo aist
ringomis kalbomis mitin
guose. Vokiečiams okupa
vus Tartu miestą, nebaigęs 
laikyti valstybinių gydytojo 
diplomui gauti egzaminų, 
V. Kuzma grįžo į gimtąjį 
Panevėžį, kur 1919-1930 me
tais dirbo miesto ir apskri
ties ligoninėje bei Raudono
jo kryžiaus ligoninėje. 1919 
m., įsikūrus Panevėžyje ta
rybinei santvarkai, buvo iš
rinktas į Panevėžio darbi
ninkų revoliucinę tarybą. 
Raudonajai Armijai pasi
traukus, V. Kuzma buvo su
imtas, perduotas karo lau
ko teismui ir tik per ste
buklą išliko gyvas.

1920 m. pabaigoje V. 
Kuzma pradėjo dirbti Kau
no miesto ligoninėje gydy
tojo internu. Tuo pačiu 
metu jis išlaikė valstybi
nius egzaminus ir, gavęs 
gydytojo diplomą, 1922 m. 
buvo išrinktas operacinės 
chirurgijos ir topografinės 
anatomijos asistentu. Nuo 
1924 m.; pradžios pradėjo 
skaityti universiteto stu
dentams - stomatologams 
specialiąją chirurgiją, o 
farmacininkams — pirmąją 
pagalbą. 1924 metų gale, 
gavęs stipendiją, išvyko 
vieneriems metams studi
juoti į Vieną pas prof. Ei-

selbergą. Tuo pat metu jis 
susipažino ir su Prahos, 
Budapešto chiruhginių kli
nikų darbu.

1932 metų pabaigoje jis 
apgynė disertaciją ir gavo 
medicinos laipsnį.

1935 m. kartu su prpfe-i 
šoriais Lašu ir J. Šopaus- 
ku V. Kuzma dalyvauja 
t a r p t a u tiniame fiziologų 
kongrese Leningrade ir 
Maskvoje, kuriame paskuti
nį kartą pirmininkavo įžy
musis I. Pavlovas, aplanko 
Maskvoje buvusio savo mo
kytojo Tartu universitete 
N. Burdenkos kliniką. Grį
žęs į Lietuvą, jis propaguo
ja kraujo konservavimo 
ądėją, nes tuo metu Tary-

Sąjungoje buvo plačiai 
naudojamas konserv uotas 
kraujas. 1936 m. dalyvavo 
tarptautiniame kongrese 
“Kovai su vėžiu” Briusely
je. Tais pat metais skaitė 
mokslinį pranešimą Tartu 
universitete “Tulžies pūslės 
susirgimų klausimu,” o po 
poros metų dalyvavo pasau
liniame chirurgų kongrese 
Konstantinopolyje, kur taip 
pat darė pranešimą.

1940 m. V. Kuzmai sutei
kiamas ekstraordinatoriaus 
profesoriaus vardas. Jis pa
skiriamas universiteto chi
rurginės katedros ir I chi
rurginės klinikos vedėju. 
Tų pačių metų birželio pa
baigoje jis su savo vado
vaujama klinika iš senosios 
miesto ligoninės patalpų, 
kurios veikė nuo 1871 me
tų, persikėlė į naująsias 
universiteto klinikas. Pra
dėjęs čia dirbti, V. Kuzma 
1941 m. žurnalo “LTSR 
Medicina” N r. 1 rašo: “Kau
no universiteto I chirurgi
nės klinikos įsikūrimas nau
jose patalpose sutampa su 
LTSR atsikūrimu. Nuo isto
rinės 1940 m. birželio 15 d. 
mūsų klinika pradėjo kraus
tytis į naujas patalpas. Ta
da mes, įsijungę į TSRS 
rimtai dirbančių klinikų ei
lę, galėsime pretenduoti pa
vyti ir pralenkti kapitalisti
nių kraštų klinikų moksli
nio ir praktinio darbo na
šumą bei pažangumą. Tai 
reikia daryti tuojau.”

Naujasis profesoriaus V. 
Kuzmos mokslinio pedago
ginio darbo etapas prasidė
jo atkūrus Tarybų Lietuvą. 
Įsteigus LTSR Mokslų aka
demiją,. V. Kuzma išrenka
mas jos tikruoju nariu.

Lietuvos liaudis įžymųjį 
chirurgą labai gerbė ir my
lėjo ne tik kaip didelį spe
cialistą, bet ir kaip savo 
klasinį interesų reiškėją, 
todėl 1941 m. sausio 13 d. 
vieningai išrinko TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu.

Fašistinei Vokietijai už
puolus mūsų šalį, okupavus 
Lietuvą, vietiniai fašistai 
stengėsi V. Kuzmą sunai
kinti. Nuolatiniai persekio
jimai ir grasinimai pakirto 
ir taip nuo sunkaus ir 
įtempto darbo pašlijusią 
profesoriaus sveikatą, ir jis 
mirė, eidamas tarnybines 
pareigas senojoje Kauno 
miesto ligoninėje, kurioje 
per 20 metų išgelbėjo tūks
tančiams ligonių gyvybę. 
Tik jo gyvybės niekas iš
gelbėti nepajėgė.

Akademikas V. Kuzma bu
vo ne tik puikus chirurgas, 
padaręs per savo neilgą 
gyvenimą daug tūkstančių 
operacijų, bet ir labai 
darbštus, rūpestingas gydy
tojas. Ypatingą dėmesį jis 
skyrė ligonių slaugymui, 
priežiūrai ir šiuo požiūriu 
buvo itin reiklus savo ben
dradarbiams. Didysis rusų 
chirurgas N. Pirogovas ra
šė: “Kas pasirenka gydy
tojo profesiją, turi prisiek
ti sąžiningai tarnauti žmo
nėms. Gydytojo kovos lau
kas nėra toks šlovingas 
kaip didžiųjų karvedžių, ta
čiau ir kuklusis gydytojas 
gali pajusti džiaugsmą, kai 
šis savo mokslu ir dideliu 
darbu ištraukia sergantį 
žmogų iš mirties.” Šie žo
džiai buvo akademiko V. 
Kuzmos devizas. Jis džiaug
davosi kiekvienu sveikstan
čiu ir pasveikusiu ir labai 
pergyvendavo nesėkmes.

Velionis parašė 65 moks
linius darbus, kuriais nau
dojosi ir naudojasi mūsų 
chirurgai. Kai kuriais jo 
darbais susidomėjo užsieny
je.

Akademikas V. Kuzma, 
įžymusis chirurgas ir moks
lininkas, Tarybų Lietuvos 
medicinos mokslų istorijoje 
liks kaip šviesi, mokslui ir 
liaudžiai daug nusipelniusi 
asmenybė. Jo pavyzdžiu tu
ri sekti mūsų augančios me
dikų kartos.

T. šiurkus 
Chirurgas

Apie pasaulinį 
tankerių kiekį

New Yorkas. — D r. J. S. 
Cross, Sun Oil Co. gaspado- 
rius, sako, kad su pabaiga 
1961 metų pasaulyje buvo 
3,250 tankerių, kurių įtal
pa siekė 69,000,000 tonų.

Dabartiniais laikais dau
giausia tankerių statosi 
Tarybų Sąjunga. Jis sako, 
kad tik Italijoje ir Japoni
joje jai stato 570,000 tonų 
įtalpos naujų tankerių.

Tankeriai, tai laivai ski
riami gabenimui naftos.

Philadelphiečiy sąskrydis
Rugpiūčio 19 d. philadelphiečiai turės sąskrydį 

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

Kelrodis automobiliais važiuojant: Nuo New Yor
ko miesto ir New Jersey važiuokite 22 keliu iki Somers- 
ville, nuo Somersville važiuokite 202 keliu iki 309 kelio, 
į 309 kelią sukite po dešinei ir važiuokite iki Sellersville. 
(Dar prieš Sellersville Lambertsvillėje pervažiuosite til
tu Delaware upę). Tik pervažiavę Sellersville miestuką 
sukite po kairei į kelią 563 ir juomi pavažiavę apie 2 
mylias, rasite keliuką Lonely Road. Sukite į jį po kairei, 
ir tuojau ant kampo rasite Ramanauskų farmą.

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

Reporteris
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Jaudinasi dėl maldos 
uždraudimo

Yra sakoma, kad Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
per 20 metų religinis fanu-į 
tizmas galutinai išnyks. Ir 
tai bus be jokios prievartos,' 
tik draudžiant priverstinį 
religijos įkalbėjimų. Kaip! 
kad tas “motto” sako : 
“Dievu mes pasitikim,” — 
taip rašoma ant dolerių ir 
pašto ženklų. Bet nežiūrint 
to, laikom galingiausius pa
saulyje laivynų, armija ir 
karo aviacijų, ir apie dievų 
privalom vaikams meluoti, 
tuo tarpu patys tyčiojamės 
beveik kiekvienu savo užsi
mojimu. .,

Bet būdinga, kad Ame
rikos aukštosiose mokvklo- 
se dėstų net ateitinin
kai randa, jog maldos 
u ž draudimą s išeina iš 
šio krašto tradicijų. 
Rašo toks dr. Vytautas 
Vardys, o buvęs žvirždys, 
kad, girdi, net pats kardi
nolas Spellmanas protesta
vęs, tai ir jis turįs “Drau
go” skaitytojams pasisaky
ti.

Mat, Aukščiausiasis Teis
mas privalo prižiūrėti, kad 
nebūtų pažeista Amerikos 
konstitucija. O kažkokiu tai 
būdu New Yorko Mokyklų 
administracija parašė vi
siems tinkamų maldelę, ir

KRISLAI
(Tųsa iš 1-jo pusi.) 

uos. šiandien jie dirba vie
noje vietoje, rytoj—jau ran
dasi gal už kelių šimtų my
lių. Kilnodamiesi susiieško 
darbų ir taip jie verčiasi.

Senatorius Harrison A. Wil
liams, per radiją .kalbėdamas, 
andai priminė, jog “tarp ke
liaujančių darbininkų mirtin
gumo aukštis mus, gązdina,” 
jų sąlygos yra nepakenčiamos. 
Jis reikalauja investigacijos.

Gerai, kad sen. Williams 
reikalauja ką nors daryti, kad 
pagerintų tų nelaimingų žmo
nių būvį. Unijos turėtų tuo 
klausimu susidomėti.

Skubiai bėgame prie rudeni
nio sezono, kuriame turėsime 
tenkintis salėse s u s ir i n k ę . 
Piknikų ruošimą paliksime ki
tam pavasariui ir vasarai.

Bet dar turime kelias savai
tes ir tiek pat savaitgalių, 
kurių veltui nereikėtų praleis
ti.

Šioje apylinkėje turėsime 
LLD 185 kuopos išvažiavimą 
ir pietus pajūryje šį sekma
dienį, rugpiūčio 19.

Philadelphijos apylin k ė j e 
taipgi šį sekmadienį įvyksta 
sąskrydis Raman a u s k ų far- 
moje.

Worcesteryje irgi šį sekma
dienį įvyks nepaprastas mote
rų parengimas Olympia par
ke.

Bus ir daugiau vasarinių pa
rengimų. Dalyvaukime juose.

Cleveland, Ohio
Liepos 28 d. įvyko Onų 

pagerbimo parengimas. At
silankė gražiai publikos. 
Pačių Onų buvo apie 20, o 
svečių taipgi apsčiai.

Buvo pagerbimo stalas, 
tik gaila, kad negalima bu
vo visų patenkinti. Blogu
mas tame, kad publika iš 
anksto neįsigyja tikietų, tai 
nežinai, kiek dalyvaus, dėl 
kiek pagaminti maisto.

Ačiū draugėms, kurios 
prisidėjo su maistu. Ona 
Saldauskienė aukojo d v i 
turkes, apie 30 svarų. O. 
Bagdon ir M. Tyzenhaus— 
kugelio. Ona Eitutis—pyra
gų, Petrulienė ir jos dukra 
--du pyragus, O. Palton— 
bonkų vyno. Visoms didelis 
ačiū už aukas, o publikai už 
atsilankymų.

O. S. 

net buvo valstijoj išleistas 
įstatymas, kad visi vaikai 
mokyklose jų kalbėtų. Tai 
Aukščiausiasis Teismas ir 
išvedė: “Nei valdinė įstai-j 
ga turi teisę rašyti maldas,! 
nei įstatymu galima maldų 
reikalauti, ar jas atmesti.” 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jas Black, pagal žvirždį- 
Vardį, išvedžiojo, jog pir
mieji amerikiečiai ir atsira
dę iš Europos todėl, kad 
nenorėjo kalbėti jiems pri
mestų maldų Anglijoj. A- 
merikos konstitucija drau
džia valstybę jungti su bet 
kokia religija ar antireligi- 
ja. “Nuo suvalstybintos re
ligijos,” įdomiai rašo ateiti
ninkas Vardys, “pasaulis 
daug kentėjo; religijos su- 
valstybinimas kenkiąs reli
gijos grynumui ir ją žemi
nąs.” Vardys toliau beveik 
ištisai cituoja teisėjo Black 
tolimesnius išvedžiojimus: 
“Konstitucija draudžia vai-1 
džiai įvesti bet kokią as
mens laisvės kontrolę.” 
Girdi, jis net manąs, kad 
net šmeižtai negali būti 
draudžiami, — taip, girdi, 
turi būti branginama žo
džio laisvė. Žodžio laisvės 
draudimas bent viename, 
kad ir nenaudingame daly
ke, gali vėliau blogai atsi
liepti, — gali būti pagrindi
nė žodžio laisvė pažeista.

Įdomiausia, kad šitokią 
nuomonę skelbia marijonų 
“Draugas,” kurio žmonės 
Lietuvoje ne taip seniai 
draudė net civilinę metri
kaciją.

Planuojamas lietuviško 
filmo festivalis

Netolimoje ateityje viena
me Niujorko kino teatrų 
planuojamas pirmasis lietu
viškojo filmo festivalis. Ja
me bus rodomi atrinkti lie
tuvių padaryti filmai. Tai 
bus pirmas, toks festivalis. 
Bus rodomi meniniai ir do
kumentiniai filmai. Iš Niu
jorko filmų festivalis bus 
perkeltas Čikagon.

Festivalyje numatomi ro
dyti patys naujausi filmai 
iš Lietuvos, kaip “Svetimi,” 
iššaukę didelę ginčų ban
gą, ir galimas dalykas, net 
“Žingsniai naktį,” vienas iš 
drąsiausių lietuv i š k o s i o s 
Kino Studijos darbų. Be to, 
bus matomi “Adomas ieško 
žmogaus,” premijuoti “Gy
vieji didvyriai,” “Neringa,” 
“Nemuno žiotys,” “Apkasų 
gėlė,” “Dainų šventė,” etc. 
Filmų festivalį ruošia lietu
vių kultūrinio ryšio puose
lėtojai. Festivalyje, gali
mas dalykas, bus rodomi 
taip pat lietuvių kilmės 
amerikiečių filmininkų kū
riniai.

Meko filmas Niujorko 
kino teatre

Jono Meko filmas ^“Me
džiai ir šautuvai” nuo spa
lio 9 dienos bus pradėtas 
rodyti Niujorko-Bronxo ki
no teatre “New Yorker,” 
882 Broadway.

Iš buv. gestapininkų ir 
marijonų propagandos...

Vienuolių marijonų dien
raštis “Draugas” Čikagoje 
persispausdina iš daugumo
je hitlerininkų laikais bu
vusių gestapininkų ir na
cių išlaikomos “Laisvosios 
Lietuvos” šitokį sensacingą 
straipsnį: “Mes tik trąša 
rusų tautai,” neva priva
čiam laiške, pakliuvusiam į 
“gestapininkų” rankas, ra
šęs Povilas Pakarklis...

Keisčiausia betgi tai, kad 
“rusų tautos trąša” stebina

Tik lenkams valia rašyti 
apie Lietuvą

Kai lietuvis žurnalistas 
parvažiavęs iš Lietuvos pa
bando parašyti įspūdžius 
apie aplankytąjį kraštą, 
“Draugas” ir /‘Dar b i n i n - 
kas” — marijonų ir pran
ciškonų laikraščiai — puola 
juos kaip ‘‘agentus,” “išda
vikus.” Tačiau jei lenkė 

j žurnalistė parašo savo įspū
džius apie Lietuvą (gra
žius) savo laikraštyje 
“Swiat,” tai “Draugas” 
mielai persispausdina.

Lietuvis prisidėjo prie 
Veneros rakietos

Jei girdime, kad Maskvo
je keli v lietuviai inžinieriai 
ir kitokie specialistai prisi
deda prie erdvių užkariavi
mo, tai Čikagos1 spauda ra
šo, kad inžinierius Juk Jo- 
delė prisidėjo prie nesėk
mingo “Mariner” rakietos 
elektroninių ir mokslinių 
instrume n t ų suprojektavi
mo, o šiuo metu dirba prie 
mokslinių instrumentų, ku
rie bus iššauti į Marsą ir 
Venera 1964 metais, c-

Bradūnas netiki
Jonas Aistis, Lietuvoj pa

žintas kaip Jonas Kossu- 
Aleksandriškis, šiomis die
nomis suredagavo ir išleido 
neva pokario “miškinių” — 
Lietuvoj vadintų “bandi
tais,” dainas po antrašte 
“Lietuvos kovu dainos.” Jas 
išleido frontininkai — Amb
razevičiaus grupė. Tos gru
pės buvo Lukša-Daumantas, 
Julius Butėnas ir kiti — 
daugumoje buvę ateitinin
kais Lietuvoje.

Kai. kas mano, kad šios 
dainos yra fabrikacijos pa
teisinti frontininkų pokario 
veiklai. Brajūnas, recen
zuodamas, būdingai drau
džia abejoti pokario metų 
skerdynių pra'sniingumu. Ir 
jis labiausiai piktinasi Jono 

I Aisčio pačiu 'pirmuoju sa
kiniu įvade: “Didžiausia 
nelaimė, kokia tik gali pa
liesti tautą, yra naminis ka
ras, kai brolis žudo brolį.” 
O skaitant toliau, noroms- 
nenoroms pasilieka įspūdis, 
jog Lietuvoje tada buvo tik 
istorinės raidos iššauktos 
“brolžudiškos niautynės”...

Bradūnas, marijonų vie
nuolių, kurių redaktorius 
daro viską, kad tos niauty
nės būtų tęsiamos toliau, 
priekaištauja Aisčiui: “Ar
gi redaktorius būtų nieko 
negirdėjęs...”
Mirė dailininkas ir aktorius 

Juozas Akstinas
Montrealyje staiga mirė 

vietinio lietuvio teatro an
samblio aktyvus narys ir 
neblogai užsirekomendavęs 
dailininkas Juozas Aksti
nas, vos 38 metų amžiaus. 
Paliko žmoną Nijolę Side- 
ravičiūtę, sūnų. Keliomis 
dienomis po to Los Angeles 
gerklės vėžiu mirė kitas iš
eivių kultūrininkas Gaspa
ras Velička.

savo lietuvišku, patriotiniu 
prieaugliu, kai tuo tarpu 
“Laisvosios Lietuvos” skai
tytojai ir redaktoriai net 
nepastebi, kad jau 20 metų 
jie tręšia “Vakarų” pasaulį 
atiduodami jam geriausias 
savo dvasines ir fizines 
spėkas, savo visą prieaug
lį—jaunimą, kuriam jų ši
tokių tėvų “laisva Lietuva” 
tėra tik ironijos tema...

“Draugas” apie Helsinky 
buvusius lietuvius

Vytautas Alseika, marijo
nų dienraščio Europoje — 
o tuo pačiu ir VLIKo—ko
respondentas, apra š i n ė j a 
Helsinky sutik Du s lietu
vius: ...“tų turistų galvo
sena tiek primityvi, kad 
tenka stebėtis, kaip tokio 
riboto, partinės agitacijos 
persunkto mentaliteto žmo
nės nors kelioms dienoms 
leidžiami pasižmonėti į už
sieni ... Turistai sakėsi 
skaitę ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį,’ o 
vienas iš jų matęs ‘Drau
gą’”... “Tiesa,” rašo toliau 
Vytautas Alseika, “be ke
lių akiplėšiškų žmogystų, 
toje (lietuvių) grupėje bu
vo ir ramesniu asmenų, bu- 
vo ir vienas teatro režisie
rius, vienas elektrinės tar
nautojas,” ir 1.1.

Lietuviai ir tėvynės 
“avelės” Alseikai

Rašo toliau “liberalas” 
Vytautas Alseika: “...De
ja, išj tos avelių kaimenės, 
skubančios i autobusą ar 
valgyklą, nebuvo nei vieno 
sąmoningesnio ar drąsesnio 
žmogaus, sugebėjusio bent 
pasiteirauti, kaip gi gyvena 
tie lietuviai Vakaruose, ka 
jie kuria ir panašiai. Tai 
buvo marijonetės vieno ar 
trijų poli trukų rankose ir 
tai buvo akyvaizdžiu liudy- 
mu, kad šių dienų sąlygo
se Lietuvos režiminiai val
dovai nesugeba parinkti ne 
tik delegatų, bet ir kultū
ringų turistų”.

Vytautui Alseikai, maniu
siam, kad lietuviai “turis
tai” nežinojo, kas jis ir ko 
jis siekė pasiteiravimais, 
net “rusai atrodė džentel- 
telmenais” prieš lietuvius...

Šitaip turi rašyti vienuo
lių marijonų, priklausančių 
Vatikano katalikų bažny
čiai, dienraščio Amerikoje 
korespondentas. Jis radęs, 
kad net lenkai esą džentel
menai, nes “vaišinosi savo 
laive,” kai viena lietuvė už
sigavus!, kam jis ją pava
dinęs “panele”... “Lietuvių 
delegatų ir turistų atšiau
rumas ir vietomis nepaža
botas brutalumas buvo tik
ra staigmena ir paliko ne
malonų įspūdį...” Girdi, 
juk jis norėjęs su jais tepa
sikalbėti kaip “tautietis su 
tautiečiu.”

Prof. S. Kolupaila 
reklamuoja lietuvišką 

mokslą
Tame pačiame Čikagos 

dienraštyje nuolat rašo 
Steponas Kolupaila, pensi
jon. išėjęs hidrologas, ku
riam vienam leidžiama ra
šyti lietuviškomis iš tėvy
nės temomis. Straipsnyje 
“Nauja mokslo literatūra 
Lietuvoje,” profesorius Ko
lupaila plačiai aprašo Tre
čiąjį metraštį. Giria jį kaip 
“puikų;” visi darbai esą 
rimti ir įdomūs. Atskirai 
pažymi K. Bieliuko veikalą 
“Ežerotyra.”

Čia katalikų Notre Dame 
profesorius pradeda “suve
dinėti sąskaitas” su K. Bie
liuko kritike Tekle Vengry- 
te, nei iš šio nei iš to, va- 
d in damas ją “staliniste,” 
lietuvių mokslininkų mora
line cenzore, ir t. t.

Išlydėjom Tarybų Lietuvon
Praėjusio pirmadienio pa

vakarę į International or- 
laukio Pan American mo
dernišką stotį susirinko ne
mažas būrelis Niujorko lie
tuvių paspausti dešinę ir iš
lydėti į Tarybų Lietuvą 
penkis turistus: Julią Ma- 
rozienę įr Rožę Samulionie- 
nę iš Čikagos, Konstanciją 
Rimkienę iš Michigano, Ve
rą Bunkienę iš Jamaica, N. 
Y., ir J. Jaskevičių iš Wor
cester, Mass. Kai šiuos žo
džius skaitysite, jie jau bus 
porą dienų išbuvę savo se
nojoje tėvynėje.

Visi penki turistai labai 
gerai nusiteikę. Jie išsiil
gę Lietuvos ir ten prieš

SVEIKINA
Nuoširdžiausius sveikini

mus siunčiame iš mano 
gimtinės. Tikrai yra malo
nu praleisti keletą dienų po 
50 metų.

Iki pasimatymo.
Walter ir Elenutė

(Brazauskai) 
Gilbertville, Mass.

daugelį metų paliktų saviš
kių. Su jais susitikti ir dar 
kartą pasimatyti — beveik 
kiekvieno Amerikos lietu
vio giliausias troškimas. 
Tik gaila, kad sunkios šal
tojo karo sąlygos neleidžia 
tą mūsų troškimą patenkin
ti. Tad laimingi tie, kurie 
gavo tą progą ir išvyko pas 
savuosius.

Kaip ilgai ši nedidelė tu
ristų grupelė Lietuvoje lan
kysis ir kada jie sugrįš, tik
rai neteko sužinoti. Bet vie
ną dalyką jie kietai pa
žadėjo: kai tik konkrečiai 
sužinos, kada jie grįš į A- 
meriką, mums praneš, tuo 
būdu mes galėsime sureng
ti jiems plačias sutiktuves.

Palinkėję laimingos ke
lionės, grįžome iš orlaukio 
kiekvienas į savo namus 
laukti tų sutiktuvių.

Rep.

Sveikinimas iš toli
Mūsų veikėja Nastė Buk- 

nienė šiomis dienomis gavo 
atviruką su sveikinimais 
nuo Ks. Karosienės iš Ja
ponijos. Ksavera rašo:

“Tik ką praleidau štur- 
mingą suvažiavimą. Oras 
karštas, bet vietiniai žmo
nės labai energingi.”

Kaip žinia, Karosienė da
lyvavo Japonijos sostinėje 
įvykusiame kongrese prieš 
atominio karo pavojų.

Tikimasi, kad mūsų drau
gė kalifornietė ta pačia 
proga lankysis ir Tarybų 
Lietuvoje. Aišku, - sugrįžus 
Amerikon ji mums pateiks 

: savo įspūdžius iš'tos nepa- 
. prastai ilgos kelionės.

KAROSIENĖ JAU YRA 
LIETUVOJE

A. Vaivutskas praneša, 
kad K. B. Karosienė jau 
atvyko į Lietuvą. Ji ketina 
ten pabūti ilgoką laiką ir 
plačiai su Lietuvos pasieki
mais susipažinti.

Paieškojimas
WILLIAM PALAIKIS, miręs 25 

Gegužės, 1962 m., Amsterdam, N. Y. 
Ieškome brolio Jurgio ir sesers, ku
rie gyveno Detroit, Mieli., prieš 
apie 33 metus. Kas apie juos žino
te, maloniai prašomi atsiliepti: 
Vera Urbanas, 471 Shepherd Ave
nue, Brooklyn 8, N. Y.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanojo 
savo šėrus “Laisvei”:

Barbara Pattison, Worces
ter, Mass., 8 šėrus.

Felix Roman, Hartford, 
Conn., 5 šėrus.

Adomas Dagis, San Fran
cisco, Calif., 1 Šerą.

Šiems draugams širdin
gai už tai ačiū.

HEIP WANTED MALE
SUPERINTENDENT, Bronx Apt. 

namas, 73 apartmentai. Keltuvas, 6 
aliejiniai pečiai. 250 j mėnesį, ir 
ant pirmų lubų, ;4 kambarių apart- 
mentas ir naudingumai. (66-68)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugystes metinis pik
nikas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 26 
d., savoje salėje, 575 Joseph Avenue. 
Bus muzika, skanių valgių ir įvai
rių gėrimų.

Visus Rochesterio ir apylinkės lie
tuvius maloniai kviečiame atsilan
kyti. Pradžia 1-mą valandų popiet.

Rengėjai (66-67)

CLEVELAND, OHIO
LMS Clevelando skyriaus susi

rinkimas įvyks Rugpiūčio-August 23 
d., 7 vai. vakare, LDS klubo sve
tainėj, 9305 St. Clair Ave.

Prašom visus narius šiame susi
rinkime dalyvauti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. S. Kuzmickas (66-67)

BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos susirinkimų ne
buvo per du mėnesiu. Sekantis su
sirinkimas įvyks Rugsėjo-Septem- 
ber 6 d., Liet. Taut. name. Nariai 
apsižiūrėkite, kad nebūtumėte su- 
sispendavę, ateikite į susirinkimą ir 
užsimokėkite duokle.

Geo. Shimaitis
LLD 6 kuopos susirinkimus yra 

nukeltas iš rugsėjo 3-čios į rugsėjo 
10 d. Nariai malonėkite ateiti į 
susirinkimą, pasitarsime dėl veik
los ateityje.

Labor Day piknikas {vyks sek
madienį, Rugsėjo-Sept. 2 d., Ramo- 
va Parke, rengia Montello Vyrų 
Dailės grupė ir Liet. Taut. Namo 
draugovė. (Kviečiame vietinius ir iŠ 
apylinkės atsilankyti.

Rengimo Komitetas (65-67)

Tuoj praneškite, ar 
pietausite su mumis

Jau žinote, kad šį sektįja- 
dienį (rugp. 19 d.) važiuo
sime į pajūrio miškus dide
lius pietus valgyti ir sma
giai visą popietę praleisti. 
Visus kviečia LLD 185 kuo
pa.

Išvažiuosime nuo ’’Lais
vės” salės 10 vai. ryto.

Bet jei ta diena būtų 
lietinga, tai pietūs įvyks 
“Laisvės” salėje.

Būtinai turite užsisakyti 
vietą iš anksto—juo grei
čiau, tuo geriau. Tatai gali
te padaryti per mūsų kuo
pos veikėjus Joną Grybą, 
Vincą Venckūną ir Kl. 
Briedį

Vietą galite užsisakyti ir 
telefonu pašaukdami Gry
bą. Dienos laiku: MI.1-688&- 
vakare VI. 9-5428.

I: Rengėjai

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 Mikės 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 įr ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinją 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 4

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

a
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

‘J

7*
Vienas Anglą-Lietuvią Kalbą

Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbą
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

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

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

u

6 p.—Laisvė (Liberty)—Pen k t., rugp. (Aug) 17, 1962




