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I KRISLAI

R. Niksonas ir komunistai. 
Žvilgsnis į rugpiūčio 
mėn. 28-ąją.

Rašo R. Mizara
Kai šis “Laisvės” numeris 

bus prese, Maskvos sutartis 
jau bus pasirašyta.

Valstybės departamento se
kretorius Dean Rusk su savo 
patarėjais atskrido į Maskvą 
ne tik po sutartimi parašui 
padėti, o ir tartis su tarybine 
vyriausybe ir anglais dėl nau
jų sutarčių, vedančių pasaulį 
link ilgalaikės taikos žemėje.

Tuo tarpu į Baltuosius Rū
mus Washingtone plaukia te
legramos ir laiškai, pasisa
kantieji už sutartį.

Cleveland© smetonininkų 
“demokratų” laikraštis dėl 
Maskvos sutarties dejuoja 
(mes sakėme, kad taip bus!). 
Esą “Dar liūdniau, kad sutar
tis naudingesne Maskvai, nei 
Vakarams...” “Veiksniams”, 
*hot “ Dirvos”, “išmušė cTid- 
žAausio pavojaus valanda.” 
’ O Montrealio J. Kardelis 
tiesiog susibalamūtijo. Esą 
“Chruščiovas eina į nuolaidas 
masėms ne kad to nori, bet 
kad priešiškumo tai daryti...”

Išsigandę Maskvos sutar
ties, karo troškėjai maišosi, 
plepa nei šį nei tą, net ir gra
matikoje I. .

Dabar baisiausias “veiks
niams” dalykas — nepuolimo 
sutartis. Jie samprotauja: 
jeigu socialistiniai kraštai pa
darytų nepudlimo sutartį su 
Vakarais, tuomet, aišku, ding
tų paskutinės “veiksnių” vil
tys grąžinti į Lietuvą dvari
ninkų ir fabrikantų valdžią.

Jei veiksniai turėtų razu- 
mo, tai jie suprastų, kad upės 
atgal niekad nebėgs, kad 
Lietuvos liaudis, lietuvių tau
ta iš pasirinkto socialistinio 
kelio nesitrauks, nežiūrint, ar 
nepuolimo sutartis dabar 
sudaryta ar nebus!

bus

Kai Ričardas Niksonas 
kėši Austrijoje, tai jo 
klausė, ką manąs apie tarybi
nių komunistų ir kinų komu
nistų nesantaiką. Niksonas at
tikę daug maž taip:

— Per daug žmonių šian
dien džiaugiasi kinų komunis
tų ir tarybinių komunistų de
batais ir nesantaika. Bet jie 
pamiršta, kad tie debatai ei
na ne apie tai, kaip jie vieni 
kitus sumuštų, bet jie ginčija
si dėl to, kaip galėtų 
mus (kapitalizmą).

Įdomus pasakymas, ar ne?

lan- 
ten

sumušti

Deja, tie ginčai ir debatai, 
kuriuos Niksonas mini, eina 
iš ribų.

Kinijos komunistų spauda, 
Maskvos sutarties klausimu, 
atsistojo į pačių reakcingiau
sių JAV elementų pozicijas, 
šitie bliauja prieš sutartį, rė- 
kią prieš ją ir kinų komunis
tų vadovai.

Kinai skelbia, būk Maskvos 
sutartis esanti “didžiulė apga
vystė, priešinga pasaulio tai
ką mylintiems žmonėms”. Jie 
skelbia, būk ši sutartis “par
davė tarybinės liaudies inte
resus”.

Koks galvojąs žmogus tai
kos šalininkas gali su tokia 
politika sutikti ?!

“Pravda” pareiškė: kinai 
Komunistai atsistojo į trockis- 
tipies pozicijas, — žalingas, 
pavojingas visai žmonijai.

Taip, net baisu skaityti tuos 
kinų “galvojimus.”

Yra mūsų žmonių, kurie la
bai sielojasi del kinų komu-

♦ ♦ ♦ ♦ METAI 52-ji

Sako, kad farsšs dėl 
nepuolimo sutarties
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų Valstybės 
sekretorius D. Ruskas vyk
damas į Maskvą sakė, kad 
po pasirašymo sutarties jis 
ten pasiliks kelioms die
noms. Kartu jis sakė, kad 
gal bus tartasi dėl pasira
šymo nepuolimo sutarties 
tarp NATO ir Varšuvos 
apsigynimo sąjungos narių. 
Šis klausimas buvo disku- 
suotas Maskvoje paruošiant 
branduolinių bombų ban
dymų draudimą.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas atidėjo 
atostogas ir pasiliko Mask
voje. Numatoma, kad jis 
sakys kalbą proga pasira
šymo sutarties. Taipgi nu
matoma, kad jis tarsis su 
JAV ir Anglijos užsienio

Vakarų Vokietija 
prieš sutartį

Bona. — Vakarų Vokie
tijos spaudos direktorius 
Karl Guenther von Hase 
pareiškė, kad Vokietijos 
Federatyvė Respublika ne
prisidės prie JAV, Anglijos 

I ir TSRS • sutarties, drau- 
' džiančios atominių bombų 
i bandymus.
j Tas dar kartą rodo, kad 

(l)Nepuolimo sutartis Vakarų Vokietijos revan-| 
tarp NATO ir Varšuvos sistai ruošiasi prie išprovo- 
apsigynimo sąjungos narių. : kavimo karo.
(2) Sumažinimas “šaltojo 
karo.” (3) Išvengimui pa- 
salingo užpuolimo yra rei
kalinga tarptautinių sargų 
orlaukiuose, gelež inkelių 
stotyse ir vieškelių cent
ruose. (4) Sumažinimas 
militarizmo išlaidų. (5) Su
mažinimas TSRS ir Vakaru 
militarinių jėgų Centrinėje 
Europoje.
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ministrais dėl pasirašymo 
nepuolimo sutarties tarp 
NATO ir socialistinių vals- 
Lybių.

Prieš porą savaičių 
Chruščiovas kalbėjo ir sa
kė, kad taikos išlaikymui 
yra reikalingi sekami žy
giai :

Juodoji jūra nėra 
strateginė karui

Maskva. — TSRS premje
ras Chruščiovas pareiškė, 
kad akyvai z do j e naujų 
ginklų Juodoji jūra, Bosfo
ro ir Dardanelų sąsiauriai 
jau neteko karinės strate
gijos. Dabar raketomis ga
lima skersai ir išilgai šau
dyti per tą jūrą.

Chruščiovas sakė, kad 
TSRS pageidauja draugiš- 

i kesnių ryšių su visais Juo
dosios jūros ir sąsiaurių 
Kaimynais.

Kinija stoja mž visą 
ginklą sunaikinimą

Pekinas. — Kinijos vy- j Ramiojo vandenyno, Cent- 
’• rinės Europos, Afrikos ir 

Lotynų Amerikos srityse.
Kinija nesutinka su JAV, 

TSRS ir Anglijos sutarti- 
atominius

Nepuolimo sutartis 
ir Vokietijos

Paryžius. — Diplomatai 
mato, kad tarp Tarybų Są
jungos ir Vakarų eina eilė 
pasitarimų.

Siūlo boikotuoti 
Portugaliją

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba vienbalsiai nubalsavo, 
kad J. Tautų nariai nepar-

BAUS STUDENTUS j p]^ j 
Washingtonas. — JAV ' . ■

Valstybės departamentas Washingtonas. — Nors 
suspenduos 58-ių studentų 'Jungtinės Valstijos reika- 
pasportus, kurie prieš de- i lavo, kad jų talkininkų lai- 
partamento norą nuvyko į' vai negabentų prekių į Ku- 
Kubą. Kongresmanas A. i bą, nors paskelbė, kad lai- 
Selden, iš Alabamos, sako: 
Lai jie ten pasilieka, o Ku
ba tegul 58 studentus pri
siunčia į JAV.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų aviacijos in
dustrija gali pagaminti 
sprūsminius lėktuvus, 
skrendančius po 2,000 my
liu per valandą.

vai, kurie gabens, bus ne
įleidžiami į JAV prieplau
kas, bet kitu šalių laivai 
plaukia į Kubą.

Kongresmanas Paul Ro- jvos sutarties 
gers sako, kad gegužės mė- atominių bombų atmosfero- 
į Kubą plaukė TSRS 31 lai- je ir vandenyje, 
vas, o Vakarų valstybių— 
39, pirmoje pusėje liepos 
mėnesio atplaukė 14 TSRS 
laivu ir 16 JAV talkininku.

Vakarai stengiasi pa-' duotų Portugalijai ginklų 
Įveikti Tarybų Sąjungą, kad'”- ------i—i
į ji nereikalautų pripažinti
Vokietij os Demokratinę
Respubliką (Rytų Vokieti - 

iją), o TSRS siekia, kad
JAV ir Anglija paveiktų 
Vokietijos Federatyvę Res
publiką (Vakarų Vokieti
ją), kad ji įtiktų pasira
šyti nepuolimo sutartį.

Tuo pat kartu JAV vei
kia Prancūziją, kad ji su- 

; tiktų prisidėti prie Mask-
— nebandyti

r i ausy be paskelbė, kad rei
kalinga sušaukti visų vals
tybių vadų konferenciją ir 
eiti ne tik prie atominių 
ginklų uždraudimo, bet nu- mi drausti tik 
tarimo—visų jų panaikini-, bandymus. Ji sako, kad su
mo, taipgi panaikinimo tų' tarties sąlygos neapsaugo- 
priemonių (toli siekiančių ja pasaulio nuo atominio 
raketų, lėktuvų ir submari-: karo pavojaus.
nų), kuriomis branduolinės- Paryžius. — Prancūzija 
bombos gali būti pasiųstos stoja už tai, kad bėgyje 
• kitas šalis. įmetu visų valstybių vadai

Kinai sako, kad einant, laikytų konferenciją atomi- 
prie uždraudimo ir panai
kinimo atominių ginklų rei
kia tuojau panaikinti užsie
nyje kitų šalių karo bazes 
ir Įrengimus šaudyti atomi
niais ginklais, atšaukti iš 
kitų šalių svetimas armijas 
ir paskelbti laisvas nuo ato
minių ginklų zonas: Azijos,

nių ginklų ir nusiginklavi
mo reikalais.

Prancūzijai nepa tinka, 
kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos “per jos galvą” 
tariasi su Tarybų Sąjunga 
— apeidamos Prancūziją, 
kuri yra NATO narys.

Iš VISO PASAULIO
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis spaudos 
konferencijai sakė, kad da
bar “didžiausias pavojus 
yra iš Kinijos,” kurios gy
ventojų skaičius greitai au
ga, ir kurią “valdo stalinis- 
tai.”

Gadsden, Ala. — Virš 1,- 
000 negrų vyrų, moterų ir 
vaikų demonstravo pote
riaudami ir protestuodami 
prieš segregaciją. Policija 
suėmė 685 demonstrantus, 
jų tarpe daug vaikų.

New Delhi.—Indija krei
pėsi į Čekoslovakiją prašy
dama ginklų ir amunicijos.

nistų ir tarybinių komunistų 
nesantaikos. Aišku, joks pa
žangietis tuo nesidžiaugia.

Už kiek laiko mes pateiksi
me mūsų skaitytojams išsa
mesnės medžiagos tų ginčų 
klausimu.

O dabar visi galvokime apie 
rugpjūčio 28-ąją.

Tą dieną, kaip žinia, į Wa- 
shingtoną maršuos tūkstančiai 
negrų ir baltų reikalauti, kad 
Kongresas priimtų prezidento 
Kenedžio pasiūlymą užtikrini
mui negrams pilietinių teisių, 
laisves ir darbo.

Reikia, kad tame žygyje 
dalyvautų juo daugiau baltų 
žmonių, parodant negrams, 
kad jų kova—mūsų kova, jų 
laimėjimas—visų amerikiečių 
demokratijos laimėjimas!

Bona. — Vakaru vokie
čiai bijosi, kad Rytų Vo
kietija prisidėdama prie 
Maskvos sutarties plačiai 
atidarė duris jos pripažini
mui, nepaisant, ar to norės 
JAV ir Anglija.

Londonas. — TSRS Ang
lijos diplomatui ir rašyto
jui Haroldui Philbiui sutei
kė politinę prieglaudą. Į 
TSRS jis pabėgo sausio mė
nesį.

Bona. — NATO vadai pa
skyrė hitlerininką generolą 
Johanną Grafą von Kiel- 
mansegą k o m a n d i e riumi 
NATO jėgų Centrinėje Eu
ropoje.

Varšuva. — Dviejų mėne
sių sausra labai pakenkė ja
vams. Teks Lenkijai daug 
grūdų įvežti iš kitų šalių.

Helsinkis. — Čionai pra
sidėjo liuteronu pasaulinis 
suvažiavimas, kuris atsto
vauja 72,000,000 žmonių.

Bagdadas. — Irako val
džia nužudė 21 žmogų kal
tindama, kad jie buvo ko
munistai.

Akrą. — Ganos vyriau
sybė užkvietė TSRS kos- 
monautę Valentiną Tereš- 
kovą atvykti į svečius* •

Sako, kad T. Sąjunga 
pašovė JAV satelitą
Washingtonas. ■— Penta

gonas paskelbė, kad pabai
goje 1961 metų JAV mili- 
taristai buvo labai nusigan
dę, nes gruodžio 24 d. Tary
bų Sąjunga, bandydama at
mosferoje galingą branduo
linę bombą, sugadino JAV 
satelitą. Po to sprogimo visi 
satelito instrumentai nuti
lo.

Militaristai darė .išvadą, 
kad Tarybų Sąjunga pasie
kė tą žinojimą, kada jau 
gali erdvėse kitų raketas ir 
satelitus sugadinti.

Demonstravo 60,000 
budistų

Saigonas. — Pietų Viet
namo sostinėje Saigone de
monstravo virš 60,000 bu
distų protestuodami prieš 
“prezidento” Ngo Dinh te
rorą.

Prieš kiek laiko, susidegi
no budistų kunigas Quang 
Dukas pro testuodamas 
prieš budistų persekiojimą.

Budistai sudaro virš 70% 
Pietų Vietnamo gyventojų, 
bet “prezidentas” katalikas 
Ngo binh Diemas persekio
ja juos.

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas skel
bia, kad liepos mėnesį mū
sų šalyje buvo 70,851,000 
dirbančių žmonių ir 4,322,- 
000 bedarbių.

ir amunicijos, kol ji nepasi
trauks iš kolonijų Afrikoje.

Afrikoje Portugalija yra 
pavergus milžiniškas šalis— 
Angolą ir Mozambiką. An
gola užima 481,350 kvadra
tiniu mylių plotą ir turi 5 
milijonus gyventoju.“ Mo
zambikas užima 297,730 kv. 
mylių ir turi 7 milijonus 
gyventoju. G u i n ė j a uži
ma 14.000 kv. myliu ir turi 
1 milijoną gvventoju.

Saugumo Taryboje, kad 
neužpykinti Portu gali jos, 
nedalvvavo atstovai nuo 
Anglijos, Prancūzijos ir 
Jungtinių Valstijų.

"Gafiu^turltinainy 
karą,”—Reutheris

Los - Angeles, Calif.—Čia 
kalbėjo Walteris Reutheris, 
automobilių unijos prezi
dentas. Jis sakė, kad jeigu 
Kongresas nepriims Kene
džio siūlomų bilių civili
niais reikalais, tai mes gali
me turėti naminį karą.

Reutheris sakė, kad tai 
nereiškia, jog karas būtų 
panašus į Pilietinį 1861-5 
metų karą, bet jis gali būti 
dar baisesnis, nes “frontas 
būtų prie kiekvieno gyven- 
namio.”

Kad to išvengti, JAV gy
ventojai privalo išmokti su
gyventi gražiai, nesvarbu 
kokios rasės ar tautos jie 
yra.

Visi ginkluoja Indiją I
Washingtonas.—1962 me

tais, kada prasidėjo susirė
mimai tarp Indijos ir Ki
nijos jėgų, Anglija pasiun
tė Indijai $60,000,000 ver
tės ginklų ir” amunicijos. 
Kiek pasiuntė JAV, nesako
ma.

1963 m. gegužės mėnesį 
Indija pareikalavo iš Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
ginklų ir amunicijos $1,500,- 
000,000 vertės. Jos reika
lavimas patenkintas.

Iš Indijos sostinės tvir
tinama, kad ji gavo 'iš 
TSRS greitųjų karo lėktu
vų ir gaus raketų šaudy
mui i lėktuvus, v

“YANKEE, GO HOME”
Karačis, Pakistanas. — 

Studentai suruošė masinę 
demonstraciją prie Jungti
nių Valstijų ambasados. 
Jie nešiojo plakatus su 
šūkiu: “Yankee, go home!” 
Studentai smerkė JAV ir 
Angliją už ginklavimą In
dijos. , Jie reikalavo Pakis
tano draugiškumo su Kini
ja.

Washingtonas. — šiaurės 
Korėjos keli kariai buvo 
perėję į Pietinės Korėjos 
teritoriją. Susirėmime žu
vo 3 JAV, vienas Pietų Ko
rėjos ir 4 Šiaurės Korėjos 
kariai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas.— Nei pa-! Helsinkis. — Pasaulinis 

siraš ymas su Tarybų Są-1 liuteronų suvažiavimas nu- 
junga sutarties nebandyti (tarė priimti į sąjungą Es- 
atominių ginklų atmosfe.ro-į tijos ir Latvijos liuteroniš- 
je ir vandenyje, nei pagerė-1 kas bažnyčias. . Čekoslova- 
jimas santvkių neveda JAV I kijos, Rytų Vokietijos, Len-

• . v« • ... 2 T.iprie pripažinimo Rytų Vo-

RYTU VOKIETIJA 
SVEIKINA SUTARTI
Berlynas.—Walteris Ulb- 

richtas, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos (Ry
tų Vokietijos) vadas, pa
reiškė, kad jo vyriausybė 
sveikina Anglijos, JAV ir 
TSRS sutartį, draudžiančią 
atominių bombų bandymus.

KINIJA NEPRADĖS 
KARO

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų, politiniai ir 
militariniai vadai mano, 
kad Kinija nepradės karo. 
Bet jos nesutikimai su 
TSRS komunistais veda ją 
prie izoliacijos tarptautinė
je padėtyje.

Maskva.—Dienraštis “Iz- 
vestija” kaltina Jungtinių 
Valstijų korespondentą 
Don Larrimore ir profeso
rių Joseph.Shaw, iš Minne- 
apolio universiteto, kad jie 
būdami Tarybų Sąjungoje 
įkalbinėjo jaunuolius šnipi
nėti JAV naudai.

Panmunjomas. — šiaurės 
Korėjos vyriausybė kaltina 
Juntgines Valstijas, kad 
jos sudaro pasienio susirė
mimus tikslu — atnaujinti 
karą.

Maskva. — Rūpinčio 3 d. 
atvyko JAV Valstybės sek
retorius D. Ruskas, Steven- 
sonas ir keli senatoriai.

Montevideo. — Traukinys 
išėjo iš bėgių ir žuvo 30 
žmonių.

Londonas.—Mirė dr. Ste
ponas Wardas, kuris buvo 
įveltas į lytinio skandalo 
sūkurį ir teisiamas.

kijos, Jugoslavijos ir Veng
rijos liuteronai prie sąjun
gos jau nuo seniau priklau
so.

Maskva. — TSRS spauda 
kritikuoja "Kiniją už nepri- 
sidėjimą prie pasirašymo 
sutarties drausti branduoli
nių bombų bandymus ore ir 
vandenyje.

Washingtonas. — Kinija 
prisiuntė savo sąlygas, ku
riomis ji sutinka prisidėti 
prie atominių ginklų drau
dimo.

Saigonas. — Pietų Viet
namo budistai kritikuoja 
Jungtines Valstijas, kurios 
remia Ngo Dinh Diemo 
valdžią.

Bona. — Jungtinių Vals
tijų Gynybos sekretorius 
Robertas McNamara darė 
apžiūrą Vakarų Vokietijos 
militarinių jėgų.

Miami, Fla. — Pirmasis 
1963 m. uraganas “Arlene” 
jau artėja prie Karibų jūros.
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BALSAI APIE MASKVOS 
SUTARTĮ

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........... $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co., per year .......... $10.00
ūueens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Ten, kur buvo Skoplje miestas...
JUGOSLAVIJOS FEDERACIJĄ sudaro keletas 

respublikų, kurių tarpe yra Makedonija, o Makedonijos 
sostinė—miestas Skoplje, senas miestas, sakoma, apie 
2,500 metų amžiaus. Prieš daugiau kaip savaitę gyven
tojų jis turėjo apie 170,000. Tai buvo makedoniečių pa
sididžiavimas.

Ir štai vieną ankstuj į rytą, prieš aušrą, kai milži
niška gyventojų dauguma dar miegojo, pradėjo judėti 
miesto pastatai—vis labiau, vis baisiau jie judėjo, sviro 
ir griuvo! Žmonės, atsidūrę panikon, nebežinojo, ką 
daryti, už ko griebtis. Aišku, pirmiausia jie bėgo iš griū
vančių, įrančių namų; kai kurie jų galvojo: gal kas pa
leido hidrogeninę bombą...

Bet ne, ne bomba, ne žmogaus padaras Skoplje mies
tą griovė—griovė jį baisusis žemės drebėjimas, nelauk
ta, netikėta gamtos rykštė, katastrofa.

Per keletą-kelioliką minučių buvo sugriauta apie 80 
procentų visų miesto pastatų. Žuvo gal tūkstantis, gal 
du, o gal ir daugiau žmonių; tūkstančiai buvo sužeisti, 
o didesnė miesto gyventojų dalis pasiliko be buto, be 
pastogės.

Ten, kur buvo miesto pastatai, kai kur atsivėrė 
baisios “duobės”; užgriūtas maistas ir žmonių lavonai 
sudaro pavojingą atmosferą. Jugoslavijos vyriausybė 
nutarė viską išdinamituoti, sulyginti su žeme. Sakoma, 
Skoplje miestas bus atkurtas, bet ne toje vietoje, kur 
jis buvo per 2,500 metų.

Baisūs dalykai Makedonijoje darosi. Didelė trage
dija ištiko Jugoslaviją. Pasirodo, žmogaus protas ir 
ranka padirba milžiniškas viską naikinančias bombas, 
bet negali suvaldyti gamtos “išsišokimų,” negali žmonių 
apsaugoti nuo žemės drebėjimų, nuo uraganų, baisių 
viesulų, nuo sausrų, nuo didžiulių liūčių.

Mūsų nuoširdi užuojauta Skoplje miesto gyvento
jams, nusiaubtiems baisios nelaimės.

Argentinos prezidentas
PAGALIAU, po visų formalumų, oficialiai paskelb

ta, kad Argentinos prezidentas bus d-ras Arturo Illia, 
o vice prezidentas—Carlos Perette. Senjoras Illia pra
dėsiąs eiti prezidento pareigas š. m. spalio 12 d.

Tolydžio buvo išleistas iš nelaisvės buvęs preziden
tas Frondizi, kurį nuvertė kariuomenės vadovai. Sa
koma, paleista iš kalėjimu keletas šimtų ir politiniu 
kalinių. - *

Kaip ten bus toliau, sunku pasakyti, kadangi Ar
gentinoje dažnai valdžios keičiamos — keičia karininkų 
klika.

Prezidentiniai rinkimai, kaip žinia, įvyko š. m. lie
pos mėnesį. Bet tai buvo daugiau komedija, o ne rinki
mai. Atsiminkime: nebuvo leista kandidatuoti tiems, 
kurie būtų buvę išrinkti,—peronistams. Argentinos Ko
munistų partija pavaryta palėpin.

Buržuazinė spauda skelbia, jog naujas prezidentas 
—“vidurio žmogus.” Matysime, kokio “vidurio” jis lai
kysis.

Tuo pačiu laiku Argentinoj vyrauja baisi ekonominė 
krizė, kuriai galą galėtų padaryti tik liaudies valdžia, 
bet jos kol kas nėra ir dar nežinia, kada bus.

Išvyko
AMERIKINĖ DELEGACIJA, vadovaujama Valsty- 

bes sekretoriaus Dean Rusko, išvyko į Maskvą pasira
šyti po sutartimi, draudžiančia branduolinius bandymus 
atmosferoje, kosminėje erdvėje ir vandenyje.

Į delegaciją įeina ir penki senatoriai: trys demo
kratai ir du respublikonai. Jie ten bus tik kaip ste
bėtojai. Mat, JAV Senatas sutartį turės užgirti—dviem 
trečdaliais balsų. Prezidentas Kenedis nori, kad sutartis 
būtų užgirta juo didesniu balsų skaičiumi.

Kai kurie respublikonai (pav., Dirksenas iš Illi
nois) atsisakė vykti Maskvon; bijosi “susitepti rankas.”

Prasti jie politikieriai.

Priėmus Maskvos sutartį 
—dėl branduolinių ginklų 
bandymų sulaikymo atmos
feroje, vaūdęnyjej ir :'kpsmi- 
nėje erdvėje’ —■ p a.s a iii i o 
žmonės 11 lengviau*'Atsiduso. 
Žemiau paduodame kai ku
rių šalių žmonių pasisaky
mus, kaip juos praneša Tą
sąs:

Anglijos parlamente:
Darbiečių vadovas II. Wil- 

sonas pabrėžė, 'kad viso pa
saulio tautos bus dėkingos už 
šią sutartį. Jis pareiškė, kad 
dabar atsirado viltis greitai į- 
vykdyti planą, kuriuo numa
toma sudaryti branduolinio 
ginklo neturinčias zonas.

Diskusijose kalbėję parla
mento deputatai sveikino Ma
skvos susitarimą kaip svarbų 
žingsnį, padedantį mažinti 
tarptautinį įtempimą.

Leiboristas Mendelsonas pa
reiškė, kad dabartinį susitari
mą būtina papildyti Tarybų 
Sąjungos pasiūlytu NATO ir 
Varšuvos sutarties šalių ne
puolimo paktu. Tatai plačiai 
paremtų visuomenė, pasakė 
kalbėtojas.

Didžiosios Britanijos Ko
munistų partija išleido tuo 
klausimu pareiškimą:

Iš pat pradžių Tarybų Są
junga drauge su kitomis šali
mis ir tautomis, pabrėžia Did
žiosios Britanijos Kompartija, 
iš visų jėgų stengėsi susitarti 
dėl branduolinio ginklo ban
dymų nutraukimo. Dabar rei
kia kovoti toliau, kad būtų pa
sirašyta sutartis, draudžianti 
visus bandymus.

Ypač svarbu šiuo metu, nu
rodoma toliau pareiškime, ne
leisti Vakarų Vokietijai persi
ginkluoti branduoliniu ginklu 
ir reikia šužlugdyti daugiaša
lių 1 branduolinių NATO pajė
gų sudarymo pląną, kuris 

į brandinamas kaip ( pirmasis 
žingsnis į branduolinį VFR 
persiginklavimą: ' ' ; ‘ :

Mums’ Anglijoj fe,”‘^pabrėžia 
Kompartijos .Politinis -komite
tas, tenka ypatinga atsakomy
bė kovoje už atsisakymą nuo 
branduolinio ginklo ir bran-1 
duolines strategijos, taip pat! 
už “Polarių” bazių likvidavi
mą. Būtina suvienyti visus 
žmones kovoti už taiką ir šal
tojo karo nutraukimą. Šiems 
tikslams mes ir turime suteik-, 
ti savo pastangas.

Meksikoje:
Meksikos visuomenė visiš

kai pritaria parafuotai sutar
čiai, draudžiančiai bandyti 
branduolinį ginklą atmosfero
je, kosminėje erdvėje ir van
denyje.

Visi laikraščiai praneša, kad 
TSRS, JAV ir Anglijos atsto
vai sėkmingai pasikeitė nuo
monėmis.

Meksikos prezidentas Adol
fas Lopesas Mateas laiško 
TSRS Ministerių Tarybos Pir
mininkui N. Chruščiovui, JAV 
prezidentui Džonui Kenedžiui 
ir Didžiosios Britanijos minis
trui pirmininkui Haroldui 
Makmilanui “karščiausiai lin
ki, kad būtų pasirašyta ši su
tartis, kuri, be abejo, visose 
šalyse bus sutikta kaip įrody
mas, jog šią sutartį pasirašiu
sieji nuoširdžiai nori nukreip
ti tarptautinius santykius tai
kos ir teisingumo keliu”.

“Meksika kovoja už visuo
tinį ir visišką nusiginklavimą 
ir taikų atomo naudojimą. To
dėl Jungtinių Valstijų, Tary- 

1 bų Sąjungos ir Anglijos susi
tarimu labai patenkinta visa 
šalis, — pasakė atominės en
ergijos komisijos pirmininkas 
Chosė Marija Ortis Tiradas.— 
Kaip Meksikos atominės ener
gijos komisijos pirmininkas li
kai p privatus asmuo visiškai 
sutinku su tuo, jog Maskvos 
sutartis, be abejo, gali būti 
vaisinga žmonijai”.

“Mes visi tikimės, — parei
škė apdirbamosios pramonės 
nacionalinių rūmų pirminin
kas Alfonsas Kardosas, —kad 
pagaliau klausimas bus paten
kinamai sureguliuotas, ir tai 
vis labiau tolins nuo mūsų tiek 
šaltąjį, tiek ir karštąjį karą”.

Indijoje:
Indijoje su didžiausiu pasi

tenkinimu sutiktas tas faktas, 

Niujorke ir Čikagoje
NIUJORKAS IR ČIKAGA — patys didžiausi mūsų 

šalyje miestai. Juose gyvena dideli skaičiai negrų ir ki
tokių rasių bei tautybių žmonių.

Abudu šitiedu miestai, rodosi, turėtų būti pavyz
džiu kitiems miestams, kiek tai liečia rasinį sugyvenimą. 
Bet ne! Abudu miestai šiandien stovi gėdos šešėlyje.

Niujorke vyksta milžiniškos negrų kovos už tai, kad 
jie ir puertorikieciai būtų priimti į statybinius darbus. 
Policija puola ir areštuoja pikietuotojus.

Čikagoje, be to, kad negrai kovoja už darbus, at
sirado kita “problema.” Antai dvi negrų šeimos įsikėlė 
gyventi į “baltųjų apgyventą rajoną.” Ką gi matome? 
Baltieji suorganizavo (matyt, iš parinktų chuliganėlių) 
demonstraciją, ir pradėjo naujai įsikėlusiems negrams 
langus daužyti, juos pulti. Dėl to gali kilti baisios riau
šės. ,

Klausiame: kur link tai veda?!..

kad parafuota sutartis dėl 
branduolinio ginklo bandymų 
uždraudimo atmosferoje, kos
minėje erdvėje ir vandenyje.

Kalbėdamas mitinge Kūmu
le (Andhra Pradešo), minist
ras pirmininkas Neru pavadi
no šį įvykį pasaulio šių laikų 
istorijos “posūkio tašku”. Su
sitarimas, nurodė Neru, “at
veria kelią nusiginklavimui jr 
taikai visame pasaulyje”.

Pranešimai iš Maskvos, kad 
sėkmingai pasibaigė trijų val
stybių atstovų susitikimas, 
skelbiami ryškiausiose pirmų
jų puslapių vietose. “Istori
nis susitarimas’’, “Istorinis do
kumentas” — taip vertina 
Maskvos susitikimą Indijos 
laikraščiai.

GLOBKĖS TEISME 
LIUDIJĘ LIETUVIAI

Galvažudžio Hanso Glob- 
kės teisme, vykusiame Ry
tų Berlyne, liudijo ir trys 
lietuviai: J. Jurginis, buvęs 
(Smetonos valdžioje) užsie
nio reikalu ministras J. 
Urbšys ir dailininkas Au
gustinas Savickas.

Globkė, kaip žinia, nutei
stas (už akių) visam am
žiui kalėti. , Bet Globkė 
šiandien tebėra laisvas—jis 
Adenauerio dešinioji ran
ka,- “demokratiją gina” Va
karų Vokietijoje!

NEĮKAINUOJAMAS 
KULTŪRINIS TURTAS

L. Braziulis “Vilniaus tie
soje” rašo apie kultūrinius 
lobynus, kuriuos turi Vil
niaus Valstybinis Universi
tetas. Skaitome:

YVU Mokslinės bibliotekos 
fondai susideda iš, 1 mln. 800.- 
000 su viršum tomų. Visų se
niausioms leidiniams saugoti 
yra net atskiros salės. Tai 
rankraščių' ir senų leidinių 
skyriaus patalpos. . Jisai kau
pia slėpingus ^altinius, spaus
dinto rašto pirmagimius.

čia yra pergamentų rinki
niai, kurių seniausias — gai
dos, rašytos XIV amžiuje, čia 
guli ir pirmosios spausdintos 
knygos — inkūnabulai, kurių 
nė vieno šalies universiteto 
biblioteka neturi tiek daug — 
daugiau kaip 300. Jų tarpe 
yra seniausia knyga respubli
koje — inkunebulas “Opus de 
Universo”, parašytas filosofi
niais klausimais ir išleistas 
1467 m. štrasburge.

Pirmoji spausdinta knyga 
Lietuvoje — 'Vilniuje išleista 
P. Skorinos “Apostolas” taip 
pat puošia gražiąją Smuglevi
čiaus salę —’rankraštyno pa
talpas. Kurį laiką biblioteka 
neturėjo pirmųjų lietuviškų 
leidinių. Tačiau tarybiniais 
metais, atsiradus bičiuliškiems 
ryšiams tarp bibliotekų, 1957 
m. sausyje į universitetą iš 
Odesos atėjo paketas su P. 
Mažvydo “Katekizmu”. Praė
jo lygiai 410 metų, kol pirmo
ji lietuviška spausdinta knyga 
sugrįžo į tėvynę. Iš Maskvos 
Lenino vardo Valstybinės bib
liotekos grąžintas į senas sau
gyklas kitas brangus leidinys 
— M. Daukšos “Katekizmas”, 
išleistas 1595 m. Tai pirma 
spausdinta lietuviška knyga 
Vilniuje. Taip buvo gauti ir 
kiti reti leidiniai, atstovaują 
senajai lietuvių , raštijai ir 
spaudai.

Įdomu, jog rankraštyje su
kaupta pirmieji lietuviški so
cialdemokratijos leidiniai, V. 
Mickevičiaus-Kapsuko, !Z. An- 
gariečio laiškų rankraščiai, o 
taip pat S. Daukanto, žemai
tės ir daugelio kitų liaudies 
rašytojų braižu išmarginti la
pai. Čia yra ir atsišaukimai 
bei proklamacijos, raginan
čios kovoti prieš fašizmą, ke
liančios į kovą Suvalkijos val
stiečius. Yra pogrindinių laik
raščių “Tiesos”, “Komunisto” 
egzempliorių, jaunimo pažan
gios spaudos pavyzdžių.

Skaityklų biblioteka turi 11. 
Prie plačiųjų stalų didžiosiose 
—• bendrojoje ir mokslo per
sonalo — skaityklose gimė ne 
vienas mokslinis kūrinys, bu
vo paruošta ne viena diserta
cija, apgalvotas ne vienas eg
zaminas ar seminaras. Viso
mis pasaulio'1 kalbomis leidi-

Kaip jauna motinu, susi
laukusi pirmagimio, taip 
jaunas poetas-ra š y t o j a s, 
pamatęs išėjusią pasaulin 
pirmąją savo kūrybos kny
gą, džiaugiasi. Ir jis turi 
teisę džiaugtis! Tasai, ku
ris tokia proga nesidžiaug
tų, manau, nebūtų tikras 
kūrėjas, o kažkoks bejaus
mis bekraujis, animikas. 
žinau, džiaugiasi ir tie, į 
kurių rankas patenka tokie 
“pirmagimiai” — skaityto
jai.

Mane pasiekė iš Vilniaus 
šešios nedidelės knygos, su
dėtos į vieną popierinį tu
rėklą, ant kurio išspausdin
ta “1962—Pirmoji knyga.” 

Šešios knygos — šešių 
jaunų autorių pirmosios 
kregždės, paleistos pasau
lin. Dailios jos, su puikiais, 
savitais dailininko (V. Ži
baus piešiniais — mielos 
akiai ir širdžiai.

Man norisi mūsų laikraš
čio skaitytojus supažindin
ti su jaunais autoriais; tai 
darau, pasinaudodamas 
Grožinės literatūros leidyk
los aplankuose išspausdin
tais duomenimis.

Danutė Žakienė — “SAU
LĖ ŽEMĘ APKABINO,”
eilėraščių rinkinys. Danutė 
gimė 1926 m. Kaune. 1943 
m. baigė Kauno III gimna
ziją. Studijavo Kauno 
Valstybiniame universitete 
Istorijos-filologijos fakulte
te lituanistiką. Pirmas jos 
eilėraštis buvo išspausdin
tas 1956 m. žurnale “Tary
binė moteris.” Šiuo meta 
ji dirba “Tiesos” laikraščio: 
redakcijoje.

Jonas Ratnikas—“SPARr- 
NAI,” eilėraščių rinkinys. 
J. Ratnikas gimė 1935 m. 
Kaune. 1953 m. b a i g ę! s 
Kauno Komjaunimo vardo 
I vidurinę mokyklą, mokė
si aviacinėse mokyklose 'ir 
tarnavo karo lakūnu. 1958 
m. buvo demobilizuotas iš 
Tarybinės armijos. 1961 m. 
rugpjūčio 25 d. J. Ratnikas 
staiga mirė. Pirmieji jo 
eilėraščiai periodinėje spau
doje pasirodė 1959 m.

Algimantas Mikuta — 
“GĖLĖS BRAIŽYKLOJE,” 
eilėraščių rinkinys. A. Mi
kuta gimė 1943 m. Mažei
kiuose. Mokėsi Salantų 
pradinėje, o vėliau Mažei
kių septynmetėje ir viduri
nėje mokyklose.' Šiuo metu 
studijuoja Kauno politech
nikos institute Mechanikos 
fakultete. Pirmasis A. Mi- 
kutos eilėraštis buvo iš
spausdintas 11957 m. rajoni
niame laikraštyje.

Marcelijus Martinaitis— 
“BALANDŽIO SNIEGAS,” 
eilėraščių rinkinys. M. Mar
tinaitis gimė 1936 m. Rasei
nių rajone, Paserbenčio kai
me, mažažemio valstiečio 
šeimoje. 1952 m., baigęs 
Gervinių septynmetę mo
kyklą, įstojo į Kauno poli
technikumą, vėliau dirbo 
Raseinių rajoninio laikraš
čio redakcijoje. Tarnavo 
Tarybinėje armijoje. Šiuo 
metu studijuoja Vilniaus 
Valstybiniame Kapsuko v. 
universitete Istorijos - filo
logijos fakultete. Pirmieji 

niai ateina į Vilniaus univer
sitetą. . . \

Viena iš seniausių Tarybų 
Sąjungoje bibliotekų, įsikūru
si 1570 m., VVU Moksline bi
blioteka matė sunkius lenk
mečio ir carizmo laikus, bur
žuazijos ir fašizmo savavalia
vimą, kuris gniaužė pažangią 
mintį, b svarbiausia — naiki
no vertingą amžių palikimą. 
Tarybiniais metais biblioteka 
auga ir klesti. VVU bibliote
ka — pats stropiausias ir tur
tingiausias knygnešys. Jos ia- 
biai neišsemiami.

M. Martinaičio eilėraščiai 
pasirodė “Kauno tiesoje” 
1955 m.

Jonas Juškaitis — “IR 
AUŠROS, IR ŽAROS,” ei
lėraščių rinkinys. Auto
rius gimė 1934 m. Jurbarko 
rajone, Keturių kaime. Mo
kėsi Klišių pradžios mokyk
loje ir Jurbarko vidurinėje 
mokykloje. 1958 m. baigė 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko v. universiteto Is
torijos-filologijos fakultetą. 
Šiuo metu dirba “Literatū
ra ir menas” savaitraščio 
redakcijoje. Pirmieji jo ei
lėraščiai spaudoje pasirodė 
1954 m.

Antanas čalnaris—“TAS 
VIENAS VAKARAS,” ap
sakymų rinkinys. Autorius 
gimė 1935 m. m. Pakruojo 
rajone, Lygumų miestely
je. 1955 m. baigė Lygumų 
vidurinę mokyklą. Dirbo 
Joniškio rajono “Tarybinio 
balso” redakcijoje, šiuo 
metu dirba Pakruojo rajo
ninio laikraščio “žvaigždė” 
redakcijoje. Pirmas jo ap
sakymas buvo išspausdin
tas Lietuvos spaudoje 1959 
m.

Kaip matome, iš šešių

Geologo ir mokslininko 
jubiliejus

Pokario metais respubli
kos liaudies ūkis gavo ver
tingų statybinių medžiagų, 
kurių , telkinius atskleidė 
Tarybų Lietuvos geologai. 
Geologiniai tyrimai plečia
mi toliau: ieškoma naftos, 
dujų, rūdinių telkinių, šia
me reikalingame bare nuo 
pačių pirmų j jų Tarybų val
džios kūrimo Lietuvoje me
tu nenuilstamai darbuojasi 
vienas seniausių respubli
kos geologų — profesorius 
daktaras J. Dalinkevičius, 
kuriam šiomis dienomis .su
ėjo 70 metų.

Vargingo valstiečio sūnui 
sunku buvo prasimušti į 
šviesą. Tačiau darbštumo 
ir užsispyrimo dėka 1912 
metais J. Dalinkevičius <— 
jau Peterburgo Kalnų in
stituto studentas, o už sep- 
tynerių metų — to paties 
instituto dėstytojas. Bedės- 
tydamas seniausioje šalies 
geologų mokykloje, jis pa
rašo originalų ir dabar dar 
tebereikšmingą “Kalnų- ge
ometrijos” vadovėlį.

1925 m. J. Dalinkevičius 
grįžo į Lietuvą. Tačiau čia 
jis iškart susidūrė su bur
žuazinės Lietuvos vyriausy
bės abejingumu žemės tur
tams ir šykščiomis dotaci
jomis, skiriamomis jų tyri
mams. Užtat dosniai buvo 
atlyginamos valstybės, “rė- 
musios” Lietuvą įvežamo
mis iš kitur mineralinėmis 
žaliavomis. Beje, ir daugu
mos užsienio geologų nuo
mone, Lietuva buvo laiko
ma perspektyvia žemės tur
tais šalimi. J. Dalinkevi
čius didelę savo gyvenimo 
dalį pašventė darbui, ku
riuo siekė įrodyti, jog Lie
tuva pati turi ir gali ga
minti statybines medžiagas 
iš vietinių resursų. Tam 
tikslui jis aukojo savo jė
gas ir laiką, pėsčias, su plak
tuku ir žemėlapiu rankoje 
vaikščiodamas po tolimiau
sius Lietuvos kampelius ir 
rinkdamas geologinę me- 
džagą. Pasirodė visa eilė 
svarbių jo parašytų moksli
nių darbų.

1940 m. jam buvo suteik
tas profesoriaus vardas ir 
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jaunų autorių — penki pes
etai, o tik vienas proziipj* 
kas. Jaunoj šaly jauni 
žmonės pirmiausia ima dai
nuoti. Poezija Lietuvoje 
turi didžiulio pasisekimo, 
ypatingai jaunime.

Žinau, jaunieji autoriai ir 
skaitytojai nelaukia iš ma
nęs pasisakymo, kuris jų, 
mano nuomone, “geriau
sias,” kurio kūryba labiau
siai patinka. Pagaliau vie
na kregždė—dar ne pavasa
ris, pirmoji knyga dar ne 
viskas, o tik poeto-rašytojo 
gyvenimo pradžia. Pasaky
siu: visi autoriai turi talen^ 
tą, gi jų ateities kūrybą 
nuspręs ryžtas ir sunkta 
darbas. Pirmosios jų kny
gos, kaip savo apipavidali
nimu, taip ir turiniu, pa
tiks kiekvienam, į kurio 
rankas jos pateks. Tenka 
pridėti, kad A. Čalnario ne
ilgi apsakymai rodo jį tu
rint nemenką beletristo do
vaną.

Širdingai sveikinu jau
nuosius autorius, spausda
mas jų dešinę, linkiu sėk
mės!

Gaila, kad Jonui Ratni- 
kui, talentingam jaunam 
poetui šia proga tenka tar
ti amžinos atminties...

Rojus Mizara

tais pačiais metais paves
ta vadovauti Valstybinio 
universiteto geologijos ka
tedrai. 1946 m. J. Dalinl^- 
vičius išrenkamas Lietukus 
TSR Mokslų akademijos 
nariu-ko respondentu.

Pokario metais Tarybų 
valdžios rūpesčiu respubli
koje buvo kuriamos geolo
ginės ’ ’ įstaigos, pradėti 
ruošti geologų kadrai. J. 
Dalinkevičiaus mokslinė ir 
pedagoginė veikla tampa 
dar platesnė. Jo moksli
niais darbais ir pasiūlymais 
vadovaudamiesi, g e o losai 
imasi nuodugnaus vietinių 
naudingų iškasenų tyrimo. 
O kiek jaunų geologų yra 
paruošęs prof. J. Dalinkevi
čius! Praktiškai visi Lietu
vos geologai yra jo auklė ti
nai. Jų būrys dabar siekia 
virš 200.

Sunku man, buvusiam 
mokiniui, dabar įvertinti 
jubiliato veiklą ir suminėti 
visus nuopelnus. Tačiau jo 
įvairiapusis darbas: mok
sliniai darbai (jų arti 100), 
vaisinga pedagoginė veikia, 
o svarbiausia — gausūs su
rasti Lietuvos žemės tur
tai; tai faktai, kurie kalba 
patys už save.

Ilgų ir vaisingo darbo 
metų, mokytojau!

P. Suveizdis
Geologijos ir mineralogijos 

mokslų kandidatas

Moteris ir kosmosas
Sovietų Sąjunga pirmoji 

iššovė moterį į erdvę ir pa
rodė pasauliui, kad moteris 
gali atlikti tokias pat par
eigas, kaip ir vyras. Vy
ras pirmą kartą tik vieną 
kartą apskrido žemę. Mote
ris iš pirmo karto apskrido 
žemę net 49 kartus!

Kalifornijos didlapiai ne
parodė tinkamo entuziaz
mo — vieni net paveikslus 
ir žinias talpino ant antro 
puslapio apie Tarybų 
jungos moters erdvėj skri
dimą. O popiežiaus PoyįĮo 
4 paveikslai buvo pirmoje 
vietoje.

John Baker



< Karolis Petrikas
Karolis Petrikas gimė 1906 

metų gegužės 5 dieną Ma
rijampolės apskrities Dob- 
rovnykų kaime- Anksti pra
dėjo gyventi savarankiškai. 
1922 metais jis, šešiolika
metis paauglys, stoja dirbti 
j paštą. Matydamas darbo 
žmonių išnaudojimą, įsijun
gia į darbininkų judėjimą, 
susipažįsta su marksizmo 
mokslu. 1925 metais kaip 
“antivalstybinis elementas” 
K. Petrikas iš pašto pašali
namas. Kurį laiką teko 
dirbti juodadarbiu.
\ 1926 metais K. Petrikas 
dalyvauja Marija m p o 1 ė j e 
(dabar Kapsukas) įkuriant 
prie profsąjungos darbinin
kų jaunimo sekciją. Prof
sąjungoje jis nuosekliai 
vykdo Komunistų partijos 
liniją, griežtai kovoja prieš 
skaldytojiškus socialdemo
kratų veiksmus. Tais pa
čiais metais iis čia įkuria le
galią marksistinę darbinin
kų jaunimo organizaciją, 
pavadintą “Spindulys.” Po 
1926 metų fašistinio per
versmo K. Petrikas suima
mas.

Varnių koncentracijos sto
vykloje 1927 metų antroje 
pusėje K. Petrikas priima
mas į Lietuvos Komunistų 
partiją. Būdamas stovyk
loje, jis daug mokosi, stu
dijuoja marksizmą - leniniz
mą. K. Petrikas išrenka
mas politinių kalinių kolek
tyvo nariu. Stovykloje iš
ryškėja būdingi komunisto 

•olio bruožai, reiklumas 
ir kitiems, griežtumas 

vykdant bet kurį partinį 
uždavinį, konspiratyvumas.

Žemiau spausdinami L. Ka
počiaus atsiminimai apie K. 
Petriką. 

•
Ryžtingas, bebaimis 

kovotojas
1925 metų pabaigoje or

ganizacija pasiuntė mane į 
Marijampolę. Visų pirma 
užėjau į profsąjungos būs
tinę. Čia ir įvyko mano pir
moji pažintis su Karoliu 
Petriku. Tai buvo tamsia
plaukis, gyvas ir judrus 
jaunuolis, kurį jau tada pa
žinojo visi jaunieji Mari
jampolės darbininkai.

1926 metais man pavyko 
įstoti į Marijampolės moky
tojų seminariją. Šiuo peri
odu man dažnai tekdavo 
susitikinėti su K. Petruku, 
kuris tuo metu dalyvavo 
kariant prie profsąjungos 
darbininkų jaunimo sekci
ją. Partijos Marijampolės 
rajono komiteto nutarimu 
pavedėme K. Petrikui orga
nizuoti legalią marksistinę 
jaunųjų darbininkų organi
zaciją “Spindulys.” Kartu 
jis daug dirbo vietos prof
sąjungos komitete, padėda
mas ruošti rezoliucijų pro
jektus, kuriais buvo siekia
ma, kad Marijampolės ben
droji profesinė sąjunga tap
tų Profinterno, o ne opor- 
tunistinių profsąjungų šali
ninke. Kiek vėliau jis buvo 
paskirtas šios profsąjungos 
techniškuoju, o iš esmės po
litiškuoju sekretoriumi. Jis 
gaudavo iš mūsų, komunis
tų, revoliucinę pogrindinę 
literatūrą, taip pat tuo me
tu legaliai leistą kairiųjų 
darbininkų literatūrą.

Karolis buvo labai popu
liarus ir mylimas Marijam
polės jaunųjų darbininkų 
tarpe. Todėl visiems buvo 
skaudus smūgis, kada atėję 
į valdžią lietuviškieji fašis- 
tą£ išrovė jį iš Marijampo
lės'darbininkų tarpo ir izo
liavo Varnių koncentracijos 
stovykloje.

1931 metų vasarą K. Pet
rikas, išleistas iš. Varnių 

k o n c e n t racijos stovyklos, 
grįžta į Marijampolę. Čia 
tuo metu buvo statomas pir
mas Lietuvoje cukraus fab
rikas. K. Petrukui buvo pa
vesta įsidarbinti šio fabriko 
statyboje. Reikėjo susipa
žinti su darbininkais ir ge
riausius iš jų įtraukti į po
grindinį komunistinį judė
jimą, sudarant partines ir 
komjaunimo kuopeles-

Ketveri su puse kalinimo 
metai užgrūdino ir subran
dino Karolį. Jis su visu 
ryžtu ėmėsi pogrindinio ir 
pusiau legalaus darbo. Pir
miausia su cukraus fabriko 
statytojais buvo surengta 
visa eilė pasitarimų dėl 
profsąjunginių ir pusiau le
galių komitetų sudarymo 
kiekviename darbo bare. 
Kiekvieną kartą, išmokant 
algą, buvo surenkami keli 
šimtai litų politiniams ka
liniams ir jų šeimoms šelp- 
ti, o taip pat profsąjungi
nių komitetų reikalams. 
Fabriko statyboje veikė ke
lios komunistinės ir kom
jaunimo kuopelės. Pennsylvanijos valstijos 

seimelyje yra įneštas svar- 
Kadangi 1931 metų rude-1 bus bilius — HB 1018, ku- 

nį fabrikas turėjo pradėti ris. turėtų atkreipti plačio- 
veikti, rangovai savivališ-1 sios visuomenės dėmesį, nes 
kai dar labiau prailgino' klerikalai po gauto smūgio 
darbo dieną, padidino dar
bo apimtį, nepakeldami dar
bo užmokesčio. Darbininkai 
nutarė organizuoti streiką, 
Buvo sudarytas centrinis 
streiko komitetas, į kurį įė
jo komunistai ir patys ak
tyviausieji darbininkai. 
Šiame komitete vienas iš 
vadovų buvo K. Petrikas. 
Streikas buvo gerai paruoš
tas ir,, nepaisant žiaurių re
presijų, ypač prieš akty
viausius darbininkus, laimė
tas. Tačiau fašistinė žval
gyba tuojau ,po streiko su
ėmė K. Petriką.

Vėlesniais metais teko su
sitikti su Karoliu Jonavoje, 
kur jis organizavo stalių 
streiką.

Po Tarybų valdžios pa
skelbimo Lietuvoje Karolis 
įsijungė j aktyvų darbą Ma
rijampolėje, o 1941 metais 
stojo į lietuvių tarybinių 
partizanų eiles. Jam pavy
ko susirišti su antifašistiš- 
kai nusiteikusiais darbinin
kais ir darbo valstiečiais. 
L i e tuviškieji nacionalistai, 
tarnavusieji vokiškiems fa
šistams, nuolat sekė kiek
vieną Marijampolės namelį, 
kuriame kada nors gyveno 
arba kur užeidinėjo kovoto- 
jai-antifašistai. Vokiškieji 
gestapininkai ir vietiniai 
policininkai šnipų grandimi 
apsupo Lauko gatvę, kur 
gyveno Karolio tėvai, da
bartinio turgaus aikštę, žy
dų sinagogos rajoną, centri
nę miesto aikštę ir Gedimi
no gatvę. Apsuptojo rajo
no viduryje buvo Dailidžių 
skersgatvis- Kai vieną tam
sią ir drėgną rudens nak
tį Karolis pasirodė šiame 
skersgatvyje, pasigirdo 
šauksmas:

—Rankas aukštyn!
Užsigrūdinęs kovo t o j a s 

nepakėlė rankų. Jis pasislė
pė tvartelyje ir iš ten ati
dengė ugnį į jį supančius 
gestapininkus ir lietuviš
kuosius nacionalistus. Ke
letas apsupančiųjų buvo su
žeisti, bet Karolis Petrikas 
krito nelygioje kovoje.

Taip baigė savo gyvenimo 
dienas tyras kaip šaltinio 
vandens lašas Lietuvos liau
dies sūnus. Savo gyvybę jis 
atidavė gindamas darbo 
žmonių reikalus, netoliese 
nuo 1925 metais buvusios 
bendrosios Mari j a m p o 1 ė s 
darbini nkų profsąjungos 
būstinės. Eidami pro -šią 
vietą, Kapsuko darbininkai,

Klaipėdos “Trinyčių” medvilnės verpimo fabrike yra dau
giau kaip dešimt meno saviveiklos ratelių. Choro ir šokiu 
kolektyvai dažnai pasirodo miesto darbo žmonėms, išvyksta 
į kaimyninius ūkius.

Nuotraukoje: verpėjos B. Starolytė ir S. Stankutė ruošias; 
eiliniam koncertui.

Sen ir ten pasidairius

nuo JAV Aukšč i a u s i o j o 
teismo už kalbėjimą poterių 
viešosiose mokyklose ir ki
tokiose įstaigose atsipeikė
ję, vėl kelia galvas. Dabar 
reikalauja, kad įstatymais 
priverstų miestų mokyklų 
švietimo tarybas, kad jie 
savo autobusais vežiotų ir į 
parapijines mokyklas vai
kus, kurie nebeturi pato
gios transportacijos. To
kių mokinių randasi apie 
150,000. Argi tai nereikė
tų griežtai užprotes t u o t i 
prieš pravedimą įstatymu 
tokio biliaus, kad visuome-' 
nei reikėtų veltui vežioti sa
vo lėšomis religingų tėvų 
vaikus ?

•

Akių gydytojai ir astro
nomai davė naudingą pa
tarimą smalsuoliams, laike 
dalinio saulės užtemimo lie
pos 20 d. Gydytojai sako, 
kad saugių priemonių nuo 
apsideginimo akių saulės
spinduliais dar z nėra išras
ta. Net ir aprūkyti dūmais 
stiklai nesaugūs. 1959 me
tais JAV—Seattle, Wash.— 
apsisvilino akis dalinai ap
temusios saulės spinduliais 
apie 3,500 žiūrovų. 1959 m. 
balandžio 8 d- Australijoj 
apako 172 žmonės, tarp ku
rių buvo daugiausia mo
kyklinio amžiaus vaikai. Ir 
didelis skaičius žmonių vi
suose pasaulio kraštuose 
dalinai sugadino savo akis 
bestebėdami saulės užtemi
mus.

Kuomet mūsų šalies sena
to apgynos komitetas turė
jo viešą publikos apklausi
nėjimą kas l’nk įstatymo 
valdžios lėšomis daugybę 
slėptuvių apsisau g o j i m u i 
nuo branduolinių bombų, 
tarp apklausinėjamų buvo 
didelė grupė ir įžymių ša
lies gydytojų, kurie net pa
šiepdami pareiškė, kad jie 
priešingi įstatymui slėptu
vių; nurodė, kad jos bran
giai kainuoja, o neturi jo
kios apsigynimo vertės. To
kia gydytojų nuomone mi- 
litaristai, karo troškėj ai la
bai nepatenkinti.

1-1 1 •

Mūsų šalies kai kurie 
aukšto rango valdžios par- 

pažinojusieji Karolį, žemai 
nulenkia galvas, pagerbda
mi nelygioje kovoje kritusį 
savo klasės reikalų gynėją.

L. Kapočius 

eigūnai, nusivylę, net savo 
nagus kramtosi. Mat, jie 
skaudžiai apsiriko laivais 
gabendami Kubai medika
mentus ir kūdikiams mais
tą — atlyginimą už pada
rytus Kubai nuostolius lai
ke invazijos Kiaulių įlan-
koje.

Pagal sutartį, laivai, 
grįždami iš Kubos, visuo
met parsigabendavo į Flo
ridą pabėgėlių šeimų, gimi
nių ir šiaip sau norinčių iš
vykti į JAV. Dabar tie 
naujieji imigrantai Florido
je kelia didžiausią suirutę, 
nepasitikėjimą Kubos lais
vinto jais ir t. t. Tik dabar 
mūsų vyriausybė apsižiūrė

jo, kad jie iš Kubos parsi
vežė gerai išmokslintų ko
munistų ... Dėl to kyla bai
sus susirūpinimas.

_______ •

Filadelfijoj jauna 22 m. 
amžiaus Loreta Logan, iš 
didelio pykčio įniršusi, 
žiauriais smūgiais televizo
riaus antena sumušė savo 
dvejų metų amžiaus dukre
lę ir nuo antro aukšto iš
metė laukan savo penkių
metų sūnelį. Motina buvo 
suareštuota ir nuteista ka
lėti nuo 6 iki 12 mėnesių.

•

Praėjusį birželio mėnesį 
prezidentas Kenedis, Paci- 
fiko vandenyne stovėdamas 
ant milžiniško lėktuvnešio 
“Kitty Awk” ir stebėdamas 
karinio laivyno pratimus, 
šitaip pasakė jūrininkams: 
JAV privalo kontroliuoti 
vandenynus, jeigu mes no
rime užlaikyti mūsų kraštą 
saugiai... Atrodo, kad to
kia prezidento užgaida ne
veda prie pasaulinės tai
kos.

Mano gyvenvietės apy
gardoj yra laiškanešys, ku
ris labai neapkenčia laik
raščio “Laisvės.” Kiekvie
ną kartą atnešęs ir kišda
mas laikraštį į dėžutę, taip 
jį suglamžo, sudrasko, kad 
jau negalima jo skaityti. 
Ateina ir kitų laikraščių, 
bet kitus įkiša į dėžutę čie- 
lus, nesudrasko. Mano žmo
na, nuėjusį į paštą nusi
pirkti paštaženklių siunti
nėjimui laiškų į Lietuvą, 
užklausė vieną aptarnauto
ją: Kodėl taip aukštai pa
kėlė kainas ant paštaženk
lių siuntimui laiškų į Lietu
vą? Todėl, atsakė, kad Ru
sija esanti mūsų šalies di
delis priešas, o Lietuva pri
sišliejusi prie jos.

Taip valdžios tarnautojai 
neturėtų elgtis!..

Pregresas I

Sauja Žiežirbų
Kada Aukščiausiasis šalies 

teismas padarė sprendimą 
prieš skaitymą biblijos ir 
maldų mokyklose, tai mūsų 
Pennsylvanijos seimelio di
džiumos vadas (leader), po
nas Albertas W. J o h n s o - 
nas, pridavė seimeliui bi- 
lių, kad viešosiose mokyk
lose patys mokiniai “nusi- 
spręstų” vienbalsiai, ar jie 
nori ar nenori bilbijos skai- j 
tymo ir maldų. Ir, žinoma, 
jis greitai rado pritarėjų 
savo biliui.

Tai, ot, 'iš kokių asmenų 
susideda valstijinis seime
lis. Vaikučiai turi “patys 
nusispręsti,” ar jie sutinka 
su biblijos skaitymu, o 
Aukščiausiojo teismo spren
dimas lai eina už tvoros.

•
Jau kiek laiko, kai mūsų 

valstijos seimelyje disku-, 
suojama apie pakėlimą mo
kytojams algų, ir niekaip 
negali prieiti prie konkre
taus susitarimo: kaip ir po 
kiek pakelti mokytojams al
gas- O reikia pasakyti, kad 
Pennsylvanijos valstijoj mo
kytojai gal pigiausiai ap
mokami. Pradedantys mo
kytojai gauna tik po $3,600 
metinės algos. Betgi patys 
seimelio atstovai, kurie nė 
pusės laiko neišdirba, žeria- 
si po $6,000 per metus ir 
už visas kelionių išlaidas.

Vienok paskutinėmis die
nomis susitarė pakelti mo
kytojams algas, bet prabėgs 
dveji metai, iki tai bus 
įvykdyta.

Kada mūsų gubernatorius 
Scrantonas pakėlė taksus 
ant pirkinių, tai per pirmas 
dvi savaites birželio mėne
sį taksai ant cigarečių ir 
degtinės sumažėjo aštuo- 
hiais procentais,, o ne paki
lo, kaip kad *ponas guberna
torius tikėjosi. Visgi toj 
kryptyj geras ženklas.

■ • '
Gal nei vienas iš respubli

konų abazo nerodo tiek am
bicijų prezidentinei kandi
datūrai 1964 metams, kaip 
birčistų patronas iš Arizo
nos B. 1 Goldwateris.. Bet 
štai aną dieną vienas iš res
publikonų abazo prasitarė 
anie “tamsų arkliuką” 
(dark horse), apie buvusį 
generolą Lucius Clay. Tai, 
žinoma, užpylė labai šalto 
vandens ant Goldwaterio, 
Rockefellerio ir Scrantono. 
O kas blogiausia, tai kad 
buvusis prezidentas Eisen- 
howeris pilnai sutinka, kad 
Clay būtų kaip tik tinka
mas tokiai vietai .

______ *
Visgi tenka pagirti Scran

tono dienraštį “Scranton 
Times,” kuris aną dieną iš
ėjo su vedamuoju aštrios 
kritikos tokiems gaivalams, 
kaip Mississippi gubernato
rius Barnett ir Alabamos 
Wallace, kurie priplauškė 
senato komitetui biaurių 
kvailysčių prieš negrus ir 
civilines teises. Išvadino 
juos “muilo dėžių” demago
gais.

•
Prieš kiek laiko Pennsyl

vanijos valstijos prokuroras 
W. B. Alessandroni “išaiš
kino,” jog valstijos kaštais 
aptarnavimas auto b u s a i s 
parapijinių mokyklų nebus 
prieš valstijos konstituciją. 
To tik ir reikėjo. Sujudo 
visos davatkos ir nevedę 
“tėveliai” džiaugtis.

O toksai aptarnavimas 
autobusais parapijinių mo
kyklų valstijai atsieitų pus- 
septinto milijono dolerių 
per metus. Tai kodėl jiems 
ir nesidžiaugti? Juk tokia 
suma pinigų pasiliktų jų 
kišenėse. Dabar valstijos

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Argentinos militaristai dar

sykį naikina komunizmą
Tuoj po praėjusių pre

zidentinių rinkimų, kuriuo
se militaristų peršami kan
didatai nelaimėjo, militaris
tų valdžia, baigdama savo 
gyvenimo dienas, dar sykį 
pasimojo komunizmą nai
kinti.

Tiesa, komunizmą naiki
na ten kiekviena valdžia, 
kiekviena reakcinė grupė. 
Gal daugiausia tuo pasi
žymėjo diktatorius Pero
nas ir jo žmonelė Evita. 
Bet pasirodo, kad nei Pe
ronas, nei kiti reakcininkai- 
militaristai nepajėgė tai pa
daryti. Komunistinis vei
kimas, nepaisant visokių 
represijų, teroro, kalinimo, 
pasilieka labai tvirtas. Tai 
pripažįsta tie patys komu
nizmo naikintojai.

Prieš keletą savaičių, 
kaip rašo Buenos Aires 
laikraštis “La Rason,” mili
taristų kontroliuojama val
džia išleido dar viena dek
retą, kuris tikrai sužlugdy- 
siąs komunistinį veikimą. 
Pasimokiusi iš Jungtinėse 
Valstijose veikiančiųjų fa
šistinių McCarrano ir kitu 
aktų, taipgi atsuktų prieš 
komunistinį judėjimą, šiuo- 
laikine Argentinos valdžia 
skelbia savo dekretu, kad 
jinai draudžia bet kokį ko-, ir tyrinėjęs divorsų siste- 
munistinį veikimą, skelbia'mas net vienuolikoje didžių- 
uždaranti ir dabar nelega- jų šalių, priėjo išvados, kad 
lią Kompartiją ir net kon-; Japonija turi geriausią tuo 
fiskuojanti jos visą turtą.! klausimu sistemą.

Japonijoje yra įsteigti 
taip vadinami “šeimvniniai 
teismai,” kuriuose divorsų 
bylos sprendžiamos. No
rintieji persiskirti turi 
laukti trejetą mėnesiu, kad 
galėtų “atvėsti”, ir tik ta
da ateiti teisman. Jiems

Toliau dekrete yra įvar
dyta virš 30 draugijų-khi- 
bų. Tos organizacijos ir tie į 
klubai ir pirmiau buvo už
daryti. Bet dabar valdžia 
tą uždarymą pakartoja su 
tam tikru priedu, kad tų 
organizacijų ir klubų tur
tą gali konfiskuoti ir jį su
naudoti, kaip valdžiai pa
tinka. •

Tarp įvardytųjų klubų 
randasi ir Buenos Aires 
Lietuvių klubas “Kultūra,” 
kuris turi gražų namą ir 
kitokio turto. Tai buvo de
mokratinių lietuvių veiki
mo centras. Dabar ir jis 
padėtas likvidacijai.

Federalinė pliocija taipgi 
įgaliota budėti, nužiūrimus 
asmenis sekti, jų namuose 
kratas daryti ir dekretui 
prasikaltusius areštuoti. 
Dekrete taipgi numatoma 
suimti ir paskirti deporta
cijai tuos sveturgimius, ku
rie bus nužiūrėti veikiant 
komunistiniame judėjime.

Mes jau žinome “smar
kiuosius” komunizmo nai
kintojus — Hitlerį, Muso
linį ir jiems panašius. Visas 
svietas gerai žino, kiek jie 
laimėjo. Ir dabartiniai ar- 
gentiniečiai k o m u n i z m o 
naikintojai nedaugiau galės 
laimėti.

Viena iš Argentinos atė
jusi žinia rodo, kad jų už
mojai eina velniop. Masinio 
spaudimo pasėkoje jau iš
laisvinta 200 politinių kali
nių, o kokių nors nauju 
areštų šiuo metu nesigirdi.

•

Militaristams nepatinka 
i rinkimų pasekmės
Vienas argentinietis rašo 

mums apie Argentinos pre
zidentinius rinkimus. Jis

seimelio sesijose visaip dis- 
kusuojama, o gubernatorius 
ponas Scrantonas, nors pro
testantiškos tikybos, bet jis 
tyli. Žinoma, politiniais iš
skaičiavimais, — jam baisu 
supykdyti romiškus krikš
čionis.

I. Vienužis

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., l’llgp. (Allg.) 6. 1963

i nurodo, kad “baltieji balo
tai,” kurie buvo balsuotojų 
sumesti be jokio ženklo, 
kaip protestas prieš reak
cija, labai gązdina reakci
ni nku s-m i 1 i tari s tu s.

Sakoma, kad protesto ba
lotų susidarė virš milijo
no. Tai galinga protestan
tų jėga. Tai jėga, kuri ne
nusilenkė militaristams, ne- 
leidusiems statyti liaudies 
fronto kandidatus.

Bet tai dar ne viskas. 
Rinkimuose daugiausia bal
si! gavo d r. Illia, Liaudies 
radikalu partijos kandida
tas, “vidurio žmogus,” ku
ris linkės su visomis valsty
bėmis turėti diplomatinius 
i r pre k y b i n i u s ryšius ir 
taipgi linkės suvaržyti sve
timųjų kraštų, ypač Jungti
nių Valstijų, monopolistinio 
kapitalo koncesijas, paleisti 
visus politinius kalinius, su
teikti daugiau laisvių pilie
čiams. Tai irgi parodo, kad 
didelė balsuotojų dauguma 
pasisakė prieš reakcinin
kus, prieš militaristus.

• 
Divorsai Amerikoje ir 

Japonijoje skirtingi
Pasadeno City College 

profesorius Jay Burchett, 
Jungtinių Valstijų divorsų 
reformų įstaigos vice pre- 

I zidentas, plačiai važinėjęs 

advokatas nereikalingas. 
Jie tik pasimoka $25 teis
mo išlaidų. Pasirodo, kad 
dauguma norinčiųjų atsi
skirti tuose teismuose gau
na progų išsiaiškinti ir su
sitaikyti .

Kas kita Jungtinėse Vals
tijose. Čia visas reikalas 
pereina "į advokatu rankas. 
Advokatai viską daro, kad 
susitaikymo nebūtų, kad 
jiems būtų pavestas turtas 
išdalyti. Prof. Burchett sa
ko, kad “advokatai yra ap
mokami vedyboms likviduo
ti,” o ne poroms sutaikin
ti. Vien tik Los Angeles 
mieste divorsais užsi i mau
tieji advokatai “padaro 20 
milijonų dolerių per me
tus.”

Kadangi prof. Burchetto 
tėvai išsiskyrė jam einant 
tik šeštus metus ir kadan
gi jam pačiam teko išsiskir
ti, tai jis labai susidomėjo 
divorsų klausimu, c

NACISTŲ “TEISINGU
MAS

Vokietijos Federatyvės 
Respublikos federaliniam 
administraciniam teismui 
šalies vyriausybė su
teikė didelę valdžią: jis na
grinėja politines bylas. Šis 
teismas uždraudė visas de
mokratines šalies organiza
cijas, skiria pensijas žino
miems fašistinės Vokietijos 
veikėjams ir 1.1. Ne kartą 
pažangi Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos visuo
menė protestavo prieš ne
teisėtus federalinio teismo 
sprendimus, bet nuo to nie
kas nepasikeitė. Teismas 
tęsia savo tamsius darbe
lius. Nieko stebėtino, ži
nant, kad iš 49 teismo na
rių 40 — karo nusikaltėliai, 
buvę stambūs nacistai.



Puškino dvikova ir mirtis
Puškino dvikova ir mirtis 

—vienas iš tų įvykių, kurie 
ir šiandieną tebet raukia 
žmonių dėmesį ir tebejau
dina tyrinėtojus. Pažan
gioji ano meto rusų visuo
menė ir vėlesnės kartos į 
didžiojo poeto nužudymą 
žiūrėjo kaip į nacionalinę 
tragediją.

Tikrosios Puškino dviko
vos ir mirties priežastys 
aiškėjo labai iš lėto ir iki 
šių dienų dar nėra visiškai 
atskleistos. Oficiali medžia
ga, liečianti poeto žuvimą, 
buvo palaidota trečiojo sky
riaus ir karo teismo archy
vuose. Teisminis tyrimas 
buvo vykdomas labai slap
tai. Spaudai buvo uždraus
ta bet kokia užuomina apie 
dvikovą. Tik po 25 metų 
kai kurie duomenys buvo 
paskelbti. Tikroji karo teis
mo byla — tyrimo medžia
ga , dvikovą lietusių jų as
menų apklausimo protoko
lai, karo teismo komisijos 
nuosprendis, karo ministe
rijos vyriausiojo auditoria- 
to išvados su caro rezoliu
cija ir kiti dokumentai — 
buvo paskelbta tik 1900 m.

Nors teisminis tyrimas 
davė tyrinėtojams nemaža 
ypač svarbių dokumentinių 
duomenų, tačiau bendras 
vaizdas apie dvikovos ap
linkybes, jos tikrąsias prie
žastis ir užkulisyje veiku
sias jėgas buvo iškreiptas. 
Net pareigūnai, dalyvavę 
tyrime, pažymėjo eilę gru
bių teismo tyrimo taisyklių 
pažeidimų: trūko Puškino 
žmonos paaiškinimų, kurie 
galėjo padėti atskleisti ap
linkybes, sukėlusias dviko
vą; prie bylos nebuvo kai 
kurių kitų dokumentų. Be 
to, teismo nariai, o ne^spe- 
cialistai - vertėj ai, Išvertė 
medžiagą iš prancūzų j ru
sų kalbą, padarydami klai
das, iškraipančias origina
lo prasmę. Vis dėlto, ko
kie rimti bebūtų šie proce- 
sualiniai iškraipymai, pa
grindinis trūkumas pasiro
dė kitas: karinio teismo 
komisijos byloje nebuvo 
svarbiausio dokumento — 
“ragų nešiotojo diplomo,” 
išsiuntinėto Puškinui ir jo 
draugams.

Karo teismo komisijos 
nuosprendis ir karo minis
terijos vyriausiojo audito- 
riato nutartis irgi iškreipė 
įvykį. Dvikovos priežastis 
buvo aiškinama “šeimyni
niais nemalonumais” tarp 
kamerjunkerio Puškino ir 
poručiko Gekereno (t. y. 
Danteso įsūnyto barono Ge
kereno). Nuosprendyje nė
ra jokių užuominų apie 
anoniminį paskvilį. Už tai 
jame yra nurodoma apie 
Puškino laišką Gekęrenui— 
“pilną plūdimų ir įžeidinė
jimų.” Visi šie praleidimai 
ir iškraipymai neatsitikti
niai, jie padaryti sąmonin
gai. Po 1917 m. “diplomo” 
originalas buvo rastas slap
toje trečiojo skyriaus bylo
je. Taigi buvo visos gali
mybės prijungti šį doku
mentą prie bylos. Bet tai 
neatitiko caro vyriausybės 
interesų.

Caras ir asmeniškais su
metimais siekė išsaugoti 
griežtą slaptumą, nes “dip
lomas” lietė caro šeimos in
teresus. “Diplomo” turinį 
Nikolajus ir carienė sužino
jo tik po Puškino dvikovos 
ir mirties. Benkendorfas, 
dar lapkričio mėnesį gavęs 
Puškino laišką su praneši
mu apie atsiųstą paskvilį ir 
neabejotinai turėjęs jo tik
rąjį tekstą, matyt ,suprato 
paskvilio reikšmę ir nesi-ry- 

žo pranešti apie jį carui. 
Tiky-po dvikovos Nikolajus 
pareikalavo visų bylos do
kumentų ir susipažino su 
“diplomo” turiniu. 1837 m. 
vasario 4 d. užrašuose — 
praėjus savaitei po Puškino 
mirties — carienė pažymi: 
“Dabar aš žinau visą ano
niminį laišką.”

“Diplomas” pranešė Puš
kinui apie jo išrinkimą “ra
gų nešiotojo ordino magist
ro koadjutoriumi.” “Diplo
me” buvo nurodytas ir “di
dysis magistras” — grafas 
D. Naryškinas, vyras žino

mos gražuolės, turėjusios i 
ilgamečius ryšius su Alek
sandru I. Užuomina buvo 
visai nedviprasmiška: Puš
kinas — didžiojo ragų ne
šiotojo pavaduotojas ir ar
timiausias pagalbini n k a s, 
nes Puškino žmona Natali
ja Nikolajevna turinti inty
mius santykius su Nikola
jum L Nurodymas diplo
me, kad Puškinas taip pat 
išrenkamas ir ordino isto- 
riagrafu, sustiprina pasity
čiojimą: poetui tuo buvo 
siūloma tyrinėti svetimote
riavimo istoriją pagal “ca
rų liniją,” kuri, pasak pas
kvilio autoriaus, vedė į nuo
savus Puškino namus.

Puškinas ir jo artimiau
sieji draugai, taip pat Ni
kolajus I ir carienė kaip 
tik šitaip suprato šlykštaus 
paskvilio prasmę. Ar buvo 
pagrindo tokiai užuominai! 
Paskvilio rašymo metu—ne. 
Bet paskvilio autorius lyg 
ir numatė busimuosius įvy
kius. Natalijos grožis pa
darė didelį įspūdį caro dva-_ 
riškiams ir pačiam Nikola
jų '

Dar 1834 m. Puškinas su 
kartėliu rašė savo dieno
raštyje kamerjunkerio var
do suteikimo proga: “Dva
ras norėtų, kad N. N. šoktų 
Aničkove.” Ir tiesa, caras 
skyrė Puškino žmonai daug 
dėmesio. Jis .dažnai šokda
vo su ja ir vakarienės metu 
sėsdavosi greta. “Kaip ka- 
rininkėlis” (paties Puškino 
žodžiais) tyčią kelis kartus 
pravažiuodavo pro jos lan
gus, o vakarais baliuose 
klausdavo, kodėl jos užuo
laidos visad nuleistos. Žmo
nėms, žinantiems dvaro ir 
paties caro įpročius, to pa
kako: vieni (pirmoj eilėj 
pats Puškinas) su baitne, 
kiti su piktu džiūgavimu 
laukė tolimesnės įvykių ei
gos.

Neseniai rasta ir paskelb
ta medžiaga (Karam z in ų 
susirašinėjimas ir ypač Ni
kolajaus I žmonos dieno
raščiai ir laiškai) papildo 
faktiniais duomenimis tą 
išvadą, kurią dar anksčiau 
padarė tarybiniai tyrinėto
jai. Puškino žuvimas toli 
gražu nebuvo 'šeimyninės 

dramos rezultatas. Puški
nas krito kaip organizuoto 
piudymo auka, pildymo, 
kuris turėjo ryškų politinį 
atspalvį.

Carienės dienraštis ir laiš
kai neabe j o tinai liūdi j a, kad 
barono Gekereno šlykščios 
intrigos siūlai driekėsi į 
įvairias puses, pasiekdami 
pačius aukščiausius caro 
rūmų aristokratijos sluoks
nius. Aukštoji visuomenė 
paniekinančiai žiūrėjo į 
jų aplinką. Jie nekentė po
eto už didelę, ne pagal ran
gą, savigarbą, už tiesumą 

ir drąsą, už savarankišką 
nuomonę ir už šlovę, susi
lauktą iš “neapsišvietusios 
minios.”

Puškino priešų skaičiuje 
buvo ir visagalis grafas 
Benkendorfas. Suži n o j ę s 
apie būsimą dvikovą, jis ne
atsitiktinai nukreipė žan
darus į priešingą nuo dvi
kovos vietos pusę. Vargu ar 
gudrūs caro dvariškis Ben
kendorf as be Nikolajaus ži
nios arba bent be jo tylaus 
pritarimo būtų išdrįsęs taip 
grubiai “apsirikti,” dėl ko 
poetas netrukdomai buvo 
nužudytas.

Pats Nikolajus veidmai
niškai vaidino maloningo 
Puškino globėjo vaidmenį. 
Ir po dvikovos jis darė vis
ką, kad visuomenės — tiek 
rusų, tiek europietiškosios- 
akyse pasirodytų pačioje 
geriausioje šviesoje. Bet tik
rumoje caras buvo nusista
tęs prieš laisvos minties po
etą. Kerštingas caras, ži
noma, negalėjo dovanoti 
Puškinui jo “liberalizmo,” 
jo ryšių su dekabristais, jo 
atviro pareiškimo pirmaja
me susitikime, kad 25 gruo
džio jis būtų stovėjęs maiš
tininkų eilėse Senato aikštė
je, jeigu būtų buvęs Peter
burge.

Juk neatsitiktinai caras 
pasiskelbė vieninteliu poeto 
cenzoriumi . Bet “aukščiau
sios” cenzūros susilaukdavo 
ne tik Puškino kūriniai — 
net jo laiškai žmonai buvo 
tikrinami. 1834 m. gegužės 
mėnesį Puškinas savo die
noraštyje įrašė: “Maskvos 
paštas atplėšė .mano laišką, 
rašytą N .N. ir... pranešė 
apie viską 'policijai. Poli
cija... pristatė laišką val
dovui... Valdovui nepati
ko, kad apie savo kamer- 
junkęrystę. aš atsiliepiau be 
susigraudinimo ir, dėkingu
mo. Bet aš galiu būti val
diniu, net vergu, bet cholo- 
pu ir juokdariu, nebūsiu net 
pas dangiškąjį carą. Ir vis 
tik kaip giliai nepadorūs 
mūsų vyriausybės įpročiai: 
policija atplėšė vyro laišką 
žmonai ir atnešė skaityti 
carui (žmogui gerai išauk
lėtam ir garbingam), ir ca
ras nesigėdi prisipažinti ir

duoti eigą intrigai, vertai 
Vidoko ir Bulgarino! Ką 
bekalbėti, nelengva būti pat
valdžiu.”

Suprasdamas savo kaltę 
dėl poeto žuvimo ir bijoda
mas visuotino pasmerkimo, 
Nikolajus aukščiausiai pa
liepė “reikalą šitą baigti 
kiek galima greičiau.”

Puškino dvikovos priežas
tis iš esmės jau žinoma; 
Bet šios istorijos tyrinėji
mas toli gražu dar nebaig
tas. Kai kurios dvikovos 
aplinkybės yra neaiškios ir 
kelia daug spėliojimų bei 
samprotavimų. Kodėl Geke- 
renas, pirmąsyk Puškinui 
iššaukus Dantesą, primyg
tinai stengėsi, kad dvikova 
būtų atidėta! Pasipūtęs ba
ronas, Olandijos karaliaus 
pasiuntinys, nepasidrovėjo 
a p 1 a nkyti “kamerjunkerį” 
Puškiną ir prašyti, beveik 
maldauti, atidėti dvikovą.

’ Kitas nesuprantamas 
klausimas: kodėl Puškino 
šūvis tik lengvai sužeidė 
Danteso ranką! Pagal dvi
kovą mačiusio Puškino se
kundanto Danzaso liudiji
mą, kulka kontūzijusi, Dan
tesą į krūtinę, pataikė jam 
į ranką. V. Žukovskis laiš- 

>ke Puškino tėvui .praneša, 
kad stipri kontūzija nuver
tė Dantesą nuo kojų, nepa
dariusi jam rimtos žalos. 
Kitas amžininkas teigia, kad 
kulka pramušė du jo šonkau
lius. Abu autoriai rašo apie 
sagą (lyg mundieriuje, lyg 
kelnėse), išgelbėjusią Dan
tesą. Ta metalinė saga nuo 
pataikiusios į ją kulkos 
smūgio susiplojusi ir susilp
ninusi smūgio jėgą. Karinis 
gydytojas Stefanovičius, ap
žiūrėjęs Dantesą po kelių 
dienų, neigia pramuštų šon
kaulių versiją. Raporte pa
žymėta, kad -ligonis skun
džiasi skausmais viršutinė
je pilvo dalyje, skausmai 
jaučiami giliai įkvepiant, 
bet išorinio, kontuzijos pėd
sako nematyti.

Ar galėjo saga išgelbėti 
Dantesą nuo sunkaus sužei
dimo ! Dar 1938 m. išspaus
dintame inžinieriaus M. Ko
maro straipsnyje “Kodėl 
Puškino kulka neužmušė 
Danteso!” autorius, remda
masis kulkos skersmens, 
pradinio greičio ir judėjimo 
greičio matavimais, prieina 
išvadą: kulkos smūgis į ne
didelį sagos plotą turėjo su
kelti stiprų ardomąjį efek
tą.

Kulka, jei ir nebūtų suar
džius! sagos, būtų ją defor
mavusi ir įspaudusi į kūną. 
Nuo tokio stipraus smūgio 
žmogus nebūtų išsilaikęs 
ant kojų, ir jo kūne liktų 
bent kokios žymės: kraujo 
išsiliejimas, mėlynės ir kt. 
Dantesas tikrai parkrito, 
bet, kaip mes žinome, jo
kių sužeidimų ar kontuzi
jos žymių nebuvo rasta. 
Remdamasis duotais ap
skaičiavimais ,autorius pri
eina išvadą, kad Dantesas 
dvikovos metu buvo su šar
vais . Tie šarvai ne tik ne
leido kulkai įsmigti į kūną, 
bet ir išgelbėjo Dantesą 
nuo smūgio žymių, nes smū
gis pasiskirstė dideliame 
plote. Inž. M. Komaro sam
protavimai verti rimto dė
mesio.

Šarvų hipotezė padeda at
sakyti ir į kitą klausimą: 
kodėl Gekerenas norėjo ati
dėti dvikovą! Pirmiausia, 
be abejo, konfliktui likvi
duoti ir, padedant Puškino 
draugams, įkalbėti jį atsi
sakyti dvikovos. Sutikus su 
šarvų versija, paaiškėja ir 
kitas Gekereno tikslas: pa
sinaudoti atidėjimu ir apsi
rūpinti šarvais. Yra spėlio
jimų, kad., tarp pirmojo ir 

antrojo iššaukimo į dviko
vą į Archangelską buvo nu
vykęs Gekereno žmogus, ap
sistojęs gatvėje, kurioje gy
venę garsūs Archangelsko 
ginklininkai, visokių ginklų 
rūšių meistrai.

Kyla klausimas, ar Geke
reno pasiuntinys nebuvo at
važiavęs į Archangelską už
sakyti Dantesui šarvų!

Kaip matome, Puškino 
dvikovos istorijoje lieka 
daug neišaiškintų aplinky
bių. Reikia manyti, kad il
gainiui jos bus išaiškintos.

V. Goldeneris
(Iš “Sovetskaja justicija”)

MAROKAS STUMIA 
ISPANUS LAUKAN

Rabatas. — Maroko ar
mijos daliniai jau užima 
Ifnio teritoriją, kur Ispa
nijos imperialistai yra įsi
rengę karo bazę. Kiek ma-' 
rokiečiai to. ploto užėmė, 
dar nežino. Ifnio teritori
ja yra prie Atlanto vande
nyno ir užima 1,000 kvad
ratinių mylių.

Roma. — Italija 20 pro
centų naftos įveža iš Tary
bų Sąjungos.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
T ekonominiai rajon ai

— Maskva. Rajonas susideda iš Kalinino,
■ Maskvos, Riazanės ir Smolensko sričių. Te- ' 

ritorija — 220,8 tūkst. kv. km, gyventojų— 
9,4 mln.,‘iš jų — 4,8 mln. miesto.

13. Murmansko ekonominis rajonas, cen
tras — Murmanskas. Apima Murmansk<aksri- 
tį, kurios teritorija 144,9 tūkst. kv. km. ir 
gyvena 0,6 mln. žmonių miestuose.

14. Žemutinės Volgos ekonominis rajo
nas. Centras — Volgogradas. Rajonas su- . 
sideda iš Astrachanės ir Volgogrado sričių 
ir Kalmykų ATSR. Teritorija — 234,1 tūksv 
kv. km, gyventojų -*-2,9 mln., iš jų miesto
— 1,7 mln.

15. Pavolgio ekonominis rajonas. Centras
— Saratovas. Rajonas susideda iš Penzos, 
Saratovo, JJljanovo sričių. Teritorija—180,7 
tūkst kv. km, gyventojų — 4,9 mln., iš jų
— 2,3 mln. miesto gyventojų.

16. Paokio ekonominis rajonas. Centras
— Tula. Rajonas susideda iš Briansko, Ka
lugos, Oriolo, Tūlos sričių. Teritorija—115,1 
tūkst. kv. km, gyventojų — 5,4 mln., iš jųį
— 2,5 mln. miesto.

17. Šiaurės Rytų ekonominis rajonas. Cen
tras — Magadanas. Rajonas susideda iš Ma
gadano srities ir Jakutijos ATSR. Teritorija
— 4 302,3 tūkst. kv. km, gyventojų — 0,8 
mln., iš jų — 0,5 mln. miesto.

18. Šiaurės Vakarų ekonominis rajonas.
Centras — Archangelskas. Rajonas suside
da iš Archangelsko srities ir Karelijos AT.- 
SR. Teritorija — 759,7 tūkst. kv. km,.gy
ventojų — 2 mln., iš jų — 1,2 miesto gy
ventojų ' v

19. Šiaurės Kaukazo ekonominis rajonas. 
Centras — Rostovas prie Dono. Rajonas su
sideda iš Rostovo srities, Krasnodaro ir 
Stavropolio krašto, Dagestano, Kabardinų- 
Balkarų, Šiaurės Osetijos ir čečenų-Ingušų 
ATSR. Teritorija — 355,1 tūkst. kv. km, 
gyventojų — 12,5 mln., iš jų — 5,6 mln. 
miesto.

20. Vidurinės Volgos ekonominis rajonas. 
Centras — Kuibyševas. Rajonas susideda iš 
KuibyšeVo srities, Baškirijos ir Tatarijos 
ATSR.
gyventojų — 8,9 mln. žmonių, iš 
mln. miestuose.

21. Vidurinio Uralo ekonominis 
Centras — SverdlOvskas. Rajonas 
iŠ SVerdlovsko ir Tiumenės sričių,
ja — 1630,1 tūkst. kv. km, gyventojų — 5,4 
mln., iš jų — 3,7 mln. miesto.

22. Chabarovsko ekonominis rajonas. Cen- 
thas — Chabarovskas. Rajonas susideda iš 
Amūro srities ir Chabarovsko krašto. Teri
torija — 1,88,3 tūkst. kv. km, gyventojų — 
1,9 mln., iš jų — 1,4 mln. miesto.

23. Centrinis Juodžemio ekonominis rajo
nas. Centras — Voronežas. Rajonas susi
deda iš Belgorodo, Voronežo, Kursko, Li- 
pecko ir Tambovo sričių. Teritorija—167,7 
tūkst. kv. km, gyventojų — 7,9 mln., iiLjų
— 2,4 mln. miestuose. *

24. Pietų Uralo ekonominis rajonas. Cen
tras — čeliabinskas. Rajonas susideda* iš 
Kurgno, Orenburgo ir Čeliabinsko sričių. 
Teritorija — 282,8 tūkst. kv. km, gyvento
jų — 6,1 min., iš jų —

-•j..

Teritorija — 265,3 tūkst. kv. km, 
jų — 4,4

įgyvendinant TSKP CK lapkričio Plenu
mo nutarimus, šalyje sustambinta eile eko- 
nominių-administracinių rajonų. Rusijos Fe
deracijoje vietoj buvusių 67 liaudies ūkio 
tarybų, sustambinus sukurtos — 24, Ukrai
noje — vietoj 14 sudarytos — 7, Vidurinėje 
Azijoje — vietoj 4 respublikinių liaudies 
ūkio tarybų sukurta viena stabi tarprespub
likine Vidurinės Azijos Liaudies ūkio tary
ba. Ekonominių rajonų sustambinimas įga
lina geriau specializuoti ir kooperuoti pro
dukcijos gamybą.

1. Aukštutinės Volgos ekonominis rajo
nas. Centras — Ivanovas. Rajonas suside
da iš Jaroslavo, Ivanovo, Kostromos ir Vla
dimiro sričių. Teritorija — 149,4 tūkst kv. 
kilometrų, gyventojų — 5,1 miln., iš jų — 
3,1 mln. miesto gyventojų.

2. Volgos-Viatkos ekonominis rajonas. 
Centras — Gorkis. Rajonas susideda iš Gor
kio ir Kirovo sričių, Čuvašų, Marių ir Mord
vių ATSR. Teritorija — 263,2 tūkst. kv. 
km, gyventojų — 8,3 mln., iš jų — 3,6 mln. 
miestuose.

Rytų Sibiro ekonominis rajonas. Cent-
Irkutskas. Rajonas susideda iš Irkut-ras

sko ir Čitos sričių, Buriatijos ATSR. Terito
rija — 1,550,7 tūkst. kv. km, gyventojų — 
3,9 mln., iš jų — 2,3 mln. miestuose.

4. Tolimųjų Rytų ekonominis rajonas. 
Centras — Vladivostokas. Rajonas suside
da iš Primorjės krašto, Sachalino ir Kam
čiatkos sričių. Teritorija — 725,3 tūkst. kv. 
km., gyventojų — 2,3 mln., iš jų — 1,7 mln. 
miestuose

5 Vakarų Sibiro ekonominis rajonas. 
Centras — Novosibirskas. Rajonas susideda 
iš Novosibirsko, Omsko ir Tomsko sričių. 
Teritorija — 634,6 tūkst. kv. km, gyvento
jų — 4,9 mln., iš jų — 2,6 mln. miestuose.

6 . Vakarų Uralo ekonominis rajonas. 
Centras -— Permė. Rajonas susideda iš 
Permės srities ir Udmurtijos ATSR. Terito
rija — 202,8 tūkst. kv. km, gyventojų — 
4,4 mln., iš jų — 2,6 mln. miesto

7. Komi ekonominis rajonas. Centras —• 
Syktyvkaras, Rajonas apima Komi ATSR, 
teritorija — 415 tūkst. kv. km, gyventojų
— 0,9 mln. žmonių, iš jų miesto gyventojų
— 0,5 mln.

6. Krasnojarsko ekonominis rajonas. 
Centras — Krasnojarskas. Rajonas suside
da iš Krasnojarsko krsJštd it Tuvijos ATSR. 
Teritorija — 2,572,1 mln. kv. km, gyvento
jų — 3,0 mln. žmonių, iš jų — 1,6 mln. mie
sto.

9. Kkizbaso ekonominis rajonas. Centras 
Kėiherovas, Rajonas susideda iš Altajaus 
krašto ir Kemerovo srities. Teritorija — 
3'57,2 tūkst. kv. km, gyventojų — 5,8 niln., 
iš jų miesto — 3,4 mln.

10. Leningrado ekonominis rajonas. Cen
tras — Leningradas. Rajonas susideda iš 
Lehingrado, Novgorodo, Pskovo ir Volog
dos sričių. Teritorija — 342,2 tūkst. kv. km, 
gyventojų 7,8 mln., iš jų — 5,3 niln. miesto 
gyventojų.

11. Maskvos miesto ekonominis rajonas. 
Teritorija — Maskvos neėstas, kur gyvena 
6,3 mln. žmonių.

12. Maskvos ekonominis rajonas. Centras

Lygus atlyginimas moterims A
Amerikos moterims buvo 

duota balsavimo teisė pagal 
konstitucijos pakeitimą, pri
imtą 1920 m. Po to tučtuo
jau vyko vajus padaryti ly
gybę ne tik politine, bet ir 
ekonomine prasme, siekiant 
įstatymo pravedimo užtik
rinti moterims lygų atlygi
nimą už tą patį darbą. Da
bar, po 43 metų, toks įsta
tymas galų gale perėjo per 
Kongresą gegužės mėn. pa
baigoje ir buvo pasirašytas 
prezidento birželio mėn. 10 
dieną.

Taip, plačiai išsireiškus, 
pagrindinės diskriminacijos 
prieš moteris JAV-ose pasi
baigė ir buvo pasiekta svar
bi kryžkelė didžiuliame pa
sauliniame žygyje į visoke
riopos diskriminacijos pa
šalinimą giminės, rasės, 
spalvos ir kilmės atžvilgiu.

Šiame krašte dabar yra 
apie 25 milijonai dirbančių 
moterų. Apie 7 milijonai iš 
jų bus paliestos šio naujo 
įstatymo ir jos gaus dides
nius atlyginimus. Į šį skai
čių daugiausia įeina darbi
ninkės industrijoje, bankų 
ir draudimo tarnautojos.

3,7 mln. miesto.
- - v-

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., rugp. (Aug.) G, 1963

Sakoma, tam tikras mo
terų skaičius bus pakeistas 
vyrais, nes darbdaviui ne
bebus prasmės laikyti mo
teris dėl žemesnio atlygini
mo . Ši galimybė buvo vie
nas argumentas prieš mė
ginimą pravesti šį įstatymą 
Kongrese. Tačiau jis buvo 
persvertas užtikrinimu, kad 
daug didesnis moterų skai
čius laimės pagal naują 
įstatymą, negu pralaimės.

Šis įstatymas daleidžia 
kai kurias išimtis. Jis ne
bus taikomas skalbykloj^, 
viešbučiams, ręsto ran a ims, 
rūbų valytojams, krautuvių 
savininkams, dar a n t i e m s 
nedidelį biznį. Jis taikomas 
tik darbui, kuris yra suriš
tas su tarpvalstijine komer
cija. Šis suvaržymas yra 
Konstitucijos uždėtas Kon
gresui. Tai užgniaužė fe- 
ministų entuziazmą. Vienas 
iš jų pasakė, kad ši perga
lė yra tik “mažas vyšnios 
atsikandimas.”

Lygus atlyginimas mote
rims yra pagrindinė vers
mė į universalų pripažini
mą, kas reiškia emancipaci
ją pusei žmogiškosios rasės.

A. C. N. S.

rajonas, 
sūsideda 
Teritori-



MIAMI, FLA
keletą pamokų Mrs. Viola 
Hagerty vadovybėje. Jinai 
yra geros klubo rėmėjos 
Mrs. Stankienės duktė. Mrs. 
Viola Hagerty yra gera pi
anistė ir muzikos mylėtoja, 
todėl jinai turi noro ir ki
tus pamokyti muzikos.

Svečiai pas Paukštaičius
F. ir A. L u p š e v i č iai iš 

New Jersey valstijos lankė
si LSK parengime, ir atro
do, kad jiems patiko. John 
ir Mary Koch, geri klubo 
veikėjai, išvažiavo keletui 
savaičių atostogų į Detroi
tą. Laimingai jas praleisti!

Taipgi labai geras klubo 
rėmėjas ir veikėjas J. Birš
tonas lankosi Detroite. Ge
ros jam kloties.

Praėjusiame LSK susirin
kime buvo išrinkta baro 
tvarkos vedėja darbščioji 
draugė Amily Kack. Jinai 
yra klubo finansų raštinin
kė, užimanti vadovaujan
čios gaspadinės vietų ir ne
nuilstanti darbininkė.'

Ir vėl turėsime naują gy
ventoją Miamės mieste, tai 
inžinierių P. Gabrėną. Jis 
su savo žmona čionai nusi
pirko namą ir pastoviai ap
sigyvens. Linksma girdėti 
ir laimingo jiems gyvenimo 
naujoj vietoj.

Liūdna naujiena
Liepos 26 d. palaidojome 

J. Milerį. Jis buvo ilgame-

Iš Miamės lietuvių veiklos
Pas miamiečius lietuvius 

yra papratimas rengti 
kiekvieną sekmadienį pik
niką. Lietuviai, sulaikę 
sekmadienio, jau ir traukia 
į LSK salę. Žmonės be skel
bimo žino, kad ten bus ge
ras parengimas. Klubo gas
padinės turi daug patyri
mo ir sugabiai moka paga
minti įvairių skanių valgių, 
kas patenkina atsilankiu
sius. Už tai didelė garbė 
mūsų klubietėms gaspadi- 

Tnėms už jtj didelį ir garbin
gą darbavimasi L. S. Klu
bui.

Štai šios moterys, dau
giausiai dirbančios prie 
valgių: M. Koch, A. Lack, 
G. Viginienė, Paukštaitie- 
nė, M. Krupp, A. Kanapie- 
nė, M. Chuladienė, M. Bal- 
zerienė, A. Birštonienė, N. 
Tamošiūnienė, N. Benikai- 
tienė, A. Paukštienė, A. Šu- 
kaitienė, A. Johns, S. Thom- 
sonienė, S. Danienė, A. Su- 
wak, L. Matuzienė, E. Slie- 
kienė, P. Vasilius, Anna 
Tamchuk, P. Bečienė ir M. 
Bružas, M. Valilionienė ir 
E. Stankienė.

L. S. Klube yra tokių 
nuoširdžių, gerų draugų ir 
rėmėjų, kurie užmoka už 
visą rengiamam banketui 
maistą, ir klubui lieka visas 
pelnas. Pavyzdžiui, birže
lio 9-tą, dieną surengtam 
banketui draugai G. ir S. 
Danys užmokėjo už visą
maistą. G. Danys ir W. tis pažangaus judėjimo re
pack salės būdavo j imo me- mėjas, LSK ir LLD narys.

buvo paskirti darbui Dideliame liūdesyje paliko 
prižiūrėti. Jie per 6 mė- žmoną, posūnį, marčią ir 
nesiūs kiekvieną dieną ten daug draugų.
buvo. Jie įdėjo daug ener
gijos ir spėkos. Klubas la
bai vertino tą jų pasišven
timą.

Birželio 30 d. Petras Ske- 
berdis šventė savo Petrines 
ir Skeberdžiai užmokėjo už 
visą maistą.

Balandžio 21 d. LSK su
rengtame bankete dvi poros 
minėjo savo ilgo ir laimin
go vedybinio sugyvenimo 
sukaktis. Geri veikėjai ir 
klubo rėmėjai C. ir N. Ta
mošiūnai ir J. ir A. Biršto
nai užmokėjo už visą mais
tą, o gautas nuo draugų do
vanas — butelį degtinės ir 
$5 padovanojo klubui.

Liepos 21 d. atsibuvo gra
žus banketas. J. ir B. A- 
lexandrai, labai geri ir nuo
širdūs klubo rėmėjai, užmo
kėjo už visą maistą. Mrs. 
B. Alexandra buvo gaspa- 
ęiinė ir jinai sakė: “Aš ne
norėjau skaičiuoti kvitų, 
tai užmokėjau už visą mais
tą.”

Mes, klubo nariai, taria
me širdingą ačiū visiems 
viršminėtiems draugams už 
tokį klubo rėmimą.

Gera naujiena
LSK jau gavo iš valdžios 

leidimą (license) pardavi
nėti vyną ir alų. Taigi da
bar atvažiavusieji iš 
miestų svečiai galės 
vaišinti ir linksmai 
praleisti su draugais 
joje gražioje salėje.

Svečiai pas Thomsonus
Josephine Skirmontas su 

savo anūke Miss Elaine 
Kurlaitis, keletui dienų at
skrido į Miami iš Montello, 
Mass. Viešnios aplankė 
LSK salę. Namas joms la
bai patiko, ir Josephine 
Skirmontas padovanojo klu

bui $10, už ką klubas jai 
labai dėkingas, 
i __ . 
T. —•—

Prieš keletą savaičių Mi- 
amėje susitvėrė pažangiųjų 
lietuvių choras. Jis pava
dintas Iriamės Lietuvių Ai
do Choru. Jis jau turėjo

kitų 
pasi
laiką 
nau-

j (fotografas), solistas Dau- 
deris ir dar pora žmonių,z 
kurių pravardžių nežinau. 
Iš Floridos detroitiečiams 
žinomi Alvina ir Juozas 
Birštonai. Mičiganiečiai iš 
toliau — Leonas Urbonas 
su žmona, J. Miller su žmo
na ir Terzai. Kanadiečių 
buvo keletas.

Tik visa nelaimė, neturė
jau progos su svečiais pasi
kalbėti, nes reikėjo dirbti 
už baro.

Kalbėjo Kubilius, Pauliu
kas, o J. Krasnickas padai
navo. Programą vedė J. 
Miller.

Sugrįžus iš gegužines į 
Detroito Liet- klubą radau 
clevelandiečius. J. Krasnic
kas ir čia gražiai padaina
vo.

Užbaigiau gegužinę vė
lai naktį klube.

Vincent Žabui

laikraščiai ir TV. joms da
vė daug vietos ir vis tai su 
tais mūs miesto “tėveliais” 
—• žilais, plikais ir kupro
tais. Net mūsų šalies vice
prezidentas Lyndon John
son čia atskridęs į guberna
torių suvažiavimą neišken
tė nepaprašęs jį nufotogra
fuoti su viena gražuole. Ži
noma, jo prašymas buvo iš
pildytas. Sakoma, kad to
kių fotografijų buvo pada
ryta 1,730.

žilas Juozas

nario-korespondento VI. Mi- 
kučianio, išvyko į Neringą 
ir detalizuos projektą “įvy
kių vietoje.”

Neringos ateities perspek
tyvos brėžiamos ir kaunie
čio architekto V. Stausko 
ruošiamoje disertacijoje 
apie Lietuvos pajūrio ku
rortus.

(“Vak. naujienos”)

mokslinio tyrimo instituto 
Vilniaus filialo kolektyvas.

Panašių staklių mūsų pra
monė iki šiol nėra gaminu
si.

(“Vak. naujienos”)

New Hąven, Conn
LLD 32 kuopa taria šir

dingą ačiū Agnei Grigaitis, 
gyvenančiai Los Angeles, 
už dovaną. Dovana buvo 
tinkamai suvartota. Gautas 
pelnas padalytas. Dalis pel
no teko “Laisvei,” o kitai 
spaudai bus vėliau paskirta.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

“Laisvės” paramai piknikas įvyks 
Rugpjūčio-August 18 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass. LLD 6-ta 
kuopa pasisamdė busą važiuoti J tą 
pikniką. Norintieji važiuoti busu 
tuojau užsisakykite vietas buse pas 
kuopos narius: K. čereškienę, K. 
Ustupą, A. Kukaitienę, M. Gutaus- 
kienę, Geo. Simaitį ir pas kitus kp. 
narius. Kaina busu $2.00 į abi pusi.

Busas išeis 12 valandą dieną nuo 
Lietuvių Tautiško namo. Ant buso 
bus vietos ir dėl StoughtonieČių.

Programoje dalyvaus Laisvės Cho
ras iš Hartfordo, Ieva Mizarienė sa
kys kalbą ir bus svečių iš NewYor- 
ko, Hartfordo ir iš kitur.

George Shimaitis
(61-63)

A. Baltrūno knyga 
Tadžikijoje

Plačiai skaitoma mūsų 
rašytojo A. Baltrūno kūry
ba. Jo apsakymai išversti 
į rusų, baltarusių, latvių ir 
kitas kalbas. Įdomu pažy
mėti, kad A. Baltrūno ap
sakymų rinkinys išėjo ir to
limoje Kinijoje. Neseniai jo 
rinkinį vaikams gavo ir Ta
džikijos skaitytojai — Du
šanbės mieste išėjo knyga 
“Linas ir Valentinas.” Ap
sakymus išvertė į tadžikų 
kalbą S. Žikirovas, o iliust
ravo V. Vinokuras. Knyga 
išėjo didelio formato, jos 
tiražas—3,000 egz. V- N.

BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, Rug- 
piūčio-August 5 d., Liet. Taut Na
mo kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass., pradžia 7:30 vai. va
kare.

Prašome visus narius kreipti dė
mesį į šį pranešimą ir kviečiame at
eiti į susirinkimą, nes turime daug 
dalykų aptarimui. Būtent — Rug
pjūčio 18 d. piknikas Worcestery ir 
parengimas Montelloj, į kurį mano
ma pakviesti Brooklyno Aido Cho
rą suvaidinti operetę.

Geo. Shimaitis (61-62)

Great Neck, N. Y.
Lietuvių Amerikos Pilie

čių klubas buvo suruošęs 
pikniką, kuris įvyko liepos 
28 d. Kings Point parke.

Oras buvo gražus, tai da
lyviai pasislėpę nuo karš
tos saulės galėjo pailsėti, 
pasikalbėti ir pasivaišinti 
prie skanių valgių ir gėri
mų. Taipgi buvo pakvies
tas vienas kitas tarti žodį 
apie klubo gyvavimą ir vei
kimą.

Kadangi pas mus yra įsi
gyvenus sena tradicija pa
rengimuose dainuoti, tai ir 
šį sykį buvo sudainuota ke
lios liaudies dainelės. Tai 
su dainomis, gražiomis kal
bomis ir su geru ūpu už
baigėme šį parengimą. Di
delis ačiū mūsų gaspadi- 
nėms, kurios pagamino 
maistą ir patarnavo prie 
stalų, tai draugės M. Kup-Brockton, Mass. ; einskienė ir M. Smaidjas.

Į pikniką vyksime autobusu
Sekmadienį, rugpjūčio 18 

d., Olympia parke, Worces- 
teryje, įvyks “Laisvės” ru
deninis piknikas. Iš Montel- 
los važiuosime busu. LLD 
6 kuopa nutarė jį nusam
dyti.

- Kelionė į abi puses bus 
tik $2. Busas išeis nuo lie
tuvių Tautiško Namo lygiai 
12 valandą dieną. Kurie 
važiuosite, būkite 15 minu
čių pirm buso išvažiavimo.

Komisijoje yra: K. Čereš- 
kienė, K. Ustupas, A. Ku- 
kaitienė, M. Gutauskienė ir 
G. Shimaitis. Pas juos už
sisakykite buse vietas. Ga
lite ir per telefoną, nes vi
si turi.

Pageidaujame, kad su 
ir 

Stoughtono lietuviai. Pra
šome juos, užsisakyti buse 
vietą iš anksto.

George Shimaitis

T v , . . v , . 1 clgUlUclUJcUllV, IXclll O
J. Sukaitis šermeninėje ir montelliečiais važiuotų i

kapinėse paskaitė gražias 
atsisveikinimo kalbas. Mrs. 
E. Milerienės vardu jis pa
kvietė visus palydovus va
žiuoti į LSK salę pietums. 
Papietavus, A. Masonas pa
sakė trumpą užuojautos 
kalbą. Al. Valilionis ir J. 
Paukštaitis susirinkime su
rinko virš $45, kurie, bus 
pasiųsti “Vilniai” ir “Lais
vei.”

Palydovų buvo net 20 au
tomobilių.

J. W. Thomsonas

DETROIT, MICH.
Spaudos gegužines atbalsiai

Šeštadienį prieš gegužinę 
atvažiavo į Detroito Lietu
vių klubą J. Pauliukas su 
žmona ir prof. Kubilius, 
veikiantis daug prieš žmo
nių žudikus, kad jie būtų 
gražinti į tas šalis atpakū- 
tavoti už savo griekus. J. 
Pauliukas vežiojo po Detri- 
tą, idant išjudinus ir Det
roite panašų veikimą prieš 
kriminalus, kokių yra Čika
goje. Sužinojau, jog žydų 
veiklieji žmonės, lenkai ir 
kiti priėmė profesoriaus 
Kubiliaus aiškinimą su en
tuziazmu ir pasisakė pra
dėti veikimą prieš antrojo 
karo kriminalus, žudikus.

Profesorius Kubilius įdė
jo daug energijos tuo rei
kalu. Gi J. Pauliukas išei
kvojo daug jėgos, vairuoda
mas keturratį; jis padarė 
apie 25—30 mylių Detroite, 
ypatingai nakties laiku.

Jų atsidavimas tame vei
kime labai įvertinamas.

Gegužinė buvo sėkminga. 
Publikos buvo daug, bet gal 
mažiau, negu kitais metais. 
Tačiau, sužinau iš rengimo 
komiteto pelno spaudai liko 
arti $400.

Gegužinė įvyko liepos 21 
d. Dalyvavo iš Clevelando 
Bagdonai, Daraškienė, Bra- 
zaitienė ir Julius Krasnic
kas, choro vadovas-solistas. 
čikagiečių — J- Misevičius

Ten yra keli pa- 
kurie neatitinka

kad buvusi drau-

Serga M. Biganskienė, 
sunkiai susirgo M. Urbo
nas, taipgi prastai jaučiasi 
Mrs. ir E. Fisher. Linkiu 
ligoniams pasveikti.

Miami, Fla.
Visaip dolerius gaudo

Mūsų miesto “tėvai” nie
kaip negali pabaigti ginčų 
dėl gavimo vis daugiau pi
nigų miesto reikalams — 
kaip pristeigti visokių vie
tų vietelių, kas galėtų kaip 
nors įvylioti žmones — tu
ristus ir, žinoma, išvilioti 
daugiau dolerių.

Žiūrint į visa tai, man 
prisimena anų dienų Lietu
va, kur kunigėliai buvo pri
sisteigę “cudaunų” vietų 
miestuose, kalnuose, palei 
vieškelius, krūmuose ir vi
sur buvo pristatyta kąrbon- 
kėlių pinigams mesti. Iš 
to kunigėliai gražiai gyve
no.

Liepos 28 d. teko daly
vauti pas Mureikus, Mil- 
forde, LDS 74 kuopos pa
rengime. Parengimas bu
vo pasekmingas. Rengėjai 
nesitikėjo tiek publikos tu
rėti, bet jie svečius aptar
navo.

LDS Centro vice-pirmi
ninkas J. J. Mockaitis pa
kvietė J. Gasiūną, LDS pre
zidentą, pakalbėti. Jis kal
bėjo apie šios organizacijos 
svarbą. Antanas Bimba 
pakalbėjo svarbiais dienos 
klausimais, o ypatingai apie 
negrų kovas už civilines 
laisves. Mockaitienė aiški
no savo patyrimus ir įspū
džius iš Lietuvos, iš kurios 
tik sugrįžo.

J. Kunca

ŽINIOS K LIETUVOS
Gintaro dirbinių kolekcija

Liepos pabaigoje Palango
je atidarytas gintaro mu
ziejus.

“Dailės” kombinato ko
lektyvas, kurio istorija

Tokių dar nebuvo
Vilniaus šlifavimo staklių 

gamykla gavo darbo doku
mentus ir pradeda gaminti 
labai tikslias apvaliojo šli
favimo stakles. Jos galės 
apdoroti paviršių taip šva
riai, kad šiurkštumas bus 
matuojamas dešimttūkstan
iosiomis milimetro dalimis.

Šios konstrukcijos stakles 
sukūrė Eksper i m e n t i n i o 
metalo p i o v i m o staklių

HELP WANTED MALE

CARPENTERS WANTED

Good starting rates. 
Camden—Jersey area.

Please call 609-R07-2452
After 7 P. M.

W”"" ’ ’ (60-66)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 12, 7:30 v. v. Prašome vi
sus narius dalyvauti šiame nepa
prastame susirinkime. Turėsime 
daug reikalų apkalbėti. Rugpiūčio 
18 d. Olympia Parke įvyksta spau
dos piknikas, Kad šis piknikas bū
tų sėkmingas, turime gerai prisi
rengti.

J. Jaskevičius, sekr.
(62-63)

> .......................................... — — - 1 —

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 9-tą dieną rugpiūčio-August, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 N.4th 
St. Prasidės 7:30 vakare. Turėsime 
nominuoti LLD centro komitetą, 
nes jų tarnyba šiais metais baigia
si. Turėsime aptarti ir apie prisi
artinančią gegužinę ir kitus orga
nizacijos reikalus —Kom.

(62-63)

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.

SPAUDOS PIKNIKAS
Iš visos Naujosios Anglijos iš anksto prisirengkite 

ir važiuokite į tą didelį sąskrydį sekmadienį

RUGPIŪČIO 18 AUGUST
Pradžia 1-mą valandą dieną

Olympia Parke
Shrewsbury (Worcester), Mass.

BUS ĮDOMI PROGRAMA 

Dalyvaus Laisvės Choras
iš Hartford, Conn.

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji šią vasarą plačiai keliavo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų suvažiavime kovai už taiką, 

kuris įvyko Maskvoje.
Programoje bus ir kitų pamarginimų bei įdomumų, 

tad būkite piknike, pasigėrėkite programa 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

Mūsų, “tėveliai” irgi pa- lglaudžiai siejasi su respub- 
1 likos gintaro apdirbimo pra

mone, apipavidalino ekspo
ziciją pagal architekto Ju
liaus Masalskio projektus. 
Joje — daugiau kaip*tūks
tantis gintaro dirbinių. Kai 
kurių amžius skaičiuojamas 
tūkstantmečiais, kiti paly
ginti “jauni” — menininkai 
sukūrė juos pastaruoju me
tu.

Daugiausia medžiagos 
muziejui pateikė “Dailės” 
kombinatas.

Pirmojoje būsimo muzie
jaus salėje lankytojai susi
pažins su gintaro ir jo dir
binių istorija, antroje bus 
eksponuojami patys dirbi
niai. Specialus skyrius skir
tas “Dailės” kombinato žmo
nėms — puikiems lietuviško 
“brangakmenio” apdirbimo 
meistrams.

Muziejus Palangoje—tre
čia stambi gintaro dirbinių 
kolekcija TSRS, 
ekspozicijos yra 
ir Leningrade.

našiai daro. Negana, kad 
daug pinigų surenka su ar
klių ir šunų lenktynėmis, 
beždžionių raistais, papūgų 
raistais ir daugybe kitokių 
vietų, kur nieko nėra įdo
maus, bet vis dar naujas 
steigia.

Dabar jie skubina už
baigti statyti ant 680 akrų 
salos vadinamą “interama”, 
kur bus visokių pasilinks
minimų skyriai skyreliai ir, 
žinoma, į kiekvieną įžanga- 
Kiek arčiau — ant kitos 
salos stato prieplauką ir, 
žinoma, turistams vylioti; 
matyti ko dar nematei, o 
vis tai pagauti doleriui.

Suvažiavimai
Per pereitas porą savai

čių čia ėjo du suvažiavimai 
— Valstijų gubernatorių ir 
merginų gražuolių kontes- 
tas už “Miss universe” ka- 

’rūną. čia jos visur švais-

Lewiston, Me.
Pastabos ..

“Laisvėje” iš liepos 16 d. 
Ann Walins aprašė Duk
terų pašalpinės draugystės 
50-ties metų jubiliejaus at- 
žymėjimą. 
reiškimai, 
tiesai.

Ji rašo,
gystės pirmininkė E. Liau- 
danskaitė jau mirus Lietu
voje. Tai netiesa, Liau- 
danskaitė yra Lietuvoje gy
va ir sveika.

Aprašydama ligones ra
šo, kad Valerijai Chužienei 
kojoje., “laiks nuo laiko 
atsidaro ronos.’ Chužienė 
neturi jokių ronų.

Arlenė Laliberte
(Nuo Redakcijos. Atsa

kymą mes žymiai sutrum
pinome, nes jokios naudos 
skaitytojams iš ginčų ne
bus, kur aprašoma, 
kaip ten buvo “emblema” 
pakabinta, arba kitų mažų tesi — rodė savo gražias 
netikslumų.) , i šlaunis ir nosytes; vietos

Panašios 
Maskvoje 
(ELTA)

Mirus

PETRUI REPEČKAI
Los Angeles, Calif.

Mes, San Francisco, Oakland, San Leandro, 
Hayward, Vallejo-j o draugai ir pažįstami liūdime- 
Teikiame širdingą užuojautą jo šeimai —• žmonai, 
sūnums, broliui ir giminėm.

M. Baltulioniūtė 
Adomas Cneesh
A. Norkienė
B. ir V. Sutkai
V. ir U. Burdai,
A. ir K. Mugianiai

A. ir N. Valaičiai
V. Ulskienė
John Baker
F. ir D. Mačiuliai 
A. ir V. Taraškai 
J. ir K. Karosai

Kuršių Neringos ateitis
Kokia bus Kuršių Nerin

gos ateitis? Kaip išaugs 
Nida, Juodkrantė, kokiose 
vietose iškils palapinių 
miesteliai, pionierių stovyk
los, poilsio namai? Kaip 
numatoma išsaugoti nepa
kartojamą “Lietuvos Sacha
ros” gamtos grožį?

Atsakymą į šį klausimą 
duoda Miestų statybos ins
tituto Kauno filialo sudary
tas Kuršių Neringos kuror
to augimo generalinis pla
nas.

Kūrybinę pagalbą, tobu
linant šį planą, teikia res
publikos Architektų sąjun
gos šefavimo komisija. Ko
misija, vadovaujama TSRS 
Architektūros a k a d emijos

Piknikas Pas Čiurlius
Pattenburge, N. J.

Samdykitės busus, pasišmaruokite savo mašinas 
ir sekmadienį—

Rugsėjo 8 September 
važiuokite į pikniką, kuris bus laikomas dailiame 

ir gražiame sode pas Čiurlius
Rengėjai prašo organizacijų tą dieną nieko ne

rengti ir jų narius kviečia į linksmąjį pikniką 
pas Čiurlius

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., rugp. (Aug.) 6, 1963



ALDLD istorijos reikalu
Manau, jog jau visiems 

LLD nariams žinoma, jog 
toji organizacija ruošiasi 
išleisti savo istoriją, nori 
atžymėti savo auksinį jubi
liejų. Norima, kad toje is
torijoje atsispindėtų ir kuo
pų bei apskričių 50-ties me
tų veikla. Tam reikia gauti 
informacijų iš žemesniųjų 
vienetų. Dėl to buvo išsiųs
ta laiškai daugeliui žinomų 
veikėjų vietose, kad jie pa
rašytų raportus iš savo 
apylinkės. Savu laiku LLD 
turėjo 15 apskričių ir su virš 
200 kuopų. Daugelis jų 
jau dabar išėję iš rikiuotės. 
Nežinia nei kam, nei kur 
rašyti, nei ko klausti. Ypa
tingai daug dėmesio kreip
ta j apskritis. Iš kai ku
rių gauta visai neblogi ra
portai, kiti žadėjo parašy
ti.

Pav., I-ji apskritis, Či
kagos anvlinkė, žadėjo pa-I 
rašyti. Iš Il-sios apskrities 
šiek tiek gauta (1922-1932 
m. laikotarpis); pradžios ir 
paskesniųjų metų veiklos 
raporto neturime. O tai 
buvo labai veikli apskritis! 
Kai kurios tos apskrities 
kuopos, kaip I-ji Bruklino 
kuopa, turėtų bent savo is
torija pasirūpinti. Iš III- 
čiosios apskrities parašė J. 
Striž a u s k a s, Connecticut 
valstija, bet apie apskri
ties ar jos kuopų darbą veik 
nieko nepasakė. Iš IV-sios 
apskrities, Pittsburgo apy
linkė, gauta gana geras 
raportas. Šiek tiek gauta 
iš V-sios apskrities, Kana
dos, ir Filadelfijos (Vl-sios

Kaip ir kada atsirado
imigracijos kvotos?
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis siūlo Kon
gresui pakeisti imigracijos 
kvotas. Kaip jos atsirado ir 
kokios yra?

Iki 1820 metų Jungtinėse 
Valstijose nebuvo vedama 
jokio surašo imigrantų. 
Tais laikais jų atvykdavo 
tik iš Vakaru ir, dalinai, 
Šiaurės Europos.

Tik nuo 1882 metų pradė
jo laikyti atvyksta n č i ų 
žmonių rekordus. Tais pat 
metais Kongresas patvar
kė, kad iš kitų šalių nebūtų 
įleisti kriminalistai, o 1885 
metais beveik buvo uždary
tos durys Azijos imigran
tams — “geltonajam pavo
jui”, nors iš Azijos labai 
mažai žmonių atvykdavo.

Skaitlingiausias ateiv i ų 
atvykimas buvo tarp 1907 
ir 1915 metų — kiekviene- 
riais metais atvyko beveik 
jo 1,300,000.

Prasidėjus Pirmajam pa
saulinių! karui ateivija nu
trūko.

Pokarinio ekonom i n i o 
nedarbo metu 1924 m. Kon
gresas įvedė imigracijos 
kvotas, leidžiant tik po du 
procentus atvykti iš kiek
vienos šalies, pagal jos imi
grantų, buvusių Jungtinė
se valstijose 1890. metais, 
skaičių. 1929 metais buvo 
pakeistas patvarkymas įlei
sti pagal tos šalies buvusių 
ateivių skaičių 1920 metų.

Snsidarė nelygumas. Tos 
šalys, iš kurių ateivija pra
sidėjo į Jungtines Valstijas 
seniai, gavo dideles kvotas. 
Iš Anglijos per metus gali 
atvykti 65,361, Airijos— 
17,756, Vokietijos — 25,814, 
gi iš tų šalių, iš kurių atei
vija į JAV prasidėjo vėlai, 
tegavo mažas kvotas: Lie
tuva tik 384, Graikija—308, 
Rumunija — 289, Ispanija 
250 ir t.t.

Iš tų šalių, kurios turi di- 

apskr.). Iš VH-sios apskr., 
Bostono apylinkės, žadėjo 
parašyti A. Kondraška. 
Apie VIII apskr., Wiscon - 
sino valstiją, nieko neturi
me, nežinome net į ką ga
lėtume kreiptis. Tas pats 
yra su IX apskr., Miners
ville, Pa., X apskr., Wilkes- 
Barre, Scranton. Bingham
ton apylinke, ir XIV apskr., 
aukštutine N. Y. valst. 

| dalimi. Apie tas apskritas 
bei jose veikusias kuopas 
nieko nežinome, niekas ne
parašė. O ten buvo gana 
didelių ir veiklių kuopų, 
kaip pav. Detroite, Bing- 
hamtone, Minersville ir ki
tur. Iš XIILsios ir XV-sios 
apskr. turime gana gerus 
raportus. (XIII apskr. St. 
Louis, Mo.. Collinsville, Ill., 
o XV-ji—Clevelandas ir ki
ti Ohio valst. miestai).

Taigi šiuomi kreipiuosi į 
minėtųjų apylinkių buvu
sius veikėjus, kad jie 
pasirūpintų ką nors pa
rašyti iš savo apskričių 
ar kuopų veiklos. Rašy
ti reikia kondensuotai, 
trumpai, faktualiai. Rašyti 
reikia tuoj, nedelsiant. Siųs
ti raportus “Laisvės” adre
su, ji man perduos. Lauk
siu! Yra kuopų, ypatingai 
pietuose ir pietvakariuose, 
kur apskričių nebuvo. Ten 
turėtų pačios kuopos istori
jos reikalu susirūpinti, pa
sitarti ir parašyti.

Laikraščių redakcijos irgi 
prašomos savo skaitytojus 
paraginti.

Dr. A. Petriką

deles kvotas, Tai, imigrantai 
neužpildo nei pusės kvotos. 
Iš Anglijos atvyksta tik 
apie 25,000, norš kvota yra 
65,361, iš Švedijos atvyks
ta 1,900, o kvota yra 3,295, 
iš Airijos atvyksta tik apie 
5,500, o kvota—17,756. Gi 
iš kitų šalių žmonių yra no
rinčių atvykti, bet kvotos 
mažos.

Esamojoje tarptautinėje 
padėtyje Jungtinėms Vals
tijoms daro gėdą diskrimi
navimas Azijos žmonių. 
Prezidentas Kenedis stoja 
už tai, kad 1885 metų įsta
tymas prieš “geltonąjį pa
vojų” būtų panaikintas.

MEDŽIAGA — 
CHAMELEONAS

Yra medžiagų, kurios ga
li keisti spalvą, kintant 
temperatūrai. Leningrado 
specialistai pagamino naują 
medžiagą, turinčią tokią 
savybę. Tai dažai, kurie, 
esant temperatūrai 45 laps- 
nių C, keičia savo geltoną 
spalvą į oranžinę, vėliau į 
raudoną, o 85 laipsnių C 
temperatūroje — į tamsiai 
vyšninę. Tais dažais nuda
žyti gaminiai, juos atšal
džius, vėl atgauna pirminę 
spalvą. Tokios spalvos gali 
būti naudojamos guolių 
ikaitinimui kontroliuoti ir 
kt.

New Yorkas. — Mieste 
ir apylinkėje karščiai buvo 
pasiekę 96 laipsnius, bet lie
tus su perkūnija karštį su
mažino.

Klaidos atitaisymas
Rugpiūčio 2 d. laidoje P. 

Buknio parašytoje Padėko
je per klaidą buvo paskelb
ta, kad prie bilietų parda
vinėjimo pasidarbavo ir A. 
Buknienė, o turėjo būti: A. 
Bakūniene.

Laiškas iš Lietuvos
Brooklynietis Geo. Ware- 

sonas gavo iš savo giminai
tės sekamą laišką: 
Brangus dėde,

Šiandien gavau iš tams
tos laišką, už kurį širdingai 
dėkoju. Jau trys dienos 
kai grįžau iš Vilniaus į Lin
kuvą. Vilniuj išgyvenau tris 
savaites. Per tą laiką labai 
sublogau, nes sunku buvo 
mokytis, o, be to, per tokį 
trumpą laiką reikėjo labai 
daug žinių įsisavinti, mažai 
tekdavo miegoti, nes pamo
kas sekančiai dienai reikė
davo gerai paruošti.

Vilnius, palyginus, gra
žus miestas, ypač šiuo me
tu gėlynai gatvėse, žalia, 
jauku.

Man teko 1950 metais ten 
pragyventi pusę metų, taip 
pat mokiausi, tai tada Vilnius 
buvo tik iš po karo, griuvė
siuose skendo. O dabar ka
ro pėdsakų kaip nebūta. 
Gyvenimas užgydė karo 
žaizdas, suklestėjo, pasipuo
šė Vilnius ištisais naujų gy
venamų namų kvartalais, 
dekoratyvinių medžių bei 
gėlių sodais. Vilniuje gy
venti žymiai gražiau, nepa- 
lyginasi Linkuvos, bet pra
gyvenimo atžvilgiu žymiai 
sunkiau, nes ten viską, kas 
reikalinga maistui, reikia 
pirkti, miesto centre visai 
nėra daržų, visos daržovės, 
p r a d ėdant smulkmenomis, 
reikia pirkti.

O pas mus Linkuvoj visko 
turime, čia visi gyventojai 
prie namų turi po mažytį 
daržiuką ir sodelį.

Šiais metais, atrodo, bus 
turtingas ruduo, daržai la
bai gražūs, ypač pasitaisė 
paskutiniu metu, nes kele
tą kartų gerokai nulijo ir 
labai sušilo.

Turiu pasisodinusi nema
žai pamidorų, labai gražūs 
ir greit, atrodo, pradės ra- 
donuoti, vaikai labai mėgs
ta ir tik laukia, kad grei
čiau nunoktų. Ir agurkų 
šiek tiek jau turiu. Lie
pos 21 dieną pas mus škalp- 
lierna, žinoma, nebe tokia 
kaip senovėj būdavo, viskas 
praeina per vieną dieną, 
žmonių suplaukia gausybė, 
bet vėl išsiskirsto tą pačią 
dieną.

Atostogų eisiu nuo rug
piūčio pirmos. Tuomet va
žiuosiu į Kupiškį pas Taut- 
vilio tėvus. Jie rašo laiškus 
ir prašo būtinai atvažiuoti 
su vaikais. Pas juos yra di
delis sodas, daug uogų ir 
obuolių. Tautvilis kartu va
žiuoti negali, nes jam, ypač 
dabartiniu metu, begalės 
darbo, išvažiuoja anksti, 
grįžta vėlai, o, be to, atosto
gų melioratoriams vasarą 
ir rudenį neduoda, duoda 
tik žiemos metu.

Atostogų metu galėčiau 
važiuoti į Druskininkų ku- 
ortą, kelialapį vyras gautų 
iš savo darbovietės mano 
vardu, bet nevažiuosiu, nes 
daug išsileidau būdama Vil
niuj, o, be to, vėl po dviejų 
savaičių važiuosiu į Vilnių 
keletui dienų.

Žiemą galvoju gauti gy
domą kelialapį į .poilsio na
mus, tuomet susitaupysiu ir 
važiuosiu sveikatos pataisy
ti, be to, žiemą daugiau lais
vo laiko, o dabar begalybė 
darbų po daržus ir po na
mus, o dar darbovietėj pus
metinis balansas.

Šiaip, dėde, mes esame 
sveiki, gyvenam neblogai. 
Man nesmagu, kad tamsta 
rašote, jog sirgo te ir dabar 
dar jaučiatės nekaip. Bran
gus dėde, nedirbkite, trupu
tį pailsėkite, pasigydykite.

Tuo baigiu. Būkite svei-

Skirtumai tarp New Yorko 
ir Londono

Kiekvienos šalies didmie
sčiai turi skirtingus valdy- 
mosi būdus ir skirtingas 
problemas. Taip pat tų pro
blemų išrišimui turi skir
tingus įstatymus ir skirtin
gą supratimą.

Paimkime New Yorko ir 
Londono miestus. Londo
nas gyventojų už NewYor- 
ką turi daugiau. Tačiau 
kriminalysčių papildoma 
New Yorke daug daugiau 
ne kai Londone. Paprastai 
žiūrint, rodos, kad turėtų 
kaip tik atbulai būti, nes 
New Yorko policija apgink
luota gerai. Turi revolverį, 
lazdą ir guminę dūdą su 
švinu. O kur karabinas., 
ašarų dujos ir kita amuni
cija. Londono policisto 
svarbiausio ginklo (šautu
vo) savęs apsigynimui ir su
laikymui kriminalisto netu
ri, bet rodosi, kad jie susi
tvarko geriau.

Pamkime vėliausią 1961 
metų statistiką, kuri paro
do, kad tais metais Londo
ne kriminališkų užmušys- 
čių buvo 60, kuomet per tą 
patį laiką New Yorke buvo 
482.

Tais pačiais metais buvo 
raportuota, kad Londone 
įvyko vagysčių ir pasikėsi
nimų apvogti 963, kuomet 
New Yorke tokių vagysčių 
buvo 5,955. Londone buvo 
pavogta automobilių 4,743, 
o New Yorke buvo pavog
ta 21,778.

Londone išprievartauta 
buvo 54 moterys, o New 
Yorke tas buvo įvykdyta 
788 sykius.

Mažesnių vagysčių, kaip 
tai graibstymas po krautu
ves ir stubaš, Londone bu
vo 31,457, b New Yoikė— 
38,460- Sakoma, kad krimi
nalysčių NeW Yorke įvyks
ta daugiau per vieną nak
tį, ne kai Londone per mė
nesį laiko.

New Yorke, abelnai paė
mus, užmušama policistų 
laike jų darbo į metus ke
turi, o Londone tik vienas 
į 4 metus. Taip pat New 
Yorko policijos departmen- 
tas turi nemažą skaičių 
saužudysčių bei užmušėjys- 
čių automobilių nelaimėse, 
o Londonas tos problemos 
neturi.

Nurodoma, kad Londono 
policijos departmentas sto
vi and daug aukštesnio 
laipsnio ne kaip New Yor
ko. Ten policistai turi sa
vigarbą ir jie skaitosi to 
darbo profesionalai ir jų 
vadinami “bobbies” koope
ruoja su savo viršininkais 
ir pastarieji juos palaiko, 
gerbia ir apgina, kuomet 
New Yorke, jei kas nors 
tame departmente pasida
ro, įdeda naują komisionie- 
rių, tas išmeta, kas jam ne
patinka ir sudeda savo 
žmones be patyrimo tame 
darbe. Už tai nėra koope
racijos ir pasitikėjimo, nes, 
girdi, šiandien jis dirba, o 
kas bus rytoj, jis nežino, 
kas su juo atsitiks. Tas, su
prantama, ,sudaro nepasto
vią instituciją.

Be to, New Yorko polici
ją apsunkina visokios gem- 
blerystės, kurios yra drau
džiamos. Ir tankiausiai jų 
gaudytojai patys įsivelia į 
tai ir padaro nesmagumo, 
kuomet Londone gemblery- 
stės esą atviros ir policijai 
nereikia sekioti jų, tai Lon- 

kas ir laimingas.
Visi linkime kuo geriau

sios sveikatos tamstai.
Teodora
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dono policija turi daugiau 
progų sekti kitus prasikal
timus ir neturi progų pa
tys įsivelti į nelegališkas 
gemblerystę, ir palaiko ge
rą vardą.

Bet vėliausi pranešimai 
sako, kad Londone dalykai 
irgi labai pablogėja. Tarp 
visų įvykusių kriminalysčių 
ir kitokių prasižengi
mų 35.9 procentus sudaro 
jaunuoliai tarp 21 ir 17 me
tų, pavogdami automobi
lius. Taippat 10 proc. pra
sikaltimų padaro vaikai 
tarp 8 ir 13 metų senumo. 
Nors Londone tie* vaikai 
yra baudžiami kalėjimu, jei 
jų prasižengimas padarytas 
$15 nuostolių, bet kalėjimai 
tokių vaikų esą užkimšti ir 
yra susirūpinimas, kaip 
juos sutvarkyti.

New Yorke tokio amžiaus 
vaikai beveik nėra baudžia
mi ir net negarsinami spau
doj, kad neįžeistų tėvus, 
ypatingai pasiturinčių šei
mų, paliekant, kad tėvai 
patys su jais susitvarkytų.

Taip pat Londono pakra
ščiuose bloguose gyvenimui 
namuose pradedanti kilti ir 
rasinė problema, kuri daro 
daug nesmagumų.

Tas tyrinėtojas rašė, kad 
New Yorko policija esą at
silikusi 30 metų nuo Londo
no policijos ir N. Y. polici
jai pataria pasimokinti di
delėse kriminalystėse; ma
žose tai beveik lygios.

Ignas
■■ ■     ■

Argentinietė 
grįžo namo

. Rugpiūčio 1; d. grįžo: į 
Buenos Aires miestą argen- 
tiniętė Vanda Staškauskie- 
nė. x (

Vanda atvyko* į New Yor- 
ką sykiu su, Maryte Palio
niene gegužės‘2Q d. Ji bu
vo apsistojusi pas savo bro
lį Dūdą Woodbury, Conn. 
Ten išbuvusi pustrečio mė
nesio, pasitenkinusi, grįžo 
namo.

Lėktuvų stotyje Vanda 
susijaudinusi sakė, kad tai 
buvo geriausios jos gyveni
me atostogos. Ji dėkinga 
savo broliui, jo žmonai ir 
sūnui, kurie sudarė prie
lankias sąlygas jai viešėti 
Jungtinėse Valstijose. Taip
gi ji dėkoja visiems kitiems, 
kurie kuo nors prisidėjo 
prie jos viešnagės ir dar 
gražiai apdovanojo.

Džiaugiasi, kad ji galėjo 
ir New Yorke praleisti ke
letą dienų.

LDS 3-čios APSKRITIES 
PIKNIKAS

Rugsėjo-September 1 d., 
sekmadienyje, LDS Trečio
ji Apskritis, apimanti N- J. 
ir Brooklyno apielink. kuo
pas, turės smagų pikniką. 
Vieta: 207 Walker Street, 
Cliffside, N. J. (toje vieto
je, kur buvo “Laisvės” pik
nikas). Apskrities komite
tas dės pastangas, kad šiuo 
pikniku visi atsilankiusieji 
būtų pilnai patenkinti. Ge
ro maisto ir išsigert visiem 
užteks.

Kiek dabar žinoma, pik
niko rengėjai ketina turėt 
muzikantus. (Apie tai bus 
vėliau parašyta). Taipgi 
manoma pasamdyti busą, 
kuris išeis iš Brooklyno 
nuo Lituanica skvero — nu
veš brooklyniečius į pikni
ką.

Kviečiame Susivienijimo 
narius ir pašalinius rengtis 
dalyvauti šiame piknike, 
nes tai gal jau bus paskuti
nis šią vasarą. Sekret.

Iš puikiai pavykusio Moterį/ 
Klubo suruošto mitingo 

rr ’ ■ *«■
Lietuvių Moterų klubo 

ruoštas mitingas - prakal
bos (praėjusį penktadienį
Schwaben salėje, Brookly- 
ne) pavyko visais atžvil
giais.

Vyriausias mitingo tiks
las buvo supažindinti klau
sytojus su Tarptautiniu 
Moterų Kongresu, įvykusiu 
Maskvoje š. m. birželio 24- 
29 dd. Tąme Kongrese da
lyvavo Lietuvių Moterų- 
klubo pirmininkė I. Miza- 
rienė, ir dabar ji davė apie 
tai pranešimą.

Paduosiu iš eilės visą va
karo eigą.

Laimingi mes, kad turime 
ne tik savų kalbėtojų, o ir 
menininkų, kurie bet kada 
sutinka savo dainomis pa
gražinti, paįvairinti mūsų 
mitingus, visokius sambū
rius- Ir čia buvo net trys 
dainininkai, kiekvienas su
dainavęs po tris dainas?

Pirmutinis, atidarant pro
gramą, dainavo Augužtinas 
Iešmantą.

Tuomet sekė Ievos Miza- 
rienės kalba.

Kalbėtoja pabrėžė, kad 
tokiam Kongresui, koks bu
vo Moterų Kongresas, ge
resnės vietos pasaulyje ne
galėjo būti, kaip Maskva. 
Nauja Suva ž i a v i m ų salė 
Kremliuje nepaprastai 
puošni ir erdvi, su moder- 
niškiausiais pat o g u m a i s. 
Bet ne tai svarbiausia, sa
kė kalbėtoja. Svarbiausia 
visa labai miela atmosferą 
—tarybinių žmoriių karštas 
nusistatymas už tąiką, jų 
šiltas delegačių sutikimas, 
d Kongreso šaukėjų, orga
nizatorių rūpestingas dele
gačių,— ’kurių buvo apie 
2,000 is šimto šalių, — pri
ėmimas ir viskuo aprūpini
mas. Jokioje kitoje šalyje 
tokio priėmimo vargiai be
būtų suvažiavimas susilau
kęs.

Kalbėtojos. kalba buvo ra
šyta, ir todėl ji citavo svar
besnius pasisakymus, Kon
grese pareikštus: N. Chruš
čiovo sveikinimą, N. Popo- 
vos kalbą, Tarptautinės Mo
terų Federacijos pirminin
kės Eugenie Cotton, ameri
kietės Margaret Russell, ir 
kt. Citavo Kongreso priim
tą pareiškimą — atsišauki
mą į viso pasaulio moteris, 
—iš tikrųjų į visą žmoniją, 
—kad būtų išlaikyta žemėje 
taika, kad moteris, nežiū
rint, kur ji begyventų, tu
rėtų lygias teises su vyrais, 
kad vaikų sveikata būtų už
tikrinta, kad jiems butų su
darytos sąlygos mokytis.

Gal būt neužilgo ši kalba 
pasirodys spaudoje; skai
tytojai galės su ja pilnai 
susipažinti.

Po jos sakė kalbą Ilzė 
Bimbienė. Ilzė — estų tau
tos dukra, po pirmojo pa
saulinio karo atvykusi į 
JAV. Šiemet ji buvo nuvy
kusi į savo gimtąją šalį ap
lankyti, giminių, susipažinti 
su nauju, socialistiniu žmo
nių gyvenimu. Pirmiausia, 
sakė kalbėtoja, nuvykau į 
Taliną, tarybinės Estijos 
sostinę; miestas daro nepa
prastai puikų įspūdį; Tali
nas klesti. Aplankė savo 
artimuosius, gimines, 
brolius ir seserį. Plačiai 
apsižvalgė po Estiją, 
susipažino su daugeliu 
naujų žmonių- “Palyginti 
su tuo gyvenimu, ką aš 
palikau, išvykdama į JAV,” 
sakė kalbėtoja, “da
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bar žmonės gyvena kur kas 
geriau- Svarbiausia—nėra 
nedarbo; visi dirba. O kai 
dirba, tai ir turi.”

Ilzė buvo Leningrade, bu
vo Maskvoje; buvo keletui 
dienų užsukusi ir į Lietuvą. 
Susipažino su Justu Palec- 
kiu, su Henriku Zimanu ir 
su kitais. Buvo Vilniuje, 
buvo Kaune; aplankė savo 
vyro Antano seserį Veroni
ką Gimbutienę, kuri gyve
na Vilniuje. Lietuva jai taipo
gi padarė gerą įspūdį. Iš
kalbėjo angliškai. Kalbėjo 
nuosekliai, gražiai.

Tuomet dainavo Elena 
Brazauskienė.

Po jos I. Mizarienė da
lijosi įspūdžiais, įgytais Lie
tuvoje, kur ji plačiai važi- 
nėjo-keliavo; buvo daugely
je fabrikų, kolūkiuose, vai
kų darželiuose, ligoninėse, 
sanatorijose, vaikų stovyk
lose - vasarvietėse, mokyk
lose. Ieva buvo du mėnesius 
Lietuvoje 1960 metais. Sa
kė, kad per trejus metus 
mūsų tėvų žemė labai toli 
nuprogresavo tiek ekonomi
koje, tiek kultūroje.

Miestuose—ji buvo ne tik 
Vilniuje ir Kaune, o ir Kap
suke, Raseiniuose, Šiauliuo
se, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Alytuje ,— ir miesteliuose 
vyksta didžiulė statyba. Vi
sur matai augančius naujus 
puikius gyvenamuosius na
mus, didžiulius fabriku; 
žemės ūkis kyla, kolūkiu 
gyvenimas gerėja. Kultūn- 
niū požiūriu, sakė kalbėto
ja, žmonės taipgi smarkiai 
auga: 'mokosi, studijuoja, 
šviečiasi; daug skaito 'kny
gų ii* spaudą, i - - *

Kur < Ieva važiavo, kur 
ėjo, Lietuvos žmonės—“di
deli” ir “maži”—prašė par
vežti JAV lietuviams drau
giškus ,šiltus sveikinimus.

Paskutinis prog r am oje 
buvo Viktoras Bekeris. Jis 
taip pat sudainavo tris dai
nas. O paskiausiai abudu 
su E. Brazauskiene — du
etą-

Visiems dainininkams pia
nu akompanavo Mildred 
Stensler.

Pertraukos metu pirmi
ninke paprašė publiką pri
sidėti su auka rengimo iš
laidoms padengti. Klubie- 
tės. V. Bunkienė ir S. Kazo- 
kaitė tuojau perėjo per pub
liką ir, pirmininkės žodžiai, 
surinko $76 su centais.

Vakarui kultūriškai pir
mininkavo Moterų Klubo 
iždininkė Uršulė Bagdonie
nė.

Kaip kalbėtojoms, taip ir 
dainininkams publika ne
šykštėjo katučių.

žodžiu, vakaras—prakal
bos su koncertu—buvo įdo
mus, įvairus ir gausus ži
niomis.

Svarbiausia tai, kad mi
tinga rengė Lietuvių Mote
rų Klubas, kad jame visą 
programą (apart dviejų vy
rų dainininkų) atliko pa
čios draugės moterys. Tai 
dar karta parodė, kokią 
svarbią rolę mūsų visuome
niniame gyvenime vaidina 
pažangiosios lietuvės mote
rys! Ns.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jyyks antradieni, rugpiūčio 6 d., 7:^1 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-ttfe 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėlSs, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Vldyba
(61-62)




