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Nė iš vietos 
Nauja intervencija

— Rašo A. Bimba —
Niujorko ir apylinkės lietu

vi^ kviečiami šeštadienį (rug
pjūčio 22 d.) susirinkti į “Lais
vės” salę. Išgirsime praneši
mus turistų, kurie šiomis die
nomis lankėsi Tarybų Lietu
voje. Bus labai įdomu pasi
klausyti.

Kaip žinia Lietuvoje lankėsi 
Lilija Kavaliauskaitė, Valys 
Bunkus, Valentina Nevinskie- 
nė su dukr e 1 ė m i s Diana ir 
Joyce, Rudolfas Baranikas ir 
Walteris Mikulėnas. Visi jie 
parsivežė daug visokių įspū
džių.

^Puikus buvo rudeninis “Lais
vės” piknikas praėjusį sek
madienį Worcesteryje. Džiu
gu buvo susitikti su daugybe 
Naujosios Anglijos veikėjų. 
Vienas dalykas man ypatingai 
patiko: niekur nepastebėjau 
nusiminimo. Tiesa, daugelis 
draugų jau skundžiasi sveika
tos reikalais, bet į ateitį žiū- 
ri /šviesiomis akimis, optimis
tical. Taip ir reikia. Tvir
tas ryžtas nugalėti visus sun
kumus padeda ir sveikatai pa
sitaisyti.

Dar kartą man norisi iš
tarti nuoširdžiausios padėkos 
žodį draugams ir draugėms, 
kurie pikniką surengė ir jame 
taip sunkiai ir puikiai darba
vosi.

Greitoje ateityje išgirsime 
ką nors naujo. Man sakė Ma
rytė Sukackienė, kad jie ruo
šiasi plačiausiai atžymėti Lie
tuvių Meno Sąjungos Antro
sios apskrities 54 metų gyva
vimo ir veiklos sukaktį. Ren
ka medžiagą, išleis plačią pro
gramą. Smulkmenas išgirsi
mu vėliau.

Taliu tik palinkėti jiems ge
riausios sėkmės šiose gražiose 
pastangose.

— .

Per porą mėnesių Kuboje 
viešėjo 84 jauni vyrai bei mo
terys, daugiausia studentai. 
Vyko jie ten prieš vyriausy
bės patvarkymus, kad niekam 
iš šios šalies nevalia nė koją 
į Kubą įkelti. Ir sugrįžo lai
mingai, ir parsivežė glėbius 
puikiausių įspūdžių, kuriais 
žada pasidalyti su plačiąja 
visuomenė, ir nesibijo gąsdi
nimų bausmėmis. . .

Jų viešnagė Kuboje yra jau
nų žmonių protestas prieš be- 
3gotiškus patvarkymus. Anks

tu ar vėliau tie visi uždrau- 
^įmai| turės būti pašalinti.

Be ilgų diskusijų ir be jo
kių ceremonijų ponai senato
riai pasikėlė sau algas $7,500 
per metus! Kiekvienas dabar 
gaus po $30,000, plus keletą 
tūkstančių dolerių išlaidoms.

Bet štai jų rankose jau se
niai guli taip vadinamas “Me
dicare” bilius, pagal kurį pen
sininkai ir kiti seni žmonės 
gautų nemokamą medicininį 
aptarnavimą. Ir reikalas nė 
iš vietos nesijudina. Spėja
ma, kad šioje sesijoje bilius 
nepraeis.

Tai jau turime naują in
tervenciją. Tiesa, dar tik 
lWadžia, dar tik nedidelė, bet 
tikra intervencija. Kongas jau 
verčiamas antruoju Pietiniu 
Vietnamu. Mūsų lėktuvai jau 
veikia. Jie malšina žmonių 
sukilimą. Kalbama apie pa
siuntimą militarinių “patarė
jų.” Skiriamos didelės sumos 
pinigų.

Tam pavojingam žygiui už-

Chruščiovas smerkia Jungi 
Valstijų interveųcijas

Įvyks Demokratų 
partijos konvencija

Tarybų Sąjunga stoja už 
praktišką nusiginklavimą

Funze. — Kirgizijos sos
tinėje kalbėjo Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas. Jis sakė, kad Turkija 
nebūtų išdrįsus bombar
duoti Kipro gyventojus, 
jeigu jos užnugaryje nesto
vėtų Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų imperialistai. 
“Turkija tos pavojingos 
provokacijos ėmėsi tik bū
dama NATO nare”, sakė 
TSRS premjeras.

Chruščiovas kriti k a v o 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką. Jis sakė, kad Ame
rikos imperialistai jaučiasi 
esą pasauliniai žandarai, 
nes jie daugelyje' pasaulio 
dalių vykina intervenciją.

Jis sakė, kad jie neleidžia 

“AMERICANS GO 
HOME”, - INDONEZAI

Jakarta. — Virš 3,000 in- 
donezų buvo apgulę Jungti
nių Valstijų “Kultūros 
Centrą”. Indonezai demon- 
strovo šaukdami: “Ameri
cans Go Home!”. Jie smer
kė JAV politiką pietryčių 
Azijoje ir kaltino, kad “kul
tūros centras” užsiima pro
paganda.

SUKARNO NUPEIKĖ 
JAV POLITIKĄ

Jakarta. — Indonezija, 
kuri turi virš 100,000,000 
gyventojų, paminėjo savo 
19-kos metų • nepriklauso
mybės sukaktį.

Jos prezidentas Sukarno 
sakė kalbą. Jis griežtai kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
agresyvią politiką pietry
čių Azijoje.

IŠ VISO PASAULIO
Montevideo. — Urugva

jaus darbo unijos buvo pa
skelbę 24 valandų generali
nį streiką, reikalaudamos 
nenutraukti diplomotin i ų 
ryšių su Kuba.

Kairas. —A. Nasser i s, 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas, pasižadėjo 
remti Kipro respub 1 i k ą 
prieš turkų puolimus.

-— - - . - — i

Teheranas. — Persija ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
sutartį civilinių lėktų v ų 
skrajojimo reikalais.

stoti kelią galėtų tiktai Ameri
kos žmonių protestai. Deja, 
kol kas jų mažai tesigirdi.

Jungtinių Tautų organizaci
joje Tarybų Sąjunga propor- 
cionaliai turėtų turėti apie 
190 tarnautojų, o turi tiktai 
74. Pernai buvo 77, šiemet 
trimis mažiau. Jau seniai ta 
šalis reiškia nepasitenkinimą 
tokia padėtimi.

Jungtinės Valstijos turi 267 
vietas.

Nors dar nenominuoti, bet 
demokratai kandidatus jau 
turi: prezidento vietai Lyn
don P. Johnson, o viceprezi
dento—senatorius Humphrey.

Kipro respublikai susitvar
kyti, veda be karo paskelbi
mo karą prieš Pietų Viet
namo žmones, remia reak
cines jėgas Laose prieš tos 
šalies demokratinius žmo
nes, be jokios provokacijos 
buvo užpuolę Šiaurės 
Vietnamo Respubliką, kiša
si j Kongo vidaus reikalus, 
o tatai sudaro ’ tarptautinį 
neramumą.

Chruščiovas atsakyda
mas į Kipro respublikos 
prezidento Makarios prašy
mą pagalbos, sakė, kad Ta
rybų Sąjunga nepaliks Kip
ro gyventojus bėdoje, tai 
yra, jų kovoje už laisvę ir 
nepriklausomybę — teiks 
jiems reikalingą pagalbą.

Daugiau JAV lietuvių 
turistų Lietuvoje

Vilnius, VIII. 10. — Pasi
svečiuoti Tarybų Lietuvoje 
šiandien į Vilnių atvyko 
Škotijoje gyvenantys lietu
viai, Škotijos —. Tarybų Są
jungos draugystės draugi-,, 
jos nariai Kązys Bukelis, 
Filipas Bartkus ir Jonas 
Papilauskas. ;

Susipažinti su tėvų žeme, 
žengiančia nauju keliu,- 
praėjusį sekmadienį į Vil
nių atvyko Jung t i n ė s e 
Valstijose gyvenančių lietu
vių turistų grupė. Jų tarpe 
—A. Lipčius iš Eddystono,
M. Uždavinys iš Norwoodo,
N. Dudonis iš Chesterio, M. 
Stašienė, D. Valienė ir E. 
Gricienė iš Cambridge, 
Mass.

ELTA

Bona.— Vakarų Vokieti
jos Karo ministras Kai- 
Uwe von Hasselis išleido 
šešių punktų patvarkymą, 
kaip padidinti Vakarų Vo
kietijos militarines jėgas. 
Būs didinama armijos, or
laivy no ir jūrų karo laivy
no jėgos.

/

Saigonas. — JAV amba
sadorius generolas Tayloris 
buvo pasikvietęs Pietų 
Vietnamo “prezidentą” 
gen. Khanhą pasitarimui.

Beirutas. — Libano par
lamentas 92 balsais iš 99 
narių išrinko- šalies prezi
dentu Charlesą Helou, bu
vusį mokslo reikalų minist
rą.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga ir Suomija pasirašė pen- 
kerių metų prekybos sutar
tį. Abidvi šalys pasižadėjo 
didinti prekybą 20 procen
tų.

Washingtonas. —Respub
likonų partijoje vadovybės 
vietas jau užima senato
riaus Barry Goldwaterio 
šalininkai.

Atlantic City, N. J. —šis 
pamario miestas yra 115 
mylių nuo New Yorko ir 
apie 70 mylių nuo philadel- 
phijos. Atlantic City pagar
sėjęs maudyklėmis, į kurias 
kiekvienais metais atsilan
ko apie 20 milijonų žmo
nių. Jis pagarsėjęs ir tuo- 
mi, kad čia įvyksta daug 
konvencijų, kaip tai unijų 
ir kitokių naeionalių orga
nizacijų.

Rugpiūčio 24 dieną, Na
tional Convention Hall pa
talpoj, atsidarys Demokra
tų partijos konvencija no- 
minavimui kandidato į 
Jungt. Valstijų prezidentus.’ 
Žinoma, kandidatas jau nu
matomas, t a i dabartinis 
prezidentas L. Johnsonas.

National Con v e n t i 0 n 
Hali—graži patalpa, pama
ryje, kjirioje-su telpa 41,000 
žmotfių. Numatoma, kad į

Jungtines Valstijos neįveikia 
problemų pietryčių Azijoje
W ashingtonas.) * — Prieš 

mėnesį Jungtinių : Valstijų 
politiniai -ir miltariniai va
dai manė, > kad sudavus 
smūgį Šiaurės Vietnamo 
Respublikos' •'«prieplaukoms, 
partizanų jėgos susilpnės. 
Bet po smūgių Šiaurės Viet
namo Respublikai, padėtis 
dar daugiau pablogėjo.

Pakilo Azijos šalyse žmo
nių nusistatymas prieš 
Jungtinių Valstijų inter
venciją, kaip baltųjų kolo
nializmą. Sutvirtėjo reika
lavimai pasitarimų keliu 
baigti karą pietrytų Azijo
je. Išaugo Pietų Vietname 
militaristų opozicija gene
rolo Khanho režimui.

Siekiant pastoti kelią su
griuvimui Khanho valdžios, 
jis pasiskelbė Pietų Vietna
mo prezidentu ir pavarė ei
lę militaristų iš savo val
džios, jų vieton pakviesda
mas sau ištikimus karinin
kus.

Jungtinės Valstijos, ku

PATERSONO NEGRAI 
LAIMĖJO NUSILEIDIMŲ

Paterson, N. J.—Per tris 
dienas Patersone ėjo susi
rėmimai tarp negrų ir poli
cijos. 15 žmonių buvo su
žeista ir virš 200 areštuota. 
Po to miesto vyriausybė 
padarė negrams nusileidi
mų.

Iš negrų apgyventos sri
ties bus atšaukta 200 polici
ninkų ir miestas sutiko 
teikti daugiau ekonominės 
pagalbos negrų šeimoms, 
kurioms ji reikalinga.

Pekinas. —Kinijos visuo
se dideliuose miestuose įvy- 
ko protesto susirinkim a i 
prieš Jungtinių Valstijų 
agresiją pietryčių Azijoje. 
Kinai pasižadėjo remti 
šiaurės Vietnamą.

Demokratų partijos kon
venciją suvažiuos 25,000 de
legatų, alternatų, laikrašti
ninkų, korespondentų, ra
dijo ir televizijos atstovų.

Svetainėje, greta jau esa
mų, telefono kompanija dar 
įrengė 250 specialių “bude
lių” ir 3,000 telefonų. Tele
vizijos kompanijos įrengė 
80 naujų perduotuvų, o ra
dijas 190.

Atlantic City tinkamas 
aptarnauti visus svečius 
patogumais, nes yra virš 
500 viešbučių su 35,000 
kambarių, o artimai miesto 
dar daug y ra viešbučių, 
karčiamų ir kitokių įstaigų 
su 15,000 kambarių.

Demokratai savo kon
venciją paįvairins dainomis 
ir šokiais, tam, reikalui yra 
pakviesta menininkai, ypa
tingai gražios dainininkės.

rios Pietų Vietname jau tu
ri virš 20,000 militarinių 
vyrų, ir aprūpina Pietų 
Vietnamo armiją ginklais, 
amunicija ir ją lavina, tai 
pasiima daugiau galios mi- 
litariniuose veik s m u o s e 
prieš partizanus.

Nors Jungtinių Valstijų 
puolimas Tonkino įlankoje 
ant Šiaurės Vietnamo ne
davė teigiamų rezultatų, 
bet JAV militarinė koman
da į pietryčių Azijos vande
nis sukoncentravo Septin
tąjį karo laivyną: 4 lėktuv
nešius, 3 kruiserius, 30 nai
kintojų, 8 submarinus ir 25 
laivus iškėlimui jėgų į saus- 
žemį.

Pekinas. —Kinijos Užsie
nio ministras maršalas 
Chen Yi sako, kad nei didi
nimas JAV militarinių jėgų 
Pietų Vietname, nei fabri
kacijos apie Šiaurės Viet
namo Respublikos poziciją, 
neduos JAV imperialistams 
pergalės Pietų Vietname.

VIETNAME “LAIMĖJO”, 
BET KURI PUSĖ?

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia sako, kad po 
kelių dienų mūšių jos armi
jos daliniai laimėjo mūšį 
prieš partizanus, kuriame 
partizanai neteko 280 už
muštais. Bet ten esantys 
JAlV militaristai kovų vie
toje rado tik 10 partizanų 
užmuštų, o kitus būk jie 
“išsinešė”.

Tuo pat metu valdžia pri
sipažįsta, kad ji neteko 36 
užmuštais, 76 sužeistais ir 
10 dingusiais karininkų ir 
karių.

Tokio. — Laoso liaudie- 
čių radijas praneša, kad 
rugpiūčio 15 dieną jie nu
šovė Jungtinių Valstijų 
sprūsminį, karo lėktuvą.

Londonas. — Kanados 
laikraštin inkas lordas 
Thomsonas ilgai kalbėjosi 
su Tarybų Sąjungos prem
jeru Chruščiovu tarptauti
niais reikalais, kuomet 
Thomsonas lankėsi Tarybų 
šalyje.

Daugiausiai buvo kalba
ma nusiginklavimo reika
lais, nes apsiginklav i m o 
lenktynės apsunkina žmo
nių gyvenimą ir nuolatos 
sudaro karo pavojų.

Chruščiovas sakė, kad už
sienyje neteisingai perstato 
Tarybų Sąjungos nusistaty
mą inspekcijos reikalais, 
būk ji tam priešinga. Jis 
sakė, kai tik būtų nutarta 
eiti prie nusiginklavimo, 
daromi praktiški žingsniai

Apie komunistų 
vadų amžių

New Yorkas. — Susirgi
mas Italijos komunistų va
do Togliatti, kuriš yra 70 
metų amžiaus, iššaukė 
spaudoje atsiliepimų apie 
komunistų vadų amžių.

Tarybų Sąjungos vadas 
Chruščiovas yra virš 70 
metų amžiaus, Kinijos Mao 
Tze-tungas 70, Šiaurės 
Vietnamo Ho Chi-mingas 
74, Lenkijos V. Gomulka 59, 
Jugoslavijos Tito 72, Rytų 
Vokietijos W. Ulbrichtas 
71, Rumunijos Dei Georgi
jus 62, Vengrijos J. Kada
ras 52, Kubos Komunistų 
partijos vadas Blas Roca 
55, o premjeras Fidelis 
Kastro tik 39 metų am
žiaus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Greenwood, Miss. — Mis- 

sissippio valstijoje viena 
nakčia baltieji šovinistai 
sudegino virš 100 kryžių, 
grasindami negrams. Vie
tomis iš greitai važiuojan
čių automobilių šaudė į 
negrus. Kulkų buvo sužeis
ti du negrai jaunuoliai, Si
las McGhee ir Willie Guy- 
nes.

Maskva. — Atvykęs vio
lončelistas Nikalojus Grau- 
danas staigiai mirė. Jis bu
vo gimęs Libavoje, o dabar 
gyveno JAV. 

t

Leopoldville. — Atskrido 
daugiau Jungtinių Valstijų 
bombonešių “B-26” į Kon
go.

Tripolis. — Sulaukęs 85 
metų amižaus mirė arabų 
vadas - muftis S. M. Abdu
las Alemas.

Paryžius. —JAV stengia
si daugiau NATO narių 
įtraukti į karą prieš Pietų 
Vietnamo partizanus.

Maskva. — Atvyko Tan- 
ganikos ir Zanzibaro vice
prezidentas R. M. Kawawa. 

ginklų naikinime, tai Tary
bų Sąjunga leistų savo te
ritorijoje pilnai veikti in
spekcijos nariams.

Lordas Thomsonas klau
sė Chruščiovo, kaip jis žiū
ri į didžiųjų valstybių vadų 
pasitarimą. TSRS premje
ras atsakė, kad jis dalyvau
tų tokiame pasitarime, nes 
jeigu dar ir nebūtų susitar
ta eiti prie nusiginklavimo, 
tai vis tiek būtų padaryta 
progreso toje kryptyje.

Kalbant apie užsienio pre
kybą, TSSR premjeras sa
kė, kad jeigu būtų panai
kinta prekybos varžymai, 
tai TSRS Anglijoje per me
tus galėtų pirkti beveik už 
tris bilijonus dolerių pre
kių.

JAV SIEKIA KIPRĄ 
PADARYTI NATO BAZE

Nikosia. — Užnugaryje 
turkų kurstymo stovi Jung
tinės Valstijos, kurios sie
kia Kipro salą okupupti ir 
paversti NATO atoniine ba
ze. Jungtinių Valstijų di-, 
plomatai ir prilaikė Graiki
ją nuo išstojimo prieš Tur
kijos lėktuvų užpuolimą ir 
žudymą graikų Kipro salo
je.

VIS SKRENDA JAV 
LĖKTUVAI Į KONGO

Leopoldville. — Daugiau 
Jungtinių . Valstijų karo 
lėktuvų ir malūnsparnių at
skrido į Kongo rpagalbai 
Tshombės jėgoms. Tshombė 
ruošiasi su JAV karo lėktu
vais įveikti kairiųjų jėgas, 
kurių centras yra Stanley
ville mieste.

Elko, Nev. — Nevados 
valstijoje įvyko labai dideli 
miškų gaisrai, kurie apėmė 
virš 125,000 aprų plotą. Jų 
gesinimui buvo mobilizuota 
500 ugniagesių ir taip žmo
nių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorius Deanas Ruskas sa
ko, kad jis nėra tikras, jog 
neįvyks karas tarp Vakarų 
ir Rytų valstybių. Supran
tama, jis kaltina komunis
tus.

Washingtonus. — Du pa
taisymus, vieną teikti sene
liams medikalę pagalbą, o 
kitą — praplėsti senatvės 
pensiją, Senato finansinis 
komitetas atmetė 11 balsų 
prieš 6 ir 12 balsų prieš 5.

Maskva. — Tarybų Są- 
junka kaltina Jungtines 
Valstijas už kišimąsi į Kon
go respublikos vidaus rei
kalus.

Hanojus. —Šiaurės Viet
namo Respublikos delegaci
ja išvyko į Rumuniją.

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai sutiko tartis su de
šiniaisiais.

F
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Baisūs skaičiai!
ŽINIŲ AGENTŪRA APN (Novosti Press Agency) 

išsiuntinėjo spaudai biuletenį apie tai, kokius nuostolius 
Tarybų Sąjunga panešė II-ojo Pasaulinio karo metu. To
ji statistika tiesiog sukrečia skaitytoją savo baisumu. 
Tuojau, karui pasibaigus, mes esame rašę apie baisius 
nuostolius, kuriuos Tarybų Sąjunga (tame tarpe ir Lie
tuva) pakėlė, bet dabartiniai skaičiai, matyt, bus pilnes
nį, pagaminti jie daug vėliau, todėl mes čia kai ką pa
duosime mūsų skaitytojams.

Bet pirmiausia: Kas gi tuos nuostolius tarybinėms 
respublikoms padarė? Aišku, naciškoji Vokietija ir jos 
talkininkes.

Fašistai sugriovė sudegino 1,710 tarybinių miestų 
ir miestelių; jie sudegino daugiau nei 70,000 kaimų.

Sugriovė 31,850 fabrikų ir dirbtuvių, kur dirbo 
4,000,000 darbininkų.

Apgriovė geležies ir plieno fabrikus, kurie prieš ka
rą pagamindavo 60 procentų Tarybų Sąjungos plieno. 
Sugriovė anglies kasyklas, kurios prieš karą duo
davo apie 60 procentų Tarybų Sąjungai anglies. Sugrio
vė 65,000 kilometrų Tarybinių geležinkelių ir 4,100 gele
žinkelių stočių.

Naciai su savo talkininkais sunaikino 98,000 kolū
kių, 1,876 valstybinius ūkius ir 2,890 mašinų ir trakto
rių stočių.

Naciai su savo talkininkais užmušė, arba išsivežė į 
Vokietiją 7,000,000 arklių, 17,000,000 galvijų, 20 milijonų 
kiaulių, 27,000,000 avių bei ožkų.

Be to, naciai su savo talkininkais sunaikino 40,000 
ligoninių bei kitokių medicininių įstaigų; sunaikino 84,- 
000 mokyklų—vidurinių, techninių, aukštųjų ir moksli
nių institutų; sunaikino 43,000 bibliotekų.

Nuostoliai, padaryti tarybinei ekonomikai ir indivi
dualiniams piliečiams siekė 679 tūkstančių milijonų rub
lių (pagal 1941 metų kainas).

Šie skaičiai neapima tokių nuostolių, kaip sumažėji
mas visos šalies pajamų, sekusių iš viršuje paminėtų 
sunaikinimų. , ,

Tarybinės valstybės išlaidos kare prieš nacių Vokie
tiją ir Japoniją 1941-1945 metais, taipgi per tą laiką pra
radimas pajamų, sekusių iš paminėtų sunaikinimų ir ta
rybinių žmonių apiplėšimų, siekė 189 tūkstančius milijo
nų rublių, skaitant dabartine rublio verte.

Na, o kaip su žmonėmis? Kiek II-ojo pasaulinio ka
ro metu Tarybų Sąjunga iš viso prarado žmonių, savo 
piliečių? Atsakymas toks:

Žuvo apie 20,000,000 tarybinių žmonių. Vieni jų kri
to frontuose, kovodami su priešu, kiti buvo priešo už
mušti dėl to, kad jam priešinosi, kiti buvo nužudyti kon
centracijų stovyklose, o dar kiti mirė badu nacių nelais
vėje.

(Tarybų Lietuvoje, atsiminkime, naciai nužudė 
500,000 Lietuvos piliečių, taipgi 200,000 tarybinių karių).

Baisu visą tai net skaityti!
— 0 —

GAL ATSIRAS KOKS “neviernas tamošius,” kuris 
sakys: visa tai per daug perdėta, aš tuo netikiu. Tokiam 
galime pasakyti štai ką: Š. m. rugpjūčio 14 d. nacių kri
minalistų teismo procese Frankfurto mieste, Vakarų 
Vokietijoje liudijo vokiečių istorikas Hans Adolf Jacob
sen. Ir jis sakė, jog II-ojo Pasaulinio karo metu vokie
čių nelaisvėje žuvo beveik 4,000,000 tarybinių karo be
laisvių; daugelį jų naciai nužudė, vykdydami gyveniman 

- savo programą, pagal kurią jie buvo pasiryžę išnaikinti 
slavus kaip tautas. Šis istorikas liudijo, kad patys pir
mieji tarybiniai karo belaisviai —600 sužeistųjų—buvo 
nužudyti Oswencime; jie ten buvo užtroškinti nuodingo- 

' mis dujomis (gazais).
— 0 —

AR REIKIA STEBĖTIS, kodėl šiandien tarybinės 
tautos daugiau nei kas kitas kovoja už taikos pasaulyje 

.išlaikymą?!
Tarybiniai žmonės gerai suprantą, ką reiškia ka

ras; mažai yra tarybinių šeimų, kurios skaudžiai nenu
kentėjo nuo barbarų nacių.

Bet pasaulis stebisi tuo, kad tarybinės tautos, tary
binė valstybė, pakėlusi tokius baisius nuostolius 1941— 
1945 metais, sugebėjo taip greitai atstatyti savo mies
tus, savo pramonę, savo kultūrines įstaigas, ir atsistoti 
ant tokių tvirtų pagrindų, ant kokių ji šiandien stovi! 
Ir tai Tarybų Sąjungos žmonės padarė, nepaisydami to 
boikoto, kokį kapitalistinis pasaulis, su mūsų kraštu 
priešakyje, jam skelbė. Atsiminkime: dar ir šiandien 
daugelio dalykų JAV ir joms pataikaujančios kitos šalys 
neparduoda Tarybų Sąjungai.

Visokie plačiagerkliai teberėkia: žiūrėkite, JAV 
gyvenimo lygis yra aukštesnis už Tarybų Sąjungos žmo
nių gyvenimo lygį. Bet kodėl tie plunksnabraižos “pa- 
miršta” pasakyti, jog II-ojo pasaulinio karo metu mūsų 
šalyje nebuvo priešo sugriautas nei vienas hamas?.

Norint būti objektyviais, teisingais, norint suprasti, 
kodėl Tarybų Sąjungos žmonių gyvenimo lygis dar yra 
žemesnis už amerikinį, reikia visuomet atsiminti tuos 
baisius nuostolius, kokius vokiškieji naciai su savo 
talkininkais padarė tam kraštui!

PASKUTINĖ DARIAUS 
IR GIRĖNO KELIONĖ o

Mūsų laikrašty buvo ne
maža rašyta apie Stepono 
Dariaus ir Stššio Girėno 
istorinę- lėktūvu kelionę į 
Lietuvą. Bet dabar, kaip 
jau skaitytojams žinoma, 
abiejų didvyrių palaikai bu
vo iš Kauno Medicinos in
stituto rūsio perkelti į Šan
čių kapines, Kaune, ir ten 
jie amžinai ilsėsis.

Kadangi tai istorinis da
lykas, tai mes jį paimame 
iš Vilniaus “Tiesos” (š. m. 
rugpiūčio 13 d.), kaip ap
rašo V. Andrėjaitis ir P. 
Mikuckas. Prašome pasi
skaityti:

1933 metų liepos 15 dieną 
du lietuviai lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas pra
dėjo tolimą skridimą per At
lanto vandenyną iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų į Lietuvą. 
Drąsuoliai į šią pavojingą ke
lionę leidosi nepritaikytu se
nu lėktuvu, be radijo ir kitų 
navigacijos priemonių. Tuo
metinė buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė lakūnų žygio ma
terialiai neparėmė. Lėktuvą 
ir paprasčiausius prietaisus 
jie įsigijo už savo ilgametes 
santaupas ir iš pažangių A- 
merikos lietuvių surinktus cen
tus.

Dariaus ir Girėno valdomas 
lėktuvas be nusileidimo nu
skrido 6,411 kilometrų. Tuo 
metu pasaulyje tai buvo ant
ras toks tolimas skridimas. 
Tačiau pasiekti galutinį tiks
lą jiems nepavyko. Nugalėję 
Atlanto vandenyną, prie pat 
tėviškės slenksčio lakūnai Ste
ponas Darius ir Stasys Girė
nas žuvo. Tragedija įvyko 
193,3 metų liepos 17 dieną ne
toli Soldino tuomet fašistinei 
Vokietijai priklausiusioje že
mėje (dabar Mysilibožas, Len
kijos Liaudies 1 Respublika) 
dėl iki šiol galutinai neišaiš
kintų priežasčių. .

Buržuazinė Lietuvos vyriau
sybė, pagailėjusi lėšų skridi
mui, norėjo pasisavinti įžymių 
lakūnų žygdarbio šlovę, kad 
vėliau galėtų spekuliuoti jų 
vardu. Paskubomis, be nuo
dugnaus žuvimo aplinkybių 
tyrimo, Kaune buvo surengtos 
Dariaus ir Girėno laidotuvės. 
Jomis buržuazinė vyriausybė 
norėjo pademonstruoti savo 
tariamą pagarbą drąsuoliams.

Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, neseniai Kauno Me
dicinos instituto rūsiuose bu
vo surasti lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno palai
kai. Karo metais, kilus pavo
jui, kad jų nesunaikintų vo
kiškieji fašistiniai okupantai, 
grupė tarybinių piliečių už
mūrijo juos rūsio nišoje. Su
daryta medicinos ekspertų 
komisija palaikų ekshumaci
jai nustatė, kad lakūnų pa
laikai yra tokioje būklėje, jog 
pakartotinis- balzamavimas 
yra neįmanomas ir palaikus 
reikia palaidoti.

Rugpiūčio 12 d. 14 valandą 
prie Medicinos instituto rūmų 
su gėlėmis ir vainikais susirin
ko miesto įmonių, įstaigų ir 
organizacijų atstovai, mokslo 
ir kultūros darbuotojai, spor
tininkai, aviatoriai, čia taip 
pat atvyko Stepono Dariaus 
žmona ir duktė N. Dariūtė- 
Maštarienė bei kiti lakūnų ar
timieji, buvę draugai.
Iškilmingos 
laidotuvės

Aidint gedulingoms melodi
joms Dariaus ir Girėno palai
kai išnešami iš instituto rūmų. 
Karstai su lakūnų palaikais, 
lydimi gausaus visuomenės 
būrip, vežami į Kauno kapi
nes Aukštuosiuose Šančiuose*

Čia įvyko gedulo mitingas. 
Jame gausiai dalyvavo kau
niečiai ir svečiai. Čia atvyko 
Lietuvos KP Kauno miesto ko
miteto sekretoriai K. Lengvi
nas ir A. Umbrasas, einąs 
miesto vykdomojo komitete 
pirmininko pareigas J. Mar
cinkus, vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojai J. 
Narkavečiūte, B. Rilys, G. Ba- 
čininas, profesoriai Z, Januš
kevičius, J. Kupčinskas, do
centai P. Jašinskas, J. Nainys, 
J. Gaurylius ir kiti.

Prie mikrofono prieina lai

kinai einąs miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pareigas, 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno palaikų perkė
limo komisijos pirmininkas J. 
Marcinkus.

— Šiandien, -X pasakė J. 
Marcinkus,-—- susirinkome pa
gerbti drąsuolius lakūnus Ste
poną Darių ir Stasį Girėną. 
Lakūnų noras, gerai pasiruo
šus, perskristi Atlantą be nu
sileidimo atsimušdavo į bur
žuazijos abejingumą. Už sa
vo ir daugelio to meto žmo
nių svajonę — praskinti toli
mus kelius oro erdvėse — šie 
du lakūnai užmokėjo savo gy
vybe.
Generolo majoro
J. žiburkaus žodis:

Soldino tragediją, — sako 
jis, — kol kas gaubia paslap
tis, tačiau visa eilė aplinkybių 
rodo, kad Darius ir Girėnas 
greičiausia buvo hitlerinio fa
šizmo auka. To meto buržua
zinėje spaudoje pasirodė pra
nešimų, kad “Lituanika” bu
vo pašauta. Šį atvejį patvirti
na ir Vokietijos vyriausybės 
diplomatiniai demaršai bur
žuazinei Lietuvos vyriausybei 
bei hitlerininkų elgesys Da
riaus ir Girėno žuvimo vieto
je.
Kalba rašytojas
J. Dovydaitis:
'• — Prisimenu, kai 1933 me

tų pavasarį Darius parašė pir
mąjį laišką Lietuvos aviacijos 
entuziastams apie savo suma
nytą skridimą, žinia padarė 
nelauktą įspūdį. Kauno avia
cijos mėgėjai kreipėsi į tuo
metinę vyriausybę dėl lėšų, 
žadindami jos narių apkerpė
jusias sąžines. Atsakymas bu
vo neigiamas. Net bandė įti
kinti — neskriskite, nuskęsi- 
te vandenyje... Juk nepavy
ko ir daugeliui kitų lakūnų.

Darius atsakė kitame laiš
ke : “Aš skrisiu kaip tik del 
to, kad noriu gyventi!” Ir la
kūnai leidosi į kelionę.
V. Orincevičius 
taria žodį

— Tarybų Sąjungos aviato
riai, jų tarpe ir Tarybų Lie
tuvos lakūnai, — kalba Civi
linio oro laivyno Lietuvos 
aviacinės grupės: lėktuvo va
das V. Orincevičius, — su pa
garba mini Dariaus ir Girėno 
žygį. Jų skridimas be nusilei
dimo per Atlanto vandenyną 
turėjo didelę reikšmę aviaci
jos istorijoje.

Jau 20 metų, kai sudaryta 
Tarybų Lietuvos atskiroji 
aviacinė grupė, kuri aprūpin
ta modernia tėvyiiine techni
ka. Aviacijos sportas respub
likoje tapo masiniu. Šimtai 
jaunuolių ir merginų dalyvau
ja sklandymo, aviamodelizmo, 
parašiutiniame sporte. Abso
liučiu praėjusių metų šalies 
sklandymo čempionu tapo 
vilnietis Juozas Jeruševičius, 
šių metų TSRS čempiono var
dą iškovojo Romas Visackas, 
pasaulio aviamodelizmo re
kordą pasiekė P. Motiekaitis. 
Už respublikos ribų plačiai 
žinomas sklandytuvų kon
struktorius Bronius Oškinis.
Generolas majoras
A, Urbšas prisimena

Kalba buvęs Stepono Da
riaus mokslo draugas atsar
gos generolas majoras A. 
Urbšas!

— Dariaus ir Girėno pasiry
žimas neturėjo karinių tikslų. 
Savo skridimu jie norėjo nu
tiesti naują oro susisiekimo 
trasą tarp dviejų žemynų ir 
tuo padėti taikiam žmonių 
bendradarbiavimui. Jie siekė, 
kad vandenynai neskirtų tau
tų, o jas suartintų kovoje už 
žmonijos pažangą ir tvirtą 
taiką. Jie, patyrę kapitalisti
nio gyvenimo nuoskaudas, sa
vo žygį skyrė doriems pasau
lio žmonėms, kurie siekia gra
žesnio rytojaus.

Už tai tarybiniai ir kitų 
kraštų darbo žmonės lenkia 
galvas, prisimindami Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno žyg
darbį. 1958 metais, minint 
Soldino tragedijos 2‘5-erių me
tų sukaktį, man teko lanky
tis lakūnų žuvimo vietoje —• 
Lenkijos Liaudies Respubli
koje. Gausiai susirinkę Liau
dies Lenkijos Ipiliečiai nulen
kė galvas, paminėdama lokū- 
hų skridimą. Su didele meile 

jie prižiūri ir tvarko drąsuo
lių žuvimo vietą.

Toliau A. Urbšas dalijasi 
prisiminimais apie savo moks- 
lo'draugą Steponą Darių. 1921 
metais jie kartu baigė karo 
mokyklą, daugiau kaip me
tus laiko gyveno ’ viename 
kambaryje. S. Darius buvo 
tvirto būdo, ryžtingas, tikrai 
nuoširdus draugas. Jo nerims
tanti prigimtis nuolat kažko 
siekė, ieškojo. Darius nebijo
jo sunkumų, mokėjo sutelkti 
visas fizines ir dvasines jėgas. 
Jis su savo bendražygiu Girė
nu nugalėjo visus pasiruoši
mo atmintinam skridimui sun
kumus, įveikė Atlantą.

—Buržuazinės Lietuvos vy
riausybė, — baigdamas sako 
A. Urbšas, — buvo visiškai 
abejinga lakūnams, kai jie 
ruošėsi žygiui, nesuteikė jiems 
materialinės paramos ir, tik 
jiems žuvus, norėjo pasisavin
ti sau jų žygio garbę. Tai di
džiulė dėmė buržuaziniams 
vadeivoms.

Mitingas baigtas. Skamba 
gedulingos melodijos. Gimi
nės, artimieji, visi susirinku
sieji atsisveikina su lakūnų 
palaikais. Abu karstai nulei
džiami į vieną duobę. Lakūnai 
abu kartu skrido, abu kartu 
ir ilsėsis.

Kapinėse išauga žemės kau
burėlis, kuris paskęsta gėlėse 
ir vainikuose.

Dariaus ir Girėno žygio at
minimas visuomet liks gyyvas 
broliškoje tarybinių tautų šei
moje, į komunizmą žengian
čių Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių širdyse.
Medicinos ekspertų 
komisijos išvada:

Kauno miesto darbo žmo
nių deputatų Tarybos vykdo
mojo komiteto sprendimu su
darytoji medicinos ekspertų 
komisija, dalyvaujant lokūno 
Stepo Dariaus dukrai gydyto
jai N. Dariūtei-Maštarienei, 
1964 m. rugpiūčio mėnesio 10 
—12 dienomis ištyrė rastuo
sius lakūnų Stepono DA
RIAUS ir Stasio GIRĖNO pa
laikus.

Komisija nustatė, kad 1946 
metais įvykusio potvynio me
tu vanduo buvo apsėmęs pa
talpą, kurioje buvo paslėpti 
palaikai, ir jie, matyt, ilgą 
laiką išbuvo vandenyje. Nors 
kūnai buvo balzamuoti, lakū
nų Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno palaikai yra labai sui
rę, jų audiniai pakeitę spalvą 
ir konsistenciją, o dauguma 
audinių visai sunykusi. Todėl 
pakartotinis jų balzamavimas 
neįmanomas.

Remdaihasi aukščiau išdės
tytu, komisija yra tos nuomo
nės, kad tikslinga lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
palaikus palaidoti. Komisija 
savo darbą tęsia toliau, api
bendrindama tyrimo medžia
gą.

Komisijos pirmininkas: Z. 
Januškevičius, Lietuvos TSR 
nusipelnęs mokslo veikėjas, 
TSR Medicinos mokslų aka
demijos narys - koresponden
tas, medicinos mokslų dakta
ras, profesorius, Kauno Medi
cinos instituto rektorius.

•Nariai: P- Jašinskas, medi
cinos mokslų kandidatas, do
centas, respublikinės Kauno 
klinikinės ligoninės vyr. gydy
tojas ;

J. Kupčinskas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs mokslo veikėjas, 
medicinos mokslų daktaras 
profesorius, Kauno Medicinos 
instjtuto fakultetinės terapijos 
katedros vedėjas.

J. Nainys, ^medicinos moks
lų kandidatas, docentas, Kau
no Medicinos instituto teismo 
medicinos ekspertizės kated
ros vedėjas;

J. Gaurylius, Kauno miesto 
sveikatos apsaugos skyriaus 
vedėjas; '

N. Dariūte-MaŠtarienė, me
dicinos mokslų kandidatė, 
Kauno Medicinos instituto 
docentė.

Pekinas. — Kinijos spau
da labai daug rašo apie ne
grų rasės kovą Jungtinėse 
Valstijose ir ją jungia su 
viso pasaulio pavergtųjų 
kova.

Daugelyje Kinijos miestų 
įvyko masiniai susirinki
mai, kur buvo aiškinama 
JAV negrų kovų svarba.

Kaip katalikai žiūri į 
Galdwaterio kandidatūrą

Įžymių asmenų nuomon 
apie karą Vietname

Chicagos katalikų orga
no “New World” redakto
rius kunigas William F. 
Graney jau i š d ė s tė savo 
nuomonę dėl respublikonų 
kandidato Goldwaterio. Šio 
kunigo nuomonė labai aiški. 
Jis griežtai priešingas Gold- 
wateri remti.

Savo laikraštyje kun. 
Graney rašo, kad respubli
konų konvencijoje daugelis 
kalbėtojų dėstė, jog Res-. 
publikonų Partija esanti 
“paties dievo t partija” ir 
šios partijos platforma 
ssanti “paties dievo” įkvėp
ta. Toje dvasioje kalbėjo ir 
pats kandidatas Goldwate- 
ris. Vi~: ue dangstėsi reli
giniu plouJumi.

Kun. Graney, tačiau, pa
smerkia tokias religines 
overtūras, kurios esančios | 
griežtai priešingos katali
kiškai doktrinai. Respubli
konų platforma ir Goldwa
terio kalbos nieko bendra 
neturi ir negalima sutaiky- 
ti su katalikų bažnyičos mo
kymu ir labiausia su popie
žiaus Jono XXIII enciklika.

Visiems juk žinoma, kad 
popiežius Jonas užgyrė so- 
cializaciją, užsieniečiams 
paramą, Jungtinių Tautų 
draudimą brand uolinius 
ginklus naudoti. Pasaulinė 
B ažnyčių Taryba taipgi 
tuos klausimus užgyrė.

Bet Barry Goldwateris 
kaip tik tiems visiems klau
simams griežtai priešingas. 
Juk jis aiškiai pasisakė ne
bijąs kariauti ir branduoli
nius ginklus naudoti. Jis 
aštriai kritikuoja demokra
tus, kad jie neparodo pa
kankamo griežtumo karo 
klausimu, kad jie palaiko 
taikingą koegzistenciją su 
Tarybų Sąjunga.

Beveik visos Jungtinių 
Valstijų bažnyčios užgiria 
civilinių teisių įstatymą ir 
kovas prieš rasinę diskri
minaciją. Goldwateris, kaip 
tik priešingai, balsavo prieš 
tą bilių ir niekur neparodo, 
kad jis yra rasinės diskri
minacijos priešas. Aršiau
si baltieji šovinistai, ku- 
kluksklaniečiai, visi rasinės 
diskriminaęijos palaikytojai 
entuziastingai užgiria Gold
waterio kandidatūrą.

Kun. Graney primena ir 
Goldwaterio “ekstremizmą,” 
kuris fašizmu atsiduoda. 
Juk “ekstremizmas” nie
kaip negali pavaduoti “pat
riotizmo.” Fašistinė John 
Birch draugija kaip tik 
“ekstremizmą” praktikuoja 
ir Goldwaterio kandidatūrą 
užgiria.

Dabar svarbu žinoti, ką 
tuo klausimu pasakys lietu
vių klerikalų lai k r a š č i a i 
“Draugas” ir “Darbinin
kas,” ar jie kunigo Graney 
pareiškimą perspaus dins. 
Kiek žinoma, tai lietuviško
ji klerikalija nepasisakė 
prieš Goldwaterio kandida
tūrą. Mat, jiems patinka, 
kad jis kailba už karą, kad 
jis pasisakė padėti “laisvin
to jams” atsiimti prarastus 
dvarus, bankus, fabrikėlius. 
Goldwateris nesibijąs prieš 
Tarybų Sąjungą ir atomi
nių ginklų panaudoti. Tas 
jiems patinka.

Gerai, kad kun. Graney 
apie Goldwaterį ir respubli
konus pasakė daug tiesos. 
Gal jis padės tūliems pilie
čiams gerai pagalvoti pir
ma negu atiduos savo balsą.

Visi turėtume darbuotis, 
kad Goldwateris nelaimėtų 
prezidento vietos.

Čia priminsime keleto įžy
mių asmenų nuomones apie 
kartą Vietname. .

Jungtinių Valstijų apelia
cijų teismo Washingtone 
teisėjas Henry W. Ed
gerton rugpiūčio 6 d. pa
siuntė spaudai ilgą laišką, 
kuriame jis išdėsto savo 
nuomonę apie karą Pietų 
Vietname.

Teisėjas Edgerton aiškiai 
pasako, kad Jungtinės Vals
tijos turėtų tuojau pasi
traukti iš Pietų Vietnamo, 
nes “mes neturime jokio 
reikalo būti Pietrytinėj 
Azijoje.” Atrodo, mes in
tervenciją palaikome tik to
dėl, kad “sunku prisipažinti 
padarius klaidą.” Pietų 
Vietname “valdžia yra mili- 
tarinė diktatūra,” o mums 
sakoma, kad reikia ten gin
ti demokratiją ir žmon!ft 
laisvę.

Kolumnistas Walter Lipp
man rašo, kad ‘ ‘ S a i g o n o 
valdžia turi pasitikmų vei
kiausia nedaugiau 30% gy
ventojų ir kontroliuoja (tik 
dienos šviesoje) ne kiek 
daugiau, kaip visos terito
rijos ketvirtadalį.”

Alaskos senatorius Grue- 
ning ir Oregono senatorius 
Morse balsavo prieš rezo
liuciją, užgiriančią Ameri-^ 
kos užpuolimą ant Šiaurių 
Vietnamo ir suteikimą pre
zidentui galios vesti karą 
Vietname. Jie reikalauja 
tuoj pasitraukti iš Vietna
mo.

Prancūzijos prezidentas 
De Golis kritikuoja ameri
kiečių vedamą karą ir-kaiW 
tu siūlo Pietų Vietnamą 
neutralizųpti. ( 
“ Lordąs .Bertrand Russell 
sako, kad “amerikiečių .ve
damame kare Pietų Vietna- 

Ime 160,000 žmonių užmuš
ta, 700,000 sužalota, 350,000 
įkalinta. Tik 1963 m. JAV 
lėktuvais buvo padaryta 
50,000 užpuolimų.” Jis rei
kalauja, kad Jungtinės^ 
Valstijos pasitrauktų iš 
Pietrytinės Azijos.

AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany pasakė, kad Pietų 
Vieaname nėra demokrati
jos, kad ten neleidžiamu 
unijoms veikti. “Kaip ti* 
darbininkų vadovas kur 
nors pasirodo, jo galva nu
sirita.” Bet Meany sutinka 
tęsti karą Vietname. Kaip 
pirmiau, taip ir dabar Mea
ny laikosi įsikibęs šaltojo 
karo politikos.

-1 •

Pensininkai pikietuos 
demokratų konvenciją 
Keletas pensininkų orga- 

lizacijų, fraternalinių drau
gijų, bažnytinių draugijų 
irganizuoja delegacijas 
siųsti į Atlantic City, N. J^ 
šio mėn. 26 d.

Delegacijos sudarys pikie"/ 
tą prie demokratų konven
cijos. Pikietininkai priduos 
konvencijai peticijas reika
laujant, kad šioje Kongre
so sesijoje būtų priimtas 
pensininkams nemokamo 
m e d i c i ninio aptarnavimo 
(Medicare) bilius.

Pensininkai taipgi reiškia 
nepasite n k i n i m ą siūlomu 
socialinės apdraudos pakėli
mu tik 5 procentais. Tai 
būtų per menkas pakėlimas. 
Kongresmanai ir senatoriai 
pasiskubino sau pasikelti ir 
taip aukštas algas, o perų 
sininkams negali susitarti 
nors 5 procentais pakelti, y

Pekinas. — Kinija ir Ku
ba pasirašė naują prekybos 
sutartį.

1 a—i 11....................
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Pasikalbėji 
JTO Niujo]

Jau du mėnesiai, kai Niu
jorke gyvena ir dirba 
Levas Vladimirovas, buvęs 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
docentas ir to paties uni
versiteto mokslinės biblio
tekos direktorius.

L. Vladimirovas Jungti
nių Tautų Organizacijos 
bibliotekos direktoriaus pos
tą gavo kontesto (konkur
so) būdu, dalyvaujant Eu
ropos, Amerikos ir Azijos 
rinktiniams mokslininkams- 
bibliotekininkams. Aišku, 
Vladimirovo kontesto lai

mėjimas — laimėjimas ir 
garbė Tarybų Lietuvai ir 
visai Tarybų Sąjungai.

Vladimirovas gyvena ne
dideliame bute Manhattane 
—gyvena su savo žmona 
Irena. Jis — išsimokslinęs 
^yras; kaip ir kiti tarybi
niai darbuotojai, Vladimi
rovas kuklus ir, sakyčiau, 
šykštus kalboje.

Mes sumezgėme su L. 
Vladimirovu pažintį prieš 
apie porą metų, kai jis lan
kėsi JAV, važinėjo po mū
sų šalies miestus. Būdamas 
Tarybų Sąjungos bibliote
kininkų delegacijos sudėty
je, jis tuomet studijavo mū
sų šalies didesnių miestų 

.bei universitetų bibliote- 
Vas. Buvimo Niujorke pro

ga, L. Vladimirovas tada 
atsilankė į Aido choro 
spektaklį Brooklyne. Čia 
jis viešai pasveikino aidie- 
čius ir publiką; čia jis su
sipažino su daugeliu niu
jorkiečių.

Jam atvykus į Niujorką 
Hamarskjoldo v. bib

liotekos pareigoms eiti, per 
kurį laiką mes L. Vladimi
rovo netrukdėme, gerai ži
nodami, kad naujos, didžiu
lės pareigos sudaro jam 
daug darbo ir rūpesnio, kol 
viską susitvarkys, — tar
nyboje ir buityje.

Dabar mes kreipėmės pas 
jį su keletu klausimų, ku- 

*rie domina visus mūsų 
skaitytojus. Ir štai tie klau
simai ir į juos gerb. L. Vla
dimirovo atsakymai:
Klausimas:

JAV lietuvių visuomenė 
♦abai įdomauja, kokiu būdu, 
kaip Jūs iškovojote tarp
tautiniame konteste šią pir
menybę — JTO centrinės 
bibliotekos direktoriaus po
stą. Ar galėtumėte mums 
paaiškinti?
Atsakymas:

1963 m. pabaigoje pasi- 
liuosavo JTO Dego Hamar
skjoldo vardo bibliotekos 
direktoriaus postas, išvy
kus į tėvynę žymiajam au
strų bibliotekininkystės spe
cialistui — Vienos Naciona
linės bibliotekos direkto

riui, profesoriui daktarui
StumfoFiui. Visi augštes- 

nieji postai JTO sekreto
riate, jų tarpe ir JTO bib
liotekos direktoriaus pos
tas, yra užpildomi konkur
so (kontesto) keliu. Įvai
rios valstybės pasiūlo savo 
geriausius specialistus kan
didatais į atitinkamą vietą. 
Sekretoriatas savo keliu 
stengiasi parinkti labiau
siai tinkamus. Atranka vyk
sta įvairiais požvilgiais: 
Geografiniu — žiūrima, ar 
daug tos šalies žmonių jau 
yra aparate.

Tarybinių žmonių JTO 
^aparate palyginti dar ma- 
Jza, todėl mano šansai buvo 
"geresni, negu kai kurių ki
tų kandidatų. Kokie reika
lavimai buvo statomi kan
didatui į bibliotekus direk
toriaus postą? Visų pirma, 
didelis, ilgas vadovaujančio 

. darbo patyrimas didelėj

tas su Levu A 
te bibliotekos
I mokslinėj bibliotekoj. Kaip 
žinoma, aš 16 metų vado
vavau vienai iš stambiau
sių Pabaltyje ir vienai iš 
seniausių Tarybų Sąjungo
je bibliotekų — garsiąja: 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo Universite
to mokslinei bibliotekai, ku
ri turi šiuo metu virš 2 mi
lijonų knygų. Be to, kan
didatas turėjo būti žinomas 
kaip mokslininkas bibliote
kininkystės ir bibliografi
jos srityje. Ir čia aš turė
jau visą eilę teigiamų po
zicijų.

Mano pastangomis z Vil
niaus Universitete buvo or
ganizuota bibliotekininkys
tės katedra, kuri jau davė 
respublikai apie 250 aukš
tos kvalifikacijos specialis- 
tų-bibliotekininkų, biblio
grafų, informacijos specia
listų ir t.t. Aš stengiausi 
taip pat plačiai dalyvauti 
spaudoje. Mano darbai ir 
didesni straipsniai buvo at
spausdinti ne tik Lietuvoje 
ir Tarybų Sąjungoje, bet 
ir užsienyje. Šiais metais 
Amerikos žurnale “Library 
Trends” buvo paskelbtas 
mano didelis straipsnis 
“Apie tarybines mokslines 
bibliotekas”.

Svarbus momentas kon
kurse buvo taip pat akty
vus visuomeninis darbas. 
Man teigiamai užskaitė tai, 
kad aš buvau įvairių Lietu
vos ir TSRS bibliotekinin
kų ir kultūros darbuotojų 
organizacijų pirmininkas 
arba prezidiumo narys. 
Reikėjo taip pat mokėti už
sienio kalbas. Be vietinių— 
lietuvių ir rusų — kalbų, aš 
moku angliškai, vokiškai, 
lenkiškai, skaitau ir su
prantu prancūziškai.

Bet nereikia manyti, kad 
žmogus su mano kvalifika
cijom yra jau tokia reteny
bė.

Be manęs, atsirado visa 
eilė kandidatų su panašiom 
teigiamom ypatybėm iš ki
tų šalių. Jų tarpe buvo du 
japonai, vengras, meksikie
tis ir kiti. Taigi, komisijai 
buvo nelengva apsistoti ties 
kuriuo vienu.

Pradžioje sprendė iš do
kumentų, ankietų, ir jau 
tada dalis kandidatų atkri
to kaip mažiau tinkami. 
Tam, kad galutinai apsi
spręsti, Sekretoriatas ko
mandiravo komisijas į vie
tas. Į Maskvą atvyko atsa
kingi JTO pareigūnai — 
prancūzas Ž. Peiselis ir a- 
merikietė Miss W h i t a 1. 
Apie tai, kad mano kandi
datūra laimėjo, aš sužino
jau šių metų kovo mėn. pa
baigoje. Pirmas mane pa
sveikino su išrinkimu į di
rektoriaus postą mano pa
vaduotojas Mr. J. Groes
beck.
Klausimas:

Kiek metų truks dabar
tinė Jūsų tarnyba?
Atsakymas:

Aš pasirašiau sutartį tre
jiems metams, tačiau jeigu 
aš dirbsiu gerai, JTO sek
retoriatas gali man pasiū
lyti pratęsti sutartį dar ku
riam laikui.
Klausimas:

Apie kiek bibliotekoje 
“po Jumis” dirba tarnau
tojų? ' '‘I
Atsakymas:

Mūsų bibliotekoje dirba 
virš šimto žmonių. Jie yra 
įvairiausių tautybių, kalba 
įvairiausiom kalbom. Viso 
36 kalbas moka mūsų dar
buotojai. Man patekus į 
biblioteką, atsirado 37-j i — 
lietuvių kalba. Koks ten

yra internacionalas, rodo, 
kad ir skyrių vedėjų są
statas. Jų tarpe yra danas, 
Amerikos čekė, austrė, ita
las, rusas, anglas, kanadie
tis, amerikietis. Šiuo metu 
priėmėm vieną darbuotoją 
iš Rodėzijos.
Klausimas:

Kokias pareigas ši biblio
teka atlieka? Kam ji tar
nauja? Ar pašaliniams 
žmonėms, publikai, ji atda
ra?
Atsakymas:

Biblioteka pirmoje eilėje 
aptarnauja JTO aparatą, 
įvairių šalių misijas^- atsto
vybes ir pritvirtintus prie 
JTO spaudos atstovus. ’Pla
čiajai publikai ji nėra pri
einama. Su atskiru leidimu 
ja gali naudotis tie žmonės, 
kurie nori dirbti mokslinį 
darbą tarptautinės politi
kos ir ekonomikos srityje.

Tačiau tuo dar nesibai
gia bibliotekos darbas. Ji 
leidžia bibliografinius dar
bus, atvaizduojančius įvai
riapusišką JTO veiklą, su
teikia įvairiausią informa
ciją tarptautinių santykių, 
tarptautinės teisės, sociali
nės teisės, politinės geogra
fijos, socialinių ir ekonomi
nių santykių klausimais.
Klausimas:

Apie kiek Jūsų biblioteka 
turi knygų—kokiomis daug 
maž kalbomis?
Atsakymas:

Savo fondų kaupimo sri
tyje biblioteka skiriasi nuo 
kitų viešųjų ir mokslinių 
bibliotekų. Būdama pirmoj 
eilėj informacijos centru, 
ji stengiasi sukaupti pačią 
naujausią medžiagą. Visą 
gi pasenusią medžiagą, ku
rią kitos bibliotekos kaip 
taisyklė saugoja, ji stengia
si išimti iš savo fondų, ati
duodama kitoms bibliote
koms. Tokiu būdu mūsų bi
bliotekos fondas yra paly
ginti nedidelis. Šiuo metu 
jis viršija 300 tūkstančių 
knygų. Jeigu bibliotekos 
skaitytojams a p t a r nauti 
prireikia kokio nors senes
nio leidinio, ji paskolina iš 
kitų didžiųjų bibliotekų.

Be knygų, mūsų bibliote
koje yra turtingas žemėla
pių rinkinys. Bet bibliote
kos fondo branduolį suda
ro pilna viso pasaulio tarp
tautinių organizacijų leidi
nių ir dokumentų kolekcija, 
pradedant nuo Tautų Są
jungos. Pagrindinės kalbos 
yra prancūzų, anglų, ispa
nų, rusų, vokiečių, kinų, 
arabų. Bet šalia jų mažes
niais kiekiais yra knygų 
įvairiausiomis pasaulio kal
bomis.
Klausimas:

Ar galvojate pakeliauti 
po mūsų , šalies miestus pla
tesniam jų pažinimui?
Atsakymas:

Žinoma, atvažiuodamas į 
JAV, aš pasistačiau sau 
tikslą, pasinaudodamas šia 
proga, kuo plačiausiai susi
pažinti su JAV miestais, 
žmonėmis, jų kultūra ir gy
venimu. Nepamiręiu, žino
ma, ir bibliotekų. Apie 
Amerikos bibliotekas , aš 
noriu parašyti knygą, ku
ri supažindins TSRS žmo
nes su Amerikos bibliotekų 
veikla ir saugojamais jose 
knyginiais turtais.
Klausimas:

Prieš apie dvejus metus, 
kai buvote JAV, sakėte, kad 
norėtumėte kuo daugiau 
medžiagos čia surinkti iš 
lietuvių imigrantų gyveni
mo. Ar tai vis tebetufite 
galvoje ir šiandien?

Atsakymas
Kitas mano uždavinys, 

kuris man labai artimas 
prie širdies, yra surinkti 
kuo platesnę medžiagą apie 
lietuvių išeiviją Amerikoje. 
Ši medžiaga padės Lietuvos 
istorikams- literatams tin
kamai įvertinti išeivijos pa
darytą įnašą į Lietuvos 
kultūrą. Aš esu tikras, kad 
vykdant šį uždavinį mane 
plačiai parems Amerikos 
lietuviai.
Klausimas:

Ar Tamstai, drauge, ne
nuobodu mūsų mieste?
Atsakymas:

New Yorke negalime nuo
bodžiauti. Tai ne tik mies- 
tas-milžinas, kuris stebina 
atvykusį savo gražuoliais- 
dangoraižiais, savo verdan
čiu gyvenimu pulsu, savo 
trafiku. Tai didžiulis kul
tūros centras su puikiais 
muziejais, bibliotekomis, 
teatrais. Stebina jis savo 
gyventojų margumu, visų 
rasių ir nacijų mišiniu. 
Šiuo atžvilgiu man miestas 
padarė didelį teigiamą įs
pūdį.

Bet nustebino mane ir 
kiti reiškiniai. Šalia didžiu
lio turto, prabangių krau
tuvių, blizgančių “būdingų” 
— Harlemo “slumai”. Ma
ne vilnietį ypač nustebino 
šiukšlės, nešvarumas gat
vėse, net sekmadieniais ir 
šventadieniais. Po gaivi
nančio Baltijos oro — New 
Yorke sunku kvėpuoti (Aš 
tikiuos, N. Yorko patriio- 
tai neužsigaus dėl šios 
draugiškos kritikos). No
riu pabrėžti, kad N. Yorko 
žmonės yra labai malonūs 
ir paslaugūs. Matydami 
svetimšalį paklydusį arba 
ko nors nežinantį, visada 
patys pasisiūlo padėti, pa
rodyti kelią, patarti. Tai 
labai gražu.
Klausimas:

Kaip Jūsų sveikata?
Atsakymas:

Tiesa, kalbėdamas apie 
reikalavimus, statomus 
kandidatams į tarnybą JT- 
0 aparate, pamiršau nuro
dyti, kad jie turi būti visiš
kai sveiki žmonės. Mano 
sveikata buvo nuodugniai 
patikrinta ir mane pripaži
no sveiku. Šiuo metu turiu 
tik vieną nusiskundimą — 
nekaip negaliu priparsti 
prie tvankios New Yorko 
vasaros. Su nekantrumu 
laukiu rudens. Sako, kad 
ruduo čia būna nuostabiai 
gražus. 1

* * #

L. Vladimirovas — šiau
liškis.

— Labai pasiilgstu savo 
gimtojo miesto, Šiaulių, — 
sako jis. — O jie dabar taip 
puikiai atsistatę I

Prieš H-ąjį pasaulinį ka
rą L. Vladimirovas baigė 
Kauno universitetą; ten pat 
vedė, sukūrė šeimos židinį.

Nacių armijoms užpuo
lus Lietuvą (1941 m.), jis 
su -daugeliu kitų Lietuvos 
žmonių pasitraukė į Tary
bų Sąjungos gilumą, įstojo 
į Lietuviškąją (16-tąją) di
viziją, kariavo, mušė naciš
kas armijas; ši divizija pa
dėjo išlaisvinti jo gimtąjį 
miestą, Šiaulius, kuriuos 
naciai buvo baisiai sugrio
vę.

Jis — 52 metų amžiaus, 
aukštesnis nei šešių pėdų 
vyras. Nuolat susimąstęs; 
su mokslininko bruožais 
veide.

Kuriems JAV lietuvių tu
ristams teko būti Vilniaus 
universiteto mokslinėje bi
bliotekoje, gerai atsimena 
L. Vladimirovą; jis jiems 
ten aiškino, aprodinėjo ne
įkainuojamas mokslo ir is
torijos atžvilgiu vertybes, 
buvusias jo globoje.

Šiandien Vladimirovas— 
direktorius JTO bibliote
kos. Tai dar naujas nauju
tėlis trijų aukštų didžiulis 
iš plieno, betono ir stiklo 
pastatas, stovįs pietinėje 
Jungtinių Tautų teritorijos 
dalyje. Sakoma, šis pasta
tas lėšavęs apie šešis mili
jonus dolerių, paimtų iš 
JTO fondų.

Vladimirovai apsigyveno 
netoli Jungtinių Tautų did
žiuliame apartmentnamyje. 
Taigi direktoriui kasdien į 
darbą važinėti subvėmis 
nereikia.

Klausiame Irenos Vladi
miro vienės:

—Kaip gi Jums patinka 
Niujorkas?

— .Taip netikėtai čia 
mums teko atvykti, — atsa
ko ji, — kad net pati ste
biuosi. Miestas įdomus!Bet 
man, kaip motinai, dažnai 
parūpsta ir vaikai. Galvo
ju, kaip jie ten gyvena be 
manęs.

— Kiek gi turite vaikų?
— Tris. Vyriausioji, Na- 

talija, jau ištekėjusi, turi 
vieną dukrelę, Verą; dirba 
Valstybinėje bibliotekoje 
Vilniuje. Sūnus Jurgis—18 
metų,— išlaikė egzaminus į 
Politechnikos instituto Vil
niuje filialą. Jauniausio
ji — Marija—11 metų; bai
gė penktąją klasę; paliko
me mes ją Internate Mas
kvoje.

Kaipgi Vladimirovai pra
leido čia pirmuosius du mė
nesius?

— Kaip ir visi naujaku
riai, — atsako Irena.— Pir
miausiai reikia įsigyti pa
čius būtiniausius dalykė
lius, be kurių nebeįmanoma 
gyventi. Štai, man reika
linga rašomoji mašinėlė 

(Irena gera mašininkė), 
reikia įsigyti, tik nelengva 
su lietuviškais akcentais 
bet kur ją gauti. Įsigijome 
televizorių — tai naudinga 
kalbos atžvilgiu.

Kaip jiedu čia leidžia lai
svalaikį? ___

Laisvalaikio ligi šipl ne
daug ir turėjo, tačiau kokį 
turėjo — naudojo susipaži
nimui su didmiesčiu. Buvo 
nuvykę į Bronkso zoologi
jos parką; kai kada užsuka 
į teatrą arba į kino teatrą. 
Gerų bičiulių dėka, jau ap
silankė Pasaulinėje parodo
je; buvo nuvykę ir į pajūrį.

Tiek galima pasakyti apie 
šiuos malonius “naujus at
eivius”.

Rojus Mizara

Cleveland, Ohio
LLD 15-t'OS apskrities 

veikimas
Apskrities komitetas rugp. 

13d. turėjo svarbų susirin
kimą (tik negirtina, kad 
kai kurie komiteto nariai 
neatsilankė), kuriame nu
tarta įvykinti gyveniman 
sekami dideli darbai.

Rugsėjo 12 d. surengti 
vakarienę, nuo kurios visas 
pelnas skiriamas knygų 
fondui. Kaip jau visiems ži
noma, kad vien tik iš narių 
duoklių jau neįmanoma iš
leisti reikiamą skaičių kny
gų, todėl draugijos apskri
tys bei kuopos turi ateiti į 
pagalbą, ką nors surengda- 
mos knygų išleidimo fon
dui. Vakarienė įvyks klubo 
svetainėje. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Visų apskrities 
kuopų pareiga šiame poky
lyje dalyvauti ir kitus prie 
to paraginti.

Rugsėjo 26 dieną irgi tos 
pačios apskrities komiteto 
rūpesčiu rengiamas spau
dos naudai banketas! Ne
sant prieinamamis kaino
mis piknikų vietos, komite
tas nutarė rengti banketą 
klubo salėje. Pradžia 5 vai/’ 
vakaro. Vėliau Meno cho
ras, vadovybėje J. Kfasnię- 
ko, išpildys meninę progW 
mą, po to tęsis šokiai.

Ant rytojaus, Rugs. 27 d., 
3-čią vai. po .pietų turėsime 
vėliausių Lietuvos filmų rė
dymą. Chicagietis filmų 
mėgėjas J. Misevičius šio
mis dienomis jų parsiveš 
grįždamas iš Lietuvos, ir 
su kitais vilniečiais čion at
važiavęs parodys.

Kaip visuomet, spaudos 
naudai pramogose pagei
daujama nuo spaudos rė 
mėjų šiokių tokių dovanė
lių. Mūsų spaudos rėmėjai 
puikiai pasirodė praeityje. 
Tikimės, jog neapvils ir šį 
kartą.

J žebrys

Damaskas. — Sirija už
protestavo prieš Turkijos 
karo laivų ir lėktuvų brio- 
vimąsi į Sirijos teritoriją.

Palangos paplūdimys. Girgžda smėlis po kojomis...

3 pusi. Laisvė ^Liberty) Penkt., rugp. (August) 21> 1964

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Rugpjūčio 9-tą turėjom 

pikniką pas draugus P. O. 
Malinauskus Fairport, N. 
Y. Mūsų gerieji dd. Petras 
ir Onutė Malinauskai daug 
darbavosi jau pirm mūsų 
atvykimo: pyragai ir lietu
viška duonutė iškepti, sta
lai užtaisyti, viskas supirk
ta, bulvės nuluptos. Ir gru
pė mūsų klubiečių anksti 
nuvažiavo pagelbėti Onutei 
sutarkuoti bulves ir iškepti 
kugelį; Keidukė Žemaitienė 
surinko ir nuvežė šias dd. 
virėjas: A. Usavičienę, V. 
Bullienę, O. Žagrekalienę. 
Mes nuvažiavę jau radom 
visas besidarbuojant. ..

Svečių-viešnių privažia
vo net dešimtimi automo
bilių. Visi linksmi, draugiš
ki, visą mielą dienelę links
mai praleidom gražioje Ma
linauskų rezidencijoj —na
melyj ir sodelyje. Visi nuo
širdžiai esame dd. Malinau
skams dėkingi, kad jie mus 
užprašė ir davė vietą nemo
kamai.

Buvo visokių skanėstų 
(visko nugalima suminėti) 
ir atžymėta net 3 gimtadie
niai, įvyksta tą mėnesį: dd. 
Petro Čereškos ir Jono 
Stančiko, ir mano, L.B., tai 
dd. klubietės man padarė 
siurprizą su labai gražiu 
gimtadienio tortu ir gra
žiom dovanom. Nuoširdžiai 
esu dėkinga visom dd. klu
bo narėms ir visiems. Buvo 
padainuota linksmų gimta
dienių ir įsirašė į Klubą 
nauja narė, Marytė Žemai
tienė. Mes labai džiaugia
mės gavę gerą draugę. Vi
sos dd. . pobūvio darbuose 
pagelbėjo, kiek katra galė
jo-

Drg. F. Kantenis surinko 
aukų $25, kuriuos paskyrė 
dienraščio “Vilnies” fonduį 
Visiem aukojusiem, dirbu- 
Biem ir atsiIaYikiUStę?iIfjdidd7 
lis ačiū, o daugiausiai‘tai 
draugams g; Malinaii§kam s, 
jiė oiabai

Vilnies. paramąr;į)^(^jo:
A.. ArIa.ūsŠ:ąs>G. 

draugas- $2,? JrGF.kahteniai 
$1.50;^ 7

Po $1: J. žemaitis;/ "G. 
Daukas, J. H. 'Stancikai, J. 
Totoriai,' P. E. čėreškai;^. 
Gendrėnas, R. Barauskas, 
L. A. Bekešiai, P. 01 /Mali
nauskai, V. Bullienė.’ Po 50 
c.: V. Greibienė, M. Žemai
tienė, A. Duobienė, M/Vin- 
nick.

Mūsų draugai ligoniai
Viktoras Bačiulis būna 

namie, po gydytojo priežiū
ra,

D. Naujelienė sunkiai ser
ga, randasi namie.

Abiem linkime greitai 
pasveikti ir dalyvauti su' 
mumis.

L. Bekešienė



Iš Moriso Torezo gyvenimo
(Pabaiga)

Nuo Amjeno iki Turnė—bemaž šimtas 
dvidešimt kilometrų. Iškeliavau su to 
kiu pat jaunų draugų kompanija, ir di
džiausią dalį šio kelio mes nuėjomo,.]pės- 
ti per vokiečių nuniokotą zoną.

Mes ėjome per vietoves, kurių pavadi
nimai, ne. kartą minėti pranešimuose, 
buvo virtę legendiniais. Dabar iš jų te
liko griuvėsiai, kurie visada esti pana
šūs vieni į kitus. Gyvenimo įvairovė už
leido vietą griuvenų bei mirties vieno
dybei. Galingos tuopos, gulinčios ant 
kelių; išrausytos kalvos; purvo sklidi
nos duobės; juodo vandens klanai, iš 
kurių kyšojo kažkokį surūdiję geležga
liai; milžiniški duburiai kreidinėse at
šlaitėse; tranšėjų labirintai; įlomiai tarp 
kalvų, dabar nepereinami, apaugę krū
mynais, išraižyti griovių, apipinti gele
žinėmis spygliuotų užtvarų lianomis ... 
Baisūs vaizdai! Ten, kur buvo kaimai,— 
tas vietas mes pažindavome iš raudo
nų dulkių, kuriomis pavirto plytos bei 
čerpės, — vietomis išlikę sviedinių nepa
liesti grindinio akmenys rodė, kur būta 
kelio. Vieninteliai mūsų orientyrai buvo 
kur-ne-kur stovėję kelrodiniai stulpeliai 
su greitomis nukever z o t a i s užrašais: 
“Biuli-Grenėjus”; “Ljevenas” ir t. t. Čia 
kiekviena žemės pėda buvo persunkta 
kraujo ir ašarų. Juk šitose vietose dar 
taip neseniai ištisos armijos virto dulkė
mis. Vardai vietovių, per kurias mes 
ėjome, iškildavo atmintyje kaip praeities 
šmėklos: Notr-Dam - de - Loretas, Suše, 
Eperon-dezArabas... Pagaliau mes pa
siekėme Laną — ir pamatėme tik baisy
bę riogsančių griuvėsių. Namai buvo 
nugriauti ligi pamatų, rūsiai, pilni van
dens, žiojėjo po atviru dangum.

Pagaliau vieną vakarą mes pasiekėme 
Nuajel-Godo. Kaimas, kur aš praleidau 

■ vaikystę, buvo žiauriai nukentėjęs. Mū
sų namai išliko sveiki, bet gretimas na
mas, kur gyveno dėdė Viktoras, sviedi
nių buvo paverstas dulkėmis. Alaus da
ryklos, fabrikas — viskas buvo sugriau
ta. Iš šachtos Nr. 4, kurioje aš kadaise 
dirbau, tebuvo likusios chaotiškos krū
vos plytų, akmenų, milžiniškų plieninių 
sijų, vagonų ratų, plieninių trosų, kaž
kokių sudarkytų beformių geležinių da
lių. Prieš pasitraukdami vokiečiai su
sprogdino dinamitu šachtos ramsčius ir 
ją užtvinkdė.

Mes praleidome naktį kažkokioje lūš
noje, kuri dengė mus nuo vėjo ir lietaus, 
ir ankstyvą rytą su skaudama širdimi 
leidomės tolyn. Kur tik pažvelgsi, visur 
griuvėsiai’, griuvėsiai... Štai Orši, už 
jo—ir Belgija; Turnė, Atas ir pagaliau 
Lanksenas... Ten aš susiradau tėvus. 
Aš jau nebjutau nuovargio po ilgos ke
lionės per nuniokotus laukus. Išvydęs se
niai matytus tėvą ir motiną, vėl įgavau 
naujų jėgų. Iš karto nuslinko užmarštin 
ketveri išsiskyrimo metai, visi mirtini 
pavojai, visos patirtos negandos ir nelai
mės. Aš tartum atsipeikėjau po slogu- 

• čio: gyvenimas štai vėl prasideda iš 
naujo.

Mes grįžome į Nuajelį 1919 metų sau
sio 3 dieną ir ryžtingai ėmėmės darbo 
tarp griuvėsių.

Iš pradžių aš stojau dirbti prie ge
ležinkelio linijos tarp Lano ir Due atsta
tymo. Paskui vėl perėjau į Duržo ka-- 
sykių šachtą Nr. 4.

Mane vis labiau ir labiau traukė prof.
-     .............. . , ,1 . , ......... , /. x

GEGUŽĖS PIRMOJI KAUNE

merginos ir vaikinai — studentai, darbi
ninkai, tarnautojai, moksleiviai. Virš jų 
galvų plazda pergalingos vėliavos, simbo
lizuojančios brolišką tautų draugystę, pa
žangą, taiką.

sąjunginis darbas ir politinė kova. Aš 
supratau, kad ir šioje srityje viską rei
kia pertvarkyti naujai.

Kiekvieną šeštadienį aš platinau prof
sąjungų laikraštį “La Tribiun.” Koks 
buvo mano džiaugsmas tą dieną, kai man 
pavyko išparduoti 324 egzempliorius!

Prancūzijos politinė bei ekonominė 
būklė daug prisidėjo prie to, kad prole
tariate sparčiai plito revoliucinės nuotai
kos. Kainų kilimas, franko kurso kri
timas, transporto, anglies, cukraus krizė, 

• sunkumai, kurie yra neišvengiami, per
einant nuo karinės ekonomikos prie tai
kos meto gamybos,—visa tai kėlė stiprų 
bruzdėjimą, ir jo neįstengė numalšinti 
nė įstatymas dėl aštuonių valandų dar
bo dienos, kurį, masėms spaudžiant, bu
vo priversta priimti Klemenso vyriausy
bė.

Per kraštą persirito streikų banga. 
Bet Prancūzijoje tada nebuvo tvirtai su
organizuotos revoliucinės partijos, ir šis 
darbininkų klasinio susipratimo atbudi
mas nedavė tų rezultatų, kurių galima 
buvo tikėtis. Prisiminkime, ką rašė Le
ninas: “Be revoliucinės teorijos negali 
būti ir revoliucinio judėjimo.”1*

Sukaustyta nelemtų prieškarinių tra
dicijų, įsipainiojusi į anarchosindikaliz- 
mą ir pacifizmą, darbininkų klasė šiuo 
didžiausio sąmyšio momentu atkakliai 
ieškojo savo kelio. 1918 metais socialis
tų partija turėjo 34 tūkstančius narių, 
o 1920 m.—jau 150 tūkstančių. Visuoti
nos darbo federacijos narių skaičius sie
kė 2% mil. Proletariatas reikalavo nu
traukti intervenciją prieš Tarybų šalį, 
nedelsiant demobilizuoti karines pajė
gas, amnestuoti nuteistuosius karinėse 
ir politinėse bylose. Jis sveikino 1919 
metų balandžio mėnesio prancūzų jū
reivių sukilimą Juodojoje jūroje. Pran
cūzų darbininkai suprato, kokią didelę 
reikšmę turi dįdvyriška Rusijos liaudies 
masių kova, ir stengėsi ją paremti.

1919 metų kovo mėnesį aš įstojau į so
cialistų partiją. Partijos komitete kartu 
su valstiečiu Rene Fruasaru (kurį vo-

, kiečiai sušaudė Jone 1942 metais) aš 
primygtinai reikalavau prisijungti prie 
III Internacionalo. O “senojoje” šachti
ninkų profsąjungoje, kuri nuo 1913 me
tų vėl tapo autonomine, aš kovojau už 
prisijungimą prie Visuotinės darbo kon
federacijos. Tai buvo įtempto politinio 
aktyvumo ir aistringų, atkaklių disku
sijų metas. Nuajelio socialistų organi
zacija, kelioms® savaitėms praslinkus po 
didžiulio susirinkimo, kuriame kalbėjo 

- Vajan-Kutiurje, 66 balsų dauguma prieš 
5 nubalsavo už prisijungimą prie III In
ternacionalo. Tai buvo tikra pergalė ra
jone, kuriame senieji socialistų lyderiai, 
nesugebėję sutrukdyti organizacijai iš
stoti iš II Internacionalo, dabar visaip 
kliudė prisijungti prie III Internacio
nalo.

Strasburgo kongrese (1920 metų va
saris) iš 479 Pa-de-Kale delegatų 362 pa
sisakė prieš II Internacionalą, o 117, de
legatų — už. Galų gale Pa-de-Kale dele
gacija suskilo į dvi grupes: pusė (232 
žmonės) balsavo už “rekonstrukciją” 
(centristinė srovė, kuriai atstovavo 
Longė), kita pusė (247 žmonės) — už 
“rekonstrukciją” su Bliumo pataisa (de
šinioji srovė).2* Nesąžiningiems politi
kieriams pavyko pasiglemžti mandatus 
tų delegatų, kurie balsavo už III Inter
nacionalu. Ręikejo tęsti kovą.

Noro ir Pa-de-Kale departamentuose 
1919 metais buvo gausu streikų ir įvai
rių susidūrimų^ Karo nuniokotų sričių 
šachtininkai ir kiti darbininkai įsijungė 
į kovą. 1920 metai žadėjo būti ne ma
žiau audringi.

1920 metų kovo mėnesį, streiko įkarš
tyje, kaip tik tada, kai buvau numatytas 
delegatu nuo Nuajelio sekcijos į Duržo 
šachtų profsąjungos komitetą, buvau 
pašauktas į karinę tarnybą ir paskirtas į 
72-jį pėstininkų pulką. Pirmuosius me
tus tarnavau 3-me batalione, kuris stovė-

1) V. I. Leninas, Raštai, 5 t., 333 pusi.

2) Karas sukėlė II Internacionalo bankrotą ir 
suirimą. Visos jį sudariusios partijos, išskyrus bol
ševikų partiją, nuklimpo karo politikoje, ir kiekvie
na rėmė savo ? šalie^ buržuaziją. ^Leninas dar 1914 
metų lapkričio 1 d. pasakė: “II Internacionalas mi
rė... tegyvuoja... III Internaęioąajas.’' (V. I. Leni
nas, Raštai, 21 t., 24 pUsl.) 1919 metų kovo mėnesi 
buvo įkurtas III Komunistų Internacionalas. Apie 
bollševikus susispietė tos darbininkų partijos, ku
rios norėjo grįžti i prie revoliucinio marksizmo prin
cipų. Taiksytojų lyderiai, stoję prieš III Internaci
onalą, laisvą nuo, oportunizmo, agitavo už tai, kad 
Internacionalas būtų “rekonstruotas” ir kad i jo 
sudėti įeitų socialistinės partijos bei jų lyderiai, už
sitraukę gėdą bendradarbiavimo su buržuazija poli
tika. (Autoriaus pastaba.).

jo Abvilyje, o antruosius metus—Amje- 
ne, nerikiuotės kuopoje. Atostogų me
tu, dar vilkėdamas karinę uniformą/aš 
pirmą kartą kalbėjau viešame susirin
kime. Prieštaraudamas mūsų apygardos 
deputatui socialistui, aš karštai gyniau 
III Internacionalo tezes, šachtininkai 
buvo labai patenkinti, kad jiems kalba 
jų žemietis, gerai žinąs jų rūpesčius bei 
vargus, ir rodo jiems Lenino nubrėžtą 
išsigelbėjimo kelią. “Žiūrėkis,—kalbėjo 
jie, kumšėdami kits kitą,—juk tai jaunė
lis Torezas! Mat, kaip išaugo!”

Tarnaudamas pulke, aš nesilioviau 
dirbęs, skaičiau, kovojau. Vakarais ka- 
reivnėse mes ginčydavomės apie Rusijos 
revoliuciją ir III Internacionalą. Mes 
pasiuntėme į “Jumanite” kolektyvinį 
laišką, kuriame pasisakėme už prisijun
gimą prie III Internacionalo.

1920 metų gruodis. Su kokiu susijau
dinimu mes sekėme debatus Turo kon
grese! Liepsningai kalbėjusi Klara 
Cetkin, kuriai pavyko apgauti policijos 
budrumą, ir Marselis Kašenas puikiu sa
vo pasisakymu mus tiesiog įelektrino. 
Žymi Pa-de-Kale delegacijos dauguma

PHILADELPHIA, PA
Philadelphijos mokytojų 

susivienijimas turi 5,200 
narių ir reikalauja Apšvie- 
tos Tarybos sutikimo rug
sėjo mėnesį turėti balsavi
mus išrinkimui mokytojų 
atstovybės mokytojų reika
lų svarstyme.

Northeast Philadelphia 
Chamber of Commerce at
sišaukia moterų . saugoti 
skersgatvius. Sako, nesau
gomi skersgatviai sudaro 
pavojų.

Songs from Land and 
Glory 10,000 dainini n k ų 
pradžioje rugsėjo mėnesio 
laikys33-jį suvaživimą Con
vention svetainėje, Phila- 
delphijoje. Pirmininkas Ei- 
lis Rosser sako: Delaware 
Valley bus pirmas toks są
skrydis — koncertas, ku
riame dalyvaus tiek daug 
dainininkų.

Pennsylvania Rail road 
kompanija priėmė pirmą 
negrą tikietų pardavimo 
klerku ir tris “Keypunch” 
operatarius dėka NAACP 
pasidarbavimo.

Human Relations Com
mission įsaku, Eli Kirk Pri
ce turi parduoti namą kinų 
tautybės šeimynai Lawren
ce Moy. Price atsisakė par
duoti namą, sužinojęs Moy 
tautybę.

Pasitraukęs apdraud o s 
agentas 75 metų Samuel 
Michlosky iššoko iš Mount 
Airy namo, kuriame gyve
no, ir užsimušė.

Mrs Aida Diehl, 66 metų 
močiutė, įsivedė tris anūkes 
pasivažinėjimui požemi
niuose traukiniuose, nupuo
lė nuo platformos ant bėgių 
ir likosi elektros užmušta.

Philadelphiečiai vasaros 
laiku vyksta į New Jersey 
pajūrius. Praeityje pakraš
čiais būdavo išmatomis už- I 
teržti, smaluoti, nešvarūs. 
Šiais metais švaresni. Kre
ditas priklauso pakraščių 
sargybai, kuri susideda iš 
10 apmokamų ir trijų šimtų 
liuosnarių, kurie iš helicop- 
te.rių tėmija už trijų mylių 
plaukiančius nuo sausže- 
mio laivus, laivelius, kad 
ųebūtų mėtomos išmatos. 
Sugauti baudžiami pasimo- 
kėti $1,000.

Teamsterių lokalas 107 
reikalauja prezidento Hof
fa paaiškinti tūlus para
grafus visos šalies vežikų 
kontrakto. Lokalo vadovy
bė ragina 1,200 Jokalo narių 
balsuoti prieš. Kontraktas 

šį kartą stojo už prisijungimą prie III 
Internacionalo: 267 nariai parėmė Ka- 
šeno ir Frosaro rezoliuciją, 145—rezo
liuciją už prisijungimą su Longe ir Polio 
Foro išlygomis ir 67 nariai—Bliumo pa
siūlymą, Turo kongresas balsų daugu
ma (3,208—ug ir 1,22—prieš) nusprendė, 
kad mūsų partija prisijungs prie Komu
nistų Internacionalo. Tai buvo proleta
rinio internacionalo pergalė!

Prancūzijos darbininkųririasė vėl žen
gė pirmyn. Ir mes, jaunimas, visa krū
tine alsavome šiuo gaivinančiu oru. Bet 
komunistų laukė dar ilgas kelias, sun
kūs mokymosi metai, nes jiems, kaip po
litiniams veikėjams, reikėjo pažinti ir 
išmokti teisingai vertinti aplinkinę tik
rovę, įsigyti kovos patyrimo ir surasti 
kelius pasiekti pergalei specifinėmis 
Prancūzijos sąlygomis. Pirmiausia jiems 
reikėjo įveikti tuos sunkumus, kuriuos 
gimdė darbininkų masių susiskaldymas 
ir dezorganizacija. Viso to kaltininkas 
buvo mažuma, įkūrusi socialistų “atski
lėlių” partiją ir vis giliau ir giliau 
klimpstanti į bendradarbiavimą su bur
žuazija darbininkų klasės interesų ne
naudai.

Taigi galima suprasti, prie 
ko veda kapitalistų ranko
mis suspausta civilizacija.
Jau laikas darbo žmonėms i f 
išbust ir stoti į kovą prieš* 
tokią nelygybę.

Sekantis draugijos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 1 d., 
7:30 v. vakaro, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

f

Cleveland, Ohio
Iš C. L. M. Klubo 

susirinkimo
Rugpiūčio 13 d. Klubo su

sirinkimas buvo gražus ir 
skaitlingas. Draugė O. Ei
tutienė grįžo prie savo pa
reigų, kaip finansų sekre
torė po ilgos ligos. Nutarta 
paaukoti spaudai už garsi-' 
nimus. Pasiųsta “Vilniai” 
$15, o “Laisvei” $10.

Susirinkime lankėsi drau
gė M. Bružienė iš Miami, 
Fla., ir visą susirinkimą pa
vaišino karšta arbatėle. 
Ačiū draugei Bružienei. A 
Ačiū draugei M. Stensler 
už prisiuntimą Meno Są
jungos Programos iš suva
žiavimo.

Choro vakarienė
Meno Choro vakarienė su 

dainomis,* įvyks rugpiūčio 
29 d. 5 vai. vakare. Rengi
mo komisija kviečia skait
lingai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti su visais 
bendrai. |

Choro pamokos r
Visi choristai būkite rug

sėjo 10 d. 6:30 vai. vakare, 
nes prasidės choro pamo
kos. Visi būkite ir atsives
kite naujų narių į chorą. 
Pamokos įvyks LDS Klubo 
svetainėje.

įeis galion su rugsėjo pir
ma diena.

Teisėjas Leo Wienratt 
nusprendė, kod 12 pikie- 

tuotojų vasario 25 Gaston 
Presbyterijonų bažnyčios 
neprasižengė įstatymams ir 
panaikino kaltinimus.

Berniukas surastas palik
tas po Gooper mokyklos 
laiptais 3rd ir Linden Sts. 
Policija sako, vaikutis gali 
būt nuo vienų metų iki 18 
mėnesių, negrų ar puertori- 
kiečių kilmės.

Per šešis šių metų mėne
sius 10,970 areštuota gemb- 
lerių, prostitucijos palaiky
tojų, narkotikų pardavėjų 
ir kitų prasižengėlių Phila- 
delphijoje.

Rugsėjo 6 d., sekmadie
nį, draugė Ramanauskienė 
rengia išvyką savo ūkyje 
Sellersville je paminėjimui 
savo gimtadienio. Tikisi tu
rėti daug svečių iš arti ir 
toli. Draugės Ramanaus
kienės draugai - draugės 
kviečiami skaitlingai atsi
lankyti, palinkėti jai svei
katos, ilgo gyvenimo. Vasa
ra baigiasi, pasigrožėkime 
gamta, pagerbkime draugę, 
kuri užsitarnavo mūsų visų 
pagerbimo. Bus pateikti 
pietūs. j

Iš laiškų 
Los Angeles, Cal.

Gerb. Draugai: Įvykusio 
LLD 145 kp. rengto spau
dos paramai pikniko, skirs
tant aukas, “Laisvei” teko 
$80. Čia randate perlaidą. 
Esant skaičiuje asmeniškų 
aukotojų, kurių tarpe gal 
randasi skaitančių tik ‘Lai
svę’, malonėsite jų vardus 

| paskelbti “Laisvėje.” Štai I • •Jie:
J. Norkus $40.
Po $20: A. Mikulėnienė, 

A. Dočkus ir S. F. Smith.
Po $10: A. Marcenkienė, 

Chas. ir M. Lewis, M. K. 
Jagmin, Palm Springs.

Po $5: C., Pečiulis, Varg
šė, K. R, G. ir A. Bemat, 
J. ir M. Demenčiai — Red
lands, Antanas, J. ir R. Sa
višky, A. M. Shultz, A. M. 
Bush ir J. Straleckis.

J. Ulinskas, $3.
Po $2: A. Grigaitienė, 

Leon Peters, G. ir M. La
pes ir M. ir A. Pūkis — Yu
caipa.

Po $1: K. Peslis, Yucai
pa, F. ir F. Sakai, Covino, 
J. Kapel, A. Buddy, S. 
trovich ir X.

Kaip matote, dosniai 
kotą. Su draugiškumu,

S. F. Smith

Pe-

au-

Rugpiūčio 14 d. įvyko 
LLD 10 kuopos susirinki
mas. Buvo gyvas diskusijo
mis. Skaityti laiškai nuo 
Urugvajaus “Darbo” kolek
tyvo ir nuo LLD centro 
sekr. J. Grybo, raginant, 
rudeniui atėjus, suruošti 
paveikslų rodymą. Laiškai 
priimti ir paaukota “Dar
bui $10. Įgaliota kuopos 
valdyba rūpintis filmų ro
dymo surengimu.

Draugas Valanta, veiklus 
kuopos narys, pergyveno 
operaciją. Buvo 8 dienas li
goninėje, dabar gydosi na
mie. Sveikata eina geryn. 
Kuopiečiai linki jam pilnai 
pasveikti. Valantų adresas: 
7905 Lister St., Philadel
phia 15, Pa.

Pilietis

PARTIZANAI IŠVENGĖ 
SMŪGIO

Saigonas. — JAV milita- 
rįstų ir Pietų Vietnamo 
valdžios suplanuotas smū
gis nepavyko. JAV 96 ma
lūnsparniai nunešė partiza
nų užnugariu virš 1,000 ka
rininkų ir karių, o iš prieš
akio juos puolė apie 2,000 
kareivių. Bet partizanai lai
ku tai sužinojo, išsisklaidė, 
tai puoliipąs buvo į tuščią 
vietą. ,

Worcester, Mass.
Paminėsime Darbininkų 

šventę Olympia parke
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Broliška draugija smar
kiai ruošias paminėti Labor 
Day su gražia muzikale 
programa — dainomis, še
iriais, ir su skaniais valgiais 
ir gėrimais. Rugs. 5 dieną 
bus šokiai, o 6-tą d., sekma
dienį, bus specialiai paga
minti pietūs 12 v. Rugs. 7 
d. bus Field day. Trijų die
nų veikimas Olympia parke 
bus įvairus. L.S.D. draugi- 
visus kviečia dalyvauti.
Darbo Dienos (Labor Day) 

reikšmė
Per ilgus šimtmeč i u s 

darbo žmonės vedė kovą 
prieš išnaudojimą ir vergi
ją. Kovos buvo sunkios, 
daug paaukota kraujo ir 
gyvybių. Galbūt darbininkų 
išnaudojimas prasidėjo su 
pradžia taip vadinamos ci
vilizacijos.

Šiandien gamyba taip 
aukštai iškilus, kad jau pa
leista iš darbo milijonai 
žmonių. Prieš kiek laiko 
prezidentas Johnson pa
reiškė, kad mūsų Ameriko
je niekad nebuvo tiek daug 
pelnų, bet ir niekad nebuvo 
tiek daug nieko neturinčių

Anglai ir Malazija
Anglijos imper i a 1 i s t a i 

prie Malajų federacijos pri
jungė savo kolonijas Bor
neo saloje ir sudarė naują 
“nepriklausomą” Malazijos 
valstybę. O tai vis daro 
apsaugojimui savo viešpa-^. 
tavimo.

Malajuose anglams pri
klauso 75% kaučiuko plan
tacijų ir 69% Malajų eks
porto ir 75% importo kont
roliuoja Britanijos monopo
lijos. Vien tik parduoda-^ 
mos Malajų kaučiuką ir 
šviną, anglų monopolijos 
1950-1960 m. laikotarpiu ga
vo 850 milijonų svarų ster
lingų gryno pelno. Per tą 
laikotarpį Anglijos bendro
vės Malajuose 2-3 kartus 
padidino savo kapitalus. 
Anglai kasmet gauna apie 
60 milijonų svarų sterlingų, 
parduodami Saravako naf
tą, kaučiuką, mišką ir bok- 
situs. Miško medžiagos kau
čiuko eksportas iš Šiaurės 
Kalimantano siekia kasmet 
25 milijonus svarų sterling 
gų, iš kurių Anglijos kom
panijoms tenka daugiau 
kaip 70%. Anglijos mono
polija Shell kasmet gauna 
25 milijonus svarų sterlin
gų iš Brunėjo naftos vers
lovių eksploatavimo.

KAM MOKSLAS?
Vokietijos Federatyvinė

je Respublikoje (Vakarų 
Vok.) darbininkų ir valstie
čių vaikai sudaro tik 4—6% 
gimnazijų m o ks 1 e i v i ų.
Prancūzijoje į vidurinę mo
kyklą patenka tik vienas iš 
10 valstiečių vaikų ir du — v 
iš 10 darbininkų vaikų. Tik-ĮT 
5 procentai studentų JAV^ 
yra iš darbininkų šeimų, 
Prancūzijoje — 2%, Švedi
joje r—.6%, Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoježmonių. Šiandien tik iš pa- deratyvinėje Respublik 

šalpos gyvena 35,000,000. |— 4%, Italijoje — 3.1%.

4 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, rugp. (August) 21,1964



MICHIGANO ŽINIOS
Daug žmonių suteikia 

^reditą už Michigano vais
tytas ekonomijos pakilimą 
gubernatoriui Romney. Ti
krenybėje Romney nieko 
nepadarė ištraukimui vals
tijos iš skolų.

Buvęs gubernatorius J. 
Swainson tik prieš du mė
nesiu užsibaigimui jo ter
mino pravarė bilių, vadina
mą “nuisance tax”. Tas pa
kėlė valstybės iždą, o ne 
Romney.

Romney padarė valstybei 
išlaidų, kai apsaugojo Hils- 
dale Essex Wire Corporac. 
streiklaužius. Lėšavo $10,- 
860 per dieną.

*5ūsų Romney nepadarė 
nie&o gero. Ar jūs atsime
nat bent vieną Michigano 
gubernatorių, kuris būtų 
apsaugojęs streiklaužius? 
Tik Romney galėjo tą pa
daryti.

^knt arkliukų sudėti 
pinigai

Lansingo generalinis audi
torius Billie S. Frunum pra
nešė, kad Michigano pilie
čiai ant lenktiniuojančių 
arkliukų sukrovė $144,601,- 
442 vien tik 1963 metais!

Valstybė gavus taksų 
$11,070,551.

Šiais metais bus dar dau
giau tokių taksų.

“Neteko masių”
Vladas Mingela rašo 

“Drauge” (liepos 31 dieną) 
apie dipukiškų organizaci
jų kliurimą.

Jie prisitvėrė visokių or
ganizacijų ir Mingelos žo
džiais, “užtat vargstame 
dabar nebegalėdami iš tų 
organizacijų pertekliaus iš
bristi.”

Girdi, “šiandien ii’ susi
rinkimai tapo nebesusirin- 
kimais. Nebeliko masių, nė
ra narių, nėra entuziazmo.”

V. Mingela sako, kad jų 
organizacijų parengimai, 
susirinkimai, piknikai “su- 
banalėjo, šabloniški pasida
rą,, neįdomūs, nusibodo.” 
Piknikai daugeliu atvejų 
nešą nuostolius.

Vladas sako, esą tokių' 
organizacijų, kurias sudaro 
“3—4 vyrai”.

Vladas Mingela, kaipo 
rainių narplioto j as, turėtų 
užtraukti: Oi varge, varge, 
vargeli- mano....

(Kas nežinot — Vladas 
Mingela gyvena Detroite).

Mirė Juozas Galinskas, 
detroitietis

Juozas Galinskas mirė 
rugpiūčio 7 d., dagyvenęs 
iki 70 metų. Pirmiausia ga
vo širdies antpuolį, nuga
bentas į Brent General li
goninę. Paskui užpuolė pa
ralyžius, atėmė kalbą...

Graboriaus Stepanausko 
koplyčioje buvo daug gėlių 
puokščių.

Palaidotas su bažnytinė
mis ceremonijomis į Holy 
Sepulchre kapines.

Paliko liūdesyje žmoną 
Elzbietą, dukterį Renę ir 
žentą Ambrose su šeima, 
sūnų Leoną, labai pamo
kintą. Į laidotuves buvo 
atvykę giminės iš kelių val
stijų.

Galinskas prigulėjo prie 
LDS 21 kuopos ir ėjo iždi
ninko pareigas; priklausė 
Dėt. Liet. .Klube, kuriame 
palydovai susirinko ir bu
vo pavaišinti Galinsko žmo
nos ir sūnaus Leo.

Galinskų šeima lankyda
vosi progresyvių tarpe; jų 
duktė dainavo Aido chore 
ir kaipo narė dalyvavo 
Pittsburgh, -Pa., Demokra
tinių lietuvių suvažiavime 
dėl geresnio veikimo ant- 
tram kakre.

Dukterei apsivedus, Ga
linskų kryptis pakitėjo. Ta
čiau jis buvo darbštus, \jis 
buvo DLK iždininku, daly
vaudavo susirinkimuose.

Buvo linksmo būdo žmo
gus.

Lai būna jam tas pat at
ilsis, kaip visiems įniru
siems.

Vincas

Baltimore, Md.
Keletas žinelių

Mūsų geras veikėjas d. 
P. Paserskis turėjo pasi
duoti ligoninėn ištyrimui jo 
sveikatos. Iš karto buvo 
manyta, jogei bus reikalin
ga daryti operaciją, bet vė
liau paaiškėjo, kad dar bus 
bandoma vaistais gydyti 
trūkumus. Draugas P. Pa
serskis randasi namie..

Rugp. 16 d. laike pietų 
pas d-gus P. Kuprius teko 
pirmu kartu sutikti d. Me
delienę, kuri prieš keletą 
mėnesių pergyveno labai 

sunkią operaciją. Tai ma
mytė mūsų mylimos Mild
red Antanaitienės. Mes vi
si džiaugiamės turėti ją sa
vųjų tarpe.

Be to, tą pat dieną buvo 
pranešta, jog mūsų puikūs 
veikėjai per daugelį metų 
d-gai Jenie Pyvariūnienė ir 
Juozas Stanys sukūrė links^ 
mą šeimyninį gyvenimą, ci
viliai apsivesdami rugp. 12 
d., Washington, D. C. Nors 
daug,daug laimės teko jiem 
palinkėti; bet dar tiek pri
dedu : tvirtos sveikatos ir il
gų ilgų gyvenime metų.

Vinco Duktė

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas ALDLD 87 

kuopos nariams
Prabėgo jau keli mėne

siai, kai nebuvo kuopos su
sirinkimo. Tuo laiku susi
darė daug svarbių reikalų: j 
daug laiškų su prašymais ii 
atsišaukimais, prisiren g i 
mai prie žieminių parengi
mų. Bus išklausyti rapor
tai iš ALDLD jubiliejinio 
suvažiavimo ir dar kiti 
svarbūs reikalai. Todėl 
kiekvieno ALDLD 87 kp. 
nario pareiga dalyvauti su
sirinkime. Jis įvyks rugpiū
čio 30 d., 3-čią vai. po pie
tų, LDS 160 kp. name, 1317 
Reedsdale St., N. S. Pitts 
burgh, Pa.

Prašau visus dalyvauti 
susirinkime.

J. K. Mažukna,
ALDLD 87 kp. sekr.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Prieš kelias savaites Keis
tutis Šoliūnas turėjo opera
ciją. Ji pavyko, jis sveiksta, 
bet dar yra po daktaro 
priežiūra.

Waterburio LLD 28 kuo
pa rengia pietus Dr. Stanis- 
lovaičio sode. Jie įvyks sek
madienį, rugpiūčio 30 die
ną. Iš mūsų miesto pažan
gūs lietuviai ketina daly
vauti.

Teisėjas nubaudė H. 
Schmitą, 74 metų amžiaus, 
pasimokėti $15 už per daug 
lėtą automobiliumi važia
vimą, nes jis sulaikė kitus 
ant vieškelio. Nubaustasis 
labai supyko ant teisėjo.

Juozas Aleksa skundžia
si, kad su sveikata ne kaip. 
Linkiu jam greitai pasveik
ti.

J. Kunca

i * ži *i ♦♦ ♦Apie Graikijos ir 
Bulgarijos ryšius

Sofija. — Bulgarija ir 
Graikija yra Balkanų pu
siasalio valstybės ir turi 
bendrą sieną. Po Pirmojo 
pasaulinio karo, Vakarų re
miama, Graikija nustūmė 
Bulgariją nuo Ageano jū
ros, atimdama bulgarų 
T raiši ją.

Antrojo karo metu bul
gariški fašistai padarė 
graikams žalos. Ilgai tru
ko, kol abi valstybės susita
rė ir atsteigė diplomatinius 
ryšius.

Dabar Graikija, spau
džiama turkų Kipro respu
blikoje, ieško draugiškumo 
su Bulgarija. Graikijos mi
nistrai lankėsi Bulgarijos 
pasienyje.

TSRS IR ANGLIJA 
TARSIS

Londonas. — Anglijos ir 
TSRS vyriausybės tarsis iš
lyginimui finansinių reika
lų. Anglija sako, kad jos pi
liečiai Pabaltijyje neteko 11 
milijonų svarų sterlingų, 
kada TSRS nacionalizavo 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje anglų nuosavybes. Gi 
Tarybų Sąjunga reikalauja 
iš Anglijos 7 milijonų svarų 
sterlingų už konfiskuotą 
Pabaltijo šalių auksą, kuris 
buvo laikomas Anglijoje.

Bona. — Ateinančiais 
metais Vakarų Vokietijos 
civiliniai lėktuvai skrajos į 
Nairomį, Kenijoje, Afriko
je-

Maskva. — TSRS vėl iš
šovė satelitą.

Praneši ma s

WORCESTER, MASS.
Paminėjimas 45 metų sukakties, kaip gyvuoja Olym

pia Parkas, kuris tęsis per tris dienas Rugsėjo 5—6 ir 
7-tą, 1964. Programa bus sekanti: subatoj rugs. 5, va
karienė ant pievos ir orkestrą del šokių. Nedėlioj rugsė
jo 6, pietūs kaip pirma valanda dieną už labai žemą kai
ną—tik $1.50. Po pietų bus orkestrą ir dainų programa. 
Dalyvaus sekanti dainininkai: O. Dirvelienė, Irene Ja
nulis, J. Sabaliauskas ir Al. Daukša, ir kiti.

Pirmadienį orkestrą šokiams ir laimėjimas dovanų, 
kurie pirko įžangos bilietus. Kaip matote, bus labai 
įvairi programa, galėsite linksmai praleisti šventes ir pa
kvėpuoti tyru oru. Kviečia kaip Worcesterio taip ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. ♦

L. ir D. B. Dr. komitetas

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER—COOK

Aged 35-45, live in motherless home, 
own room & bath, 5% day week, 
care of 25£ year old boy. References 
Required.

Call after 6 P. M. 609-871-0853.
(64-68)

HOUSEWORK. Mature & Dependable 
Good Ironer.

3 or 4 days a week. 
References required.

Call 609-NO 2-2120
(66169)

WAITRESS. Experienced. 
Good opportunity.

DELLORCO’S RESTAURANT
133 W. Main St., Moorestown, N. J.

Tel. BE. 5-9852.

HOUSEKEEPER
Exp. Ref. 1 adult. 1 story house 
to take complete charge. Sleep in. 

Own room and bath.
MU. 8-7073.

(67-68)

KNITTERS
Hosiery. Comet. Eqperience only.

3rd Shift.
12 AM—8AM

Call GA. 3-3094.

HOUSEKEEPER. Sip in. Will have 
complete resp. of modern home. 
Prefer middle aged woman who 
likes children. Perm. pos. Call 
1-609-723-1414. bet. 5:30 P. M. 
1-609-877-3996 evs. & wkends.

HOUSEKEEPER to start Sept. 1— 
General Housework & cooking. Live 
in. Must be fond of children. Recent 
references required.

LA 5-5668
(66-67)

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau-> 
dos darbus jūsų parengimams.

PHILADELPHIA
MALE and FEMALE

COUPLE. Houseman, handyman. 
Chambermaid. Private Club. Steady 
position. Living Quarters provided. 
Write Matthew Glinka, Mgr., 
Cottage Club, Princeton, N. J.

067-69)
•-------------------------------------------- -....... ........................... .... ■

Help Wanted—Male
MECHANIC — Field Service; Must 
be completely familiar with con-, 
tractors heavy equipment. Be 
capable of working with minimums 
supervision. Truck furnished. Send 
resume or call State Equipment Co., 
2729 W. Hunting Park Ave., Phila. 
215-BA. 3-4944. ’ (67-68)

TOOLMAKER
10 yrs. experience, own tools. 

$3.75 per hour. Apply—
TOPLINE PRODUCTS

2424 State Rd.
Cornwells Heights, Pa.

(67-71)

FLOOR MAN. EXPERIENCED
SANDER & FINISHER.

STEADY WORKER.
Call SA. 6-3030.

(67-69)

COMBINATION BODY.
Fender Man & Painter. 1st class. 
Excellent working conditions. Many 
benefits. Call Service Mgr. Jim 
Ward. NO. 5-4000. N. J.

(67-69)

LAY OUT MAN. Exp. on wrought 
iron railing, permanent for right 
man. $150, 6 day week. Call 272-9509 
or apply Sal Gambone, 949 E. Main 
St., Norristown, Pa.

(67-69)

REAL ESTATE

LAUREL ŠPRINGS-GARDENS
Custom built rancher. 3 bedrms, 

spacious liv. rm w/fireplace, lta 
bths, kit with dinette, encl, patio 
with attached gar Situated an

Beaut, landscaped lot 130x200, 
surrounded by cedar fence. 
Owner. 609-CA 7-1397.

(63-68)

KING of Prussia, Candlebrook, 
4 bdr. Cape Cod with 2 ceramic t, 
bs., air cond. Delightful back yd. 
Lovely trees. Short walk to shop'g 
& medical cent., elementary, Junior 
& Sr. High schls. $15,900. Owner. 
452-6475. (67-68)

Business Opportunities

POCONOS—Milford, Pa. 12 rm. 
hotel, bar, rest, center town, room 
for motel. Gross $40,000. Ask 
$50,000. Arrmstrong Rlty, Milford 
717-296-6321. .

(67-68)

Port Au-Prince. — Haiti 
respublikos karo lėktuvai 
išsklaidė gaują, kuri buvo 
įsiveržusi iš Domininkos 
respublikos.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be experienced.

Apply LOU’S AUTO BODY, 
122 E. Hortter St. 
Or call VI. 8-4500.

(67-71)

ALUMINUM Siding installers 
needed, for yr. round work. Must 
do quality work and have own 
equipment. $15 per square. Call 
collect. Mr. Kraft, EX. 3-9101. 
Trenton, N. J.

67-70)

DRIVERS needed. Bus. is booming! 
Breaking records so far this year. 
We furnish trailer—plus loads. You 
furnish tractor. For immediate 
details, call.

JOHN BELCHER. LO. 8-8318
(67-68)

20 PAINTERS
Must be experienced on interior and 

exterior work. Steady work.
Call or write

REHAK PAINTING CO.
345 Bunting Ave., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-5533
(64-68)

PAPER HANGERS
To Hang Walltex.
Long Term Job.

Apply
Levitt Job, Bowie, Maryland

See Paul Lawson
(66-68)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced 

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats 

900 W. Girard Ave.

(66-72)

PAINT Sprayers. Experienced only, 
for conveyor-Type operation. Liberal 
benefits with expanding organization.

Apply
• Arrow Safety Device Co.

Holeman St., Mt. Holly, New Jersey
(66-68)

POLISHERS—journeymen, 
experienced on all metals, small & 
large parts, hand and auto mach., 
paid Holidays, vacation, hospitaliza
tion & other benefits.

Philadelphia Rustproof Co.
3225 Frankfort Ave. GA 5-3000

(66-67)

AUTO BODY MAN 
COMBINATION

Full Time 
8619 N. 5th Street

RE 9-3323

(63-67)

ORNAMENTAL iron man for fab
rication rails, must be experienced; 
also man for installing, must have 
license & exp. Apply Mon. 8:30 AM. 
Stur-dee Hand Rail Co., 705 West 
Dauphin St.

(64-66)

INSTALLER—EXPERIENCED
For Ornamental Irons & 

Chain Link Fence. 
1st class only.

Call (N. J.) UL. 7-1816 
or UL. 7-0814

(64-68)

t

Liūdnas Prisiminimas

Jurgis Stasiulis
Mirė Rugpiūčio 22, 1963

Metai laiko praslinko, kai mirė taip labai rei
kalingas šeimai tėvas, žmonai vyras.

Tu nesi pamirštas ir niekados nebūsi, kol gyvi 
būsime tavęs neužmiršime.

Su didžiu liūdesiu ir skausmais širdyse minime 
Tavo metines, kai Tu pasitraukei iš gyvųjų tarpo.

Ilsėkis, Dėdės Šamo šaltoje žemėje!
Klara Stasiulienė, žmona 
Stefanija ir Clara, dukterys 
Jonas, sūnus.

CLEARWATER, FLA.

WORCESTER, MASS.

MIRUS

JOSEPH P. AUSIEUS
* Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Lucy, 
į sūnui Francis, marčiai Katherine, dukrai Elsie, 
'* žentui Charles Karsun ir visiems jo artimiesiems. 5

H. Žilinskienė
Richard ir Irene Janulis
George ir Helen v Smith

Lowell, Mass.
Sekmadienį, rugp. 16 d., 

Worcesteryje įvyko “Lais
vės” rudeninis piknikas. Jis 
gerai pavyko. Diena buvo 
graži, žmonių daug priva
žiavo. Manau, kad kiti ko
respondentai parašys pla
čiau.

Rugp. 16 d. per radiją 
Vištinis džiaugėsi Respub
likonų partijos kandidatu į 
prezidentus Goldwate r i u- 
mi. Mat, Goldwateris tauš
kia, kad jis, jeigu bus iš
rinktas JAV prezidentu, tai 
“iš komunistų išlaisvins” 
visas valstybes, jų tarpe ir 
Lietuvą. Suprantama^ tai 
neatsakomingos jo kalbos,! 
nes socialistinės valstybės 
gyvuoja ne iš Amerikos 
imperialistų valios. Savais 
laikais irgi vienas kandida
tas sakė, kad jeigu jis bus 
išrinktas prezidentu, t a i 
per 18 dienų “Chruščiovą 
sutvarkys”, bet, kaip žino
me, iš jo pasigyrimo nebu
vo grūdų.

Lowelfietis

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai.

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 12 vai. dieną

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa*, 
ALDLD ir LDS Kuopos

Vieta tarp Lake Wood Parko ir Mahanoy City, Pa. 
prie kelio 45, Hosensack Township -Martišin Grove

Iš rytų keliu 309 privažiavus Tamaqua prie kelio 
yra miestelis Horntown, kur 45 kelias eina skersai į ry
tus ir vakarus, Ant šios kryžkelės yra du trafiko žibu
riai. Čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavus iš šiaurės 309 keliu iki šios kryžkelės 
sukite į 45 dešinėj—West. Pravažiavus Lake Wood Par
ką reikia važiuoti lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių 
vietą, prieš kurią keliukas kairėj į miūsų pikniko vietą.

Atvažiavus iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti Ma- 
hanoy City, nuvažiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti mūving 
pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas dešinėj į 
mūsų pikniką.

Prašome visus! draugus ir drauges iš arti ir toli at
vykti į šį pikniką, nes mūsų 1 darbščiosios gaspadinėa jau 
rengiasi visus puikiai priimti. čia susitiksite su drau
gais iš visos apylinkės. Būsite -visi gražiai priimti ir 
smagiai praleisite laiką. Kviečame visus.

Rengimo- Komisija

A BOWL OF CHERRIES
peaches, strawberries whichever you prefer. Į
You can enjoy all your favorite things in 
life by saving regularly ot ELMWOOD FED
ERAL. Where your Savings earn 4% divi
dend paid or compounded twice o year and 
are insured up to $10,000.

Branch Office: 27 E, Hinckley Avenue, Ridley Park'
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Politinės idėjos 
ir giminės

Seniai buvo žinoma, jog 
turint artimą giminę val
džios viršūnėse, tokią tu 
vargti daugiau nereikės. 
Kitaip yra revoliucinėse ša
lyse, kur, nepaisant gįpiinę 
ar ne,—jeigu nori vąlgytį, 
turi dirbti.

Netaip seniai plačiai nu
skambėjo žinia, jog Kubos 
Fidelio Kastro sesuo Juani
ta pasišalino į Meksiką. ir į 
per radiją pasmerkė savo ! 
brolį “dėl Kubos revoliuci
jos išdavimo.”

Kodėl tai įvyko? Kastro 
tėvas priklausė vidurinei 
klasei, gyveno pasiturinčiai. 
Jo tėvas vertėsi visokiais 
bizniais.

Šeimoje augo septyni vai
kai. ’ Glaudžių šeimyninių 
ryšių ten nebuvo. Tėvas, 
Angelo Ruz, mirė 1958 m., 
palikdamas turto už $500,- 
000. Tėvo palikimą tvarkė 
jo sūnus Ramon, dukra Ju
anita ir jų motina Lina 
Ruz.

Jau savo jaunose dienose 
Kastro mintimis skyrėsi 
nuo kitų šeimos narių. Ypač 
su tėvu jis dažnai susigin
čydavo. Tik Raul buvo jam 
prielankus. Kada Fidelis ir 
Raulas su kitais revoliucio
nieriais pasitraukė į Siera 
Maesta kalnus, jo šeima 
jam gelbėjo maistu ir kito
kiais reikmenimis. Sesuo 
Juanita, 1958 m. atvykus į 
Ameriką, rinko aukas revo
liuciniam judėjimui. Kast
ro giminės tikėjo revoliuci
jos laimėjimu, bet ne tokios 
revoliucijos, kokios siekė 
Kastro. Kaip tik buvo pa
skelbta žemes reformą, 
Kastro brolis, kuris tvarkė 
tėvo palikimą, įniršęs pa
reiškė: “Raulas yra purvi
nas komunistas. Kada nors 
aš jį užmušiu.” Sesuo Em
ma, susipažinus su meksi
kiečiu, greitai ištekėjo ir! 
šalį apleido.

Kastro motina, išgirdus, 
kad jos sūnus pasirinko 
tikrąjį Markso - Lenino 
nurodytąjį kelią ir pasmer-j 
kė religinius prietarus, 
giliai susijaudino. Sesuo 
Juanita atsipalaidavo 
nuo brolių — Kastro ir Ra
uto. Juanita savo namus 
pavertė kontrrevoliucionie
rių užeiga. Kastro dalinai 
žinojo apie sesers mostus, 
bet, turint eibes kitų reika
lų, nesiėmė skubiai tam ke
lią užkirsti.

Kai buvo paskelbta, jog 
Kastro tėvo paliktoji žemė 
suvisuomeninama, Juanita 
ėmėsi skubiai išparduoti 
gyvulius ir kitą inventorių. 

. Sužinojęs apie tai, Kastro 
pareiškė: “Tai kontrrevo
liucinė dėlė.” Skubiai jis iš- , 
vyko į Orientės ūkį, bet Ju
anita spėjo pasislėpti. Bir
želio mėnesį ji pasiekė Mek
siką su 21 čemodanu baga
žo, o po dešimties dienų Ju
anita per radiją, kaip ir ki
ti kontrrevoliuc i o n i e r i a i 
bėgliai, padarė pareiškimą, 
kad Kastro “išdavė Kubos 

’ revoliuciją.” Paklausęs jos 
kalbos, Kastro pasakė, jog 
kalba yra parašyta Ameri
kos ambasadoje. Tokios pat 
kalbos yra transliuojamos 
iš Miamio ir iš kitų vietų, 
kur tik tokie bėgliai randa 
sau šiltą prieglobstį.

Taip, praktika rodo, jog 
revoliucinės - politinės idė
jos nesiderina su šeimos gi
minyste.

K. Petrikiene

Osvencimo budeliai 
ir uolūs advokatai

$

Jau kuris laikas Frank- nekliudomai įleisti
furję prie Maino vyksta 
Osvencimo budelių teismas. 
Bąisųs pųsikaltimai atsklei- 
ęĮžįątni šiame procese. Išlikę 
gyvi hitlerininkų piktada
rybių įįudininkai pateikia 
vis nąųjųs nežmoniško žiau
rumo faktus. Buvęs Os
vencimo kalinys, Vilniaus 
gydytojas G. Ivanteris “Tie
sos” korespondentui papa-

Tuo būdu kasdien buvo “pa
gaminama” apie pusę šim
to numirėlių.

Dešimtame bloke buvo 
įrengtas speęįalus steriliza
vimo skyrius. Čia “dirbo” 
gydytojai Vincas ir radiolo
gas Kliaubergas.

Žinomas lenkų ginekolo
gas Vaclovas Deringas, pa
tekęs į stovyklą kaip kali-

Aidas kviečia sutikti grįžusius 
iš Lietuvos turistus

adatą. Jau sugrįžo iš Tarybų šeštadienį, - rugp.
Lietuvos nįųjorkieeiąi lietu
viai turistai.'Lietuvoje sve
čiavosi 24 dieųąs. Pląęiąi 
pavažinėjo po Lietuvą. Ap
lankė ir savuosius, gimines. 
Visi turistui turi daug nau
jo pasakyti.

Aido Choras rengia tu
ristų priėmimą ir išklausy
mo .ių pranešimą. Įvyks šį

(Aug.)
§2, “Laisves” salėje, 102-02 
Liberty Ąve., Ozone Park, 
N. Y. Prądžia 6-tą vai. va
kare.

Po pranešimų, visi būsite 
pavaišinti kavute ir tortu. 
Įėjimas tik $1. Kviečiame 
New Yorko ir apylinkės 
lietuvius susirinkti.

į Aido Choras

Kodiakas, Alaska. — In
dėnai pirmieji atsistatė sa
vo gyvenimo namus, ku
riuos sugriovė žemės dre
bėjimas kovo. 27 d.

šakojo:
Aš vis dar pamenu Os

vencimo krematoriumų 
tirštus juodus dūmų ka
muolius ir baisų degintos 
žmogienos kvapą.

Išaugo nauja karta ir 
kartais tai, kas vyko hit
lerinės mirties stovyklose, 
jaunimui atrodo baisiu pra
simanymu. Suprantama — 
normalus žmogaus protas 
negali suvokti šio slogučio. 
Bet tai buvo!

Apie tai šiandien ramiai 
pasakoja korektiški ponai, 
<urie sėdi teisiamųjų suo
le Frankfurte prie Maino 
Osvencimo budelių teismo 
procese. Jie visaip išsisu
kinėja, mėgindami išvengti 
istorijos ir palikuonių teis
mo.'Bet bergždžiai! Jokie 
buržuazinių advokatų mė
ginimai negali sušvelninti 
jų nusikaltimų.

žmogžudys visuomet biau- 
rus, o žmogžudys, turintis 
gydytojo diplomą, — dvigu
bai. Kaip tik tokie “gydy
tojai,” tarnavę fašizmui, 
šiandien duoda savo ciniš
kus parodymus šiame teis
me. Aš vienas iš gyvų jų 
nusikaltimų liudininkų.

Naują kalinių transportą 
perone sutikdavo grupė ka
rininkų esesininkų. Jų tar
pe buvo ir gydytojas. Prasi
dėdavo atrinkimas arba va
dinamoji “selekcija.” Tuos, 
kuriuos buvo galima panau
doti kaip darbo jėgą, siun
tė į blokus, silpnus—į “sa
nitarinį švarinimą.” Juos 
pakraudavo į sunkvežimius, 
iš paskos važiuodavo leng
voji automašina su raudonu 
kryžiumi. Joje buvo veža
mos metalinės dėžės su mir
tį nešančiomis dujomis.

Žmonės įeidavo į švarutė
lę, nikeliu apdailintą didžiu
lę dušų patalpą. Vietoj 
vandens į juos jaleisdavo 
dujų srovę. Gydytojai ese
sininkai abejingai ir pedan
tiškai konstatuodavo kali
nių mirtį.

Kas rytą pati k r i n i m o 
aikštėje “sanitariniam ap- 
švarinimui” buvo atrenka
mi silpnieji ir ligoniai. Juos 
siuntė į 28-j į bloką. Ten 
gydytojas Enfresas, gražių 
manierų vidutinio amžiaus 
ponas, Poznanėje gimęs vo
kietis, užjausdamas klausi
nėjo apie savijautą ir pra
šė palaukti atskiroje patal
poje.

Kol šie žmonės laukė, raš
tininkai jau pažymėdavo jų 
numerius, kad kanceliarijo
je galėtų nurašyti kaip nu
mirėlius.

Ateidavo “chirurgas.” Tai 
būdavo unteršarf iu r e r i s 
Klerkas. Iš profesijos bat
siuvys, jis puikiai įsisavino 
injekcijų techniką. Jis at
eidavo su švirkštu “Rekor
das,” karbolio buteliu ir.. .* 
žarstekliu. Pacientui liep
davo sėsti, uždėti kairiąją 
ranką ant galvos. Tarp 
šonkaulių “chirurgas” 
įšvirkšdavo penkis kubinius 
centimetrus karbolio rūgš
ties. Žmogus mirdavo tuoj 
pat. Numirėlį ištempdavo 
į gretutinį kambarį. Pas
kui kvietė sekantį.

Jei auka priešinosi, pa
naudodavo žarsteklį. Smū
gis per galvą — ii; galima

nys, nepanorėjo kęsti visas 
kalinių kančias. Jis pasiūlė 
fašistams savo paslaugas 
kaip sterilizavimo specialis
tas. Šiame dešimtame blo
ke jį laikė kaip konsultan
tą.

Po karo Deringas įsikū
rė Anglijoje, gavo Anglijos 
pilietybę ir, kaip neseniai 
pranešė spauda, buvo iškė
lęs bylą amerikiečių rašyto
jui, kuris apkaltino jį žmo
nių žudymu hitlerinio reži
mo metais. Deringas pa
reikalavo, kad būtų patiks
lintas nužudytųjų skaičius.

—Aš užmušiau ne septy
niolika tūkstančių, o tiktai 
(!) šimtą žmonių,—pareiš
kė jisai. Bet jis vis tiek ne
laikė savęs kaltu, teigda
mas, kad, esą, fašistai smur
tu privertė jį sterilizuoti 
žmones.

Šis profesinis žudikas už
miršo, kad čia pat, Osvenci
me, buvo šimtai gydytojų, 
kurie kategoriškai atsisakė 
dalyvauti, žudant žmones ir 
dirbo, kaip ar kiti, akmens 
skaldyklose, šachtose, kaip 
ir kiti, jie badavo, kaip ir 
kitus, juos mušė, kaip ir ki
ti, jie žūdavo dujų kamero
se, bet savo sąžinės nepar
davė.

Slegia mintis, kad Osven
cimo budeliai dar gyvena 
žmonių tarpe, kad žmonės 
su jais kalbasi, sveikinasi 
su jais. Juos reikia demas
kuoti! Milijonų jų nužudy
tų žmonių palaikai reika
lauja keršto!

Žmonės turi atminti Os
vencimo, Wachau, Buchen
valdo baisybes, kad neleis
tų joms pasikartoti, kad 
atvėsintų karštuolius re- 
vanšistus Vakarų Vokieti
joje, kur juoda svastikos 
gyvatė iškiša savo nuodin
gą geluonį; o nepribaigti 
Hitlerio pasekėjai svajoja 
apie naujus žygius!

G. Ivanteris
Buvęs mirties stovyklos 

kalinys gydytojas

Kviečiame!
Vietinės L.L.D. kuopos 

piknikas - pietūs įvyks už 
savaitės sekmadienį, rug
pjūčio 30 d., puikiame Kings 
Point Parke, Area 7, Great 
Neck, N. Y. Pradžia 11 vai. 
ryto.

Yra dedamos pastangos, 
kad šitas mūsų rengiamas 
piknikas būtų vienas iš ge
riausių todėl, kad geram 
tikslui rengiamas ir kad jus 
pavaišinti skaniais valgiais 
ir gėrimais.

Pietūs bus duodami 1 vai.
Kviečiame visus vieti

nius, o ypatingai iš did
miesčio ir iš kitų miestų at
silankyti j šį parengimą ir 
linksmai laiką praleisti su 
draugais, pažįstamais. Jus 
savo atsilankymu prisidėsi
te prie palaikymo apšvietos.

P. B.

New Yorkas. — Interna
tional Nickel Co. per 1964 
pusmetį pasidarė $36,065,- 
000 pelno.

Vientiane. — Liaudiečiai 
sumušė dešiniuosius Phou 
Kouto srityje. x

Palangoje pastatyta nauja sanatorija “žuv
ėdra.” Niujorko ir Čikagos lietuviai nuo 
šios sanatorijos stogo gėrėjosi nuostabiais 

Baltijos pakrantės vaizdais.

Sen. Keatingas kandidatuos 
dar vienam terminui

• : • • I > > J *

, Respublikonų senatorius 
Kenneth B. Keating, kurio 
senatorinįs terminas baigia
si, nusitarė dar kartą kan
didatuoti ,be Goldwjaterio 
talkos: Keatingas nerem- 
siąs Goldwaterio; jis norįs 
kandidatuoti7’ Kaip “nepri
klausomas respublikonas.” 
Keatingas save skaitosi “li
beralu.”

Kitas respublikonas — 
kongresmanas Fino (iš 
Bronkso) pareiškė, kad ir 
jis norįs kandidatuoti sena
toriaus vietai; šis yra Gold
waterio šalininkas. Gal dar 
atsiras ir daugiau respubli
konų, norinčių senatoriaus 
vietos (JAV senatoriau 
vieta nėra kūda).

O kaip su R. Kenedžiu?

met,Robertas Kenedis leng
vai gales būtį išrinktu tai 
vjetai, kurios taip nori.

Niujorko valstijoje, kaip
matome; kandidatų į JAV 
senatorius rungtynės bus 
įdomios, jei bus -taip, kaip 
dabar atrodo.

GRĮŽO Iš KUBOS
84 AMERIKIEČIAI

New Yorkas. — Jau grį
žo iš Kubos 84 amerikie
čiai, daugumoje studentai. 
Kaip žinia, jie į Kubą vyko 
per kitas šalis, nes JAV 
vyriausybė neduoda pas- 
portų į Kubą. Dabar žy
mesnius iš buvusių jau šau
kia JAV įstaigos pasiaiš- 
kinti. ! (fflT

Vis garsiau kalbama, jog 
Robertas Kenedis, JAV Jus
ticijos sekretorius (minist
ras) taip pat labai nori bū
ti JAV senatorium.

Sakoma, jog R. Kenedis, 
kuris šiuo metu gyvena 
Virginia valst i j o j e, palei 
W a s h i ngtoną (originaliai 
jis yra Massachusetts vals
tijos pilietis), tiesiog reika- 
laute reikalauja, kad Niu
jorko yalstijoš Demokratų 

j partijos organizacija nomi
nuotų jį kandidatu ,į sena
torius. Jis, beje, net žada 
apsigyventi Niujorko mies
te, jei reikės.

Matote, kas darosi! At
rodo, kad Niujorko valsti
jos Demokratų partija taip 
susmukusi, jog net nebega
li surasti kandidato -į JAV 
senatorius.

Jeigu taip bus, jei Robert 
Kennedy iš tikrųjų kandi
datuos (o jis tai gali pada
ryti, nes yra užtenkamai 
bagotas!), tai K e a tingu i 
teks peštis su Kenedžiu. O 
jei dar kongresmanas Paul 
A. Fino kandidatuos, tuo-

GIRIA KUBA
New Yorkas. — Penki 

studentai, kurie Kuboje iš
buvo du mėnesius, turėjo 
pasikalbėjimą su spaudos 
korespondentais. Jie gyrė 
Kubos santvarką, sakė, kad 
ji daro didelio progreso ir 
gerina darbo žmonių gyve
nimą.

New Yorkas. — Senato
rius Keatingas pareiškė, 
kad jis vėl kandįdatuos į 
New Yorko valstijos sena
toriaus vietą.

JAMES HOFFAI SKYRĖ 
5 METUS KALĖJIMO
Chicago. — Federalinis 

teisėjas R. A. Austin nutei
sė tymsterių unijos prezi
dentą Jamesą Hoffą penke- 
riems metams kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos. 
Hoffai primetama neteisin
gas naudojimas unijos pini
gų. Tymsterių unijos advo
katai kreipiasi į aukštesnį 
teismą prieš unijos vado 
nuteisimą.

»■■■ i—■■»■■■
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Iš laiškų
Varšuva, 1964. VIII. 12 

Sveikas, mielas Rojau!
Sveikinu iš Varšuvos. At

vykau čion su Tarybine de
legacija, vado vau j a m a A. 
A. Mikojano, į Lenkijos L. 
R; Valstybės Tarybos pir
mininko A. Zavadskio lai
dotuves. Jau 5 metai, kai 
nemačiau Varšuvos. O mies
tas vis auga, keičiasi, plin
ta, gražėja. Tiesiog sunku 
tikėti, kad po karo čia buvo 
vieni griuvėsiai.

Šiandien jau grįžtu na
mon į Vilnių.

Siunčiu jums visiems la
bas dienas!

Justas

Jonas Lazauskas 
vis galvoja

Kaip žinia, niujorkiečiai 
J. ir J. Lazauskai savo biz
nį (taverną) pardavė. Jo
nas dabar laisvas “Kaip 
paukštelis.” Ir jis aną die
ną pasakojo:

—Dabar norėčiau, kad 
gera mūsų aktorių trupė 
susimokytų komediją “Po
nas Amerikonas” ir kad nu
vyktum į Lietuvą pagast- 
roliuoti. Dabar aš tai bū
čiau tikras ponas ameriko
nas, panašiai, kaip komedi
joje jis vaizduojamas.

—Gerai, — tariau, — or
ganizuok trupę, mokyk, vai
dink ir vykdyk savo norus.

Jonas Lazauskas — geras 
aktorius. Jis kadaise toje 
komedijoje turėjo vyriausią 
rolę — “pono amerikono” 
rolę ir ją puikiai vaidino.

. Ns.

Liberalų partija už
R. Kenedį

Liberalų partija, kuri yra A 
lyg ir Demokratų parties 
filialas Niujorko valstijoje, 
reikalauja, kad kandidatu j 
JAV senatorius būtų nomi
nuotas Robert Kennedy.

Liberalų partijos vyriau
sias lyderis yra David Du- 
binskis. Šios partijos va
dovai aną dieną turėjo savo 
posėdį, na, ir jame pasisa
kę už Kenedžio kandidatū
rą.

Atsisako kalbėtis
Prieš kurį laiką Barry 

| Goldwateris prašė, kad niu- 
jorkiškis negrų veikėjas, 
įžymus beizbolininkas, 
Jackie Robinson, asmeniš
kai susitiktų su juo, su 
Goldwateriu, pasitarimams.

J. Robinsonas atsakė Gold- 
wateriui viešu laišku, pa
reikšdamas, kad jis neturįs 
jokio noro su Respublikonų 
partijos kandidatu asmeniš
kai kalbėtis, kadangi Gomi 
wateris yra negrų priešas 
jis, be kitko, JAV senate! 
balsavo prieš Pilietinių tei- 
šių bilių. \

Jackie Robinsonas, neži
nia kuriais sumetimais, yra 
Respublikonų partijoje, ku
rią šiuo metu valdo visokie 
birčistai, didžiausi negrų 
priešai.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y. t 
Direktorių Susirinkimas r“

Lietuvių Kooperacinės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienio vakare, Rugpjūčio 
('Aug.) 31, “Laisvės” salėj. Direkto
riai prašomi susirinkti ne vėliau 
7:45. Sekretorius (67-68)

PIETŪS GRAŽIAME MIŠKE
Kings Point Park, Area 7

Great Neck, N. Y.
Greatneckiečiai vėl rengia pietus sekmadienį

Rugpjūčio 30 August
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną.

Kviečiame ir iš toliau atsilankyti su mumis pasi
linksminti gražiame miške. Pietūs bus duodami 1 
valandą. Parke yra stalai, kurie bus puikiai pri
rengti patogiam pietavimui. Atvykstančius prašo
me iš anksto pranešti, žinodami, kiek bus svečių, 

tinkamiau galėsime prisirengti.

Jei lytų, tai pietūs būtų 
LAISVĖS SALĖJE

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

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

’ Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

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

LAISVE
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417




