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KRISLAI
Joe McCarthy, 
Nesigailime.
Siekėsi būti furjeriu.
Pamoka.

Rašo R. Mizara
■r rananB!■.■■■! ■ --------T-gwr.u

Mirė Joseph R. McCarthy, 
senatorius iš Wisconsin valsti
jos. Mirė jis. pah ginti. jau
nas, tesulaukęs -17 metu am
žiaus.

Iš senovės vra pasilikęs 
žmonių posakis: apie mirusius 
tenka tik gerai kalbėti.

Deja, šiam asmeniui me.> to 
posakio taikyti negalime. Bū 
tume neteisingi sau ir skaity
tojams. jei sakytume, jog 
McCarthy buvo “geras, doras 
veikėjas, geras senatorius.”’

Meluotume, jei sakytume, 
kad mums jo gaila. () meluoti 
mes atsisakome.

Mums atrodo, kad McCar
thy pasiliks Amerikos istorijo
je, bet pasiliks kaip asmuo, 
kaip politikierius, mojesis hit
leriniais metodais, melu ir 
šlykščia demagogija prasimuš
ti i viršūnes, patapti ameriki
nio fašizmo furjeriu.

Jo fašistiniai veiksmai, jo 
“taktika”, jo žiaurus puolimas 
ant kitu žmonių įgavo negar
bingą to laikotarpio, kuriuo jis 
siautėjo, pavadinimą: makar- 
tizmas. Ir tai Amerikos istori- 
joje bus juodas puslapis.

Makartizmas reiškia fašiz
mą. reiškia žiaurų terorą, tai
komą tiems, kurie stoją už ša
lies Konstituciją, kurie kovoja 
už šviesesnį liaudžiai rytoju.

McCarthy nesiskaitė su jo
kiu padorumu, su jokia etika, 
si: žmoniškumu. Jis su savo 
sėbrais puolė, ėdė nekaltus 
mokslininkus, visuomeniniu • 
Lūs ir darbo unijų veikėjus.

Nemaža šiandien yra ma- 
kartizmo aukų, išvytu iš tar
nybų, iš darbų, apjuodintų vi
suomenės akyse — visiškai 
nekaltai apšmeižtų. Tie žmo
nės nekad nepamirš to, ką 
McCarthy su savo klika jiems 
padarė!

Jis šmeižė, puolė net ir kai 
kuriuos kariuomenės vadus, 
karininkus.

Jis būrė aplink save pačias 
juodžiausias jėgas, trokštan- 
č.as matyti mūsų šalies žmo
nių laisvę ir pilietines teises 
sužlugdytas. 
♦ •

Prieita prie to, kad net JAV 
Senatas matė- reikalo įsikišti 
ii- kaip nors šį gaivalą pažabo
ji, kaip nors suvaldyt i..

Ir tai Senatas padarė: nors 
ii- švelniai, jis McCarthį pa
smerkė, sucenzūravo.

Pats prezidentas Eisenhovv- 
eris, kurį McCarthy taipgi 
puolė, buvo priverstas tiesio
giai ir netiesiogiai jį viešai kri
tikuoti.

Daug žalos atliko šis as
muo, skatinamas blogų ambi
cijų ir siekimų!

•_•

Atviru raudonėdžiu ir ra- 
gangaudžiu McCarthy patapo 
1950 metais. Dirvą jam paruo

dė' pats Trumanas, pradėjęs 
Šaltojo karo politiką.

Per kai kurį laiką silpnes
nės valios žmonės manė, jog 
Amerikinei santvarkai prasidė
jo sutemos, jog makartizmas 
laimės.

Tačiau drąsesnieji ir toliau 
numatantieji žmonė^ neįpuola

Saragatas r ag 
pasitraukti iš 

i , kilt Italijos v
Roma. — Italijos dešinių

jų socialistų vadas Saraga
tas partijos pildmosios ta

i’rybos susirinkime ragino 
i partijos ministrus pasi
traukti iš kataliko Segnio 
valdžios. Pats Saragatas y- 

įra vice-premjeras.
Saragato pareiškimas a- 

I tėjo kai]) staigmena. Tik 
I kelios savaitės atgal kitas 
(dešiniųjų socialistų vadas, 
Matteoti, paskelbė, kad so
cialistai turėtų pasitraukti 
iš valdžios. Saragatas, bet-

Voroši lovas 
Indonezijoje
Jakarta. — Indonezijon 

atskrido Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios tarybos pre
zidiumo pirmininkas Kle- 
mentis. Vorošilovas. Jis at
skrido čia dideliu tarybiniu 
jet orlaiviu. Aerodrome jį 
sutiko prezidentas Sukar
no, premjeras ir kiti vy
riausybės nariai bei didelės
žmonių minios.

Valdžia ragino draugiš
kai ir šilthi sutikti didįjį 

i svečią. Įmonių savininkai 
raginti anksčiau paleisti 
darbininkus iš darbo, kad 
jie galėtu dalyvauti Voroši- 
lovo sutikime. Sostinė Ja
karta per kelias savaites, 
puošėsi ir rengėsi Vorošilo- 
vo sutikimui. Sakoma, kad 
prezidentas Sukamo buvo 
pasiryžęs prirengti Voro- 
Šilovui bent kokį iškilmin
gą ir draugišką sutikimą, 
kokį jis pats praeitais 
metais gavo Maskvoje.

Bet nereikėjo didelio ra
ginimo, nes Jakartos. liau
diškos organizacijos — uni
jos, kairios grupės, studen
tų sąjungos ir kitos, pačios 
rengė iškilmingą sutikimą.

Izraeliečiai paminėjo 
savo nepriklausomybę

Tel Avivas. — Izraelis 
kariniais paradais, masi
niais mitingais, ir kitokiais 
pobūviais paminėjo savo 
nepriklausomybės 9 metų 
sukaktį. Didžiausias kari
nis paradas įvyko Tel A- 
vive. Paradą stebėjo ir di
plomatinis korpusas.

Saigonas. —Pietinio Viet
namo premjeras Diem iš
skrido Amerikon.

Bostonas. — Britų eks
premjeras Eden jau apleido 
Ameriką.

į pesimizmo pelkes, o kovojo, 
— kovojo drąsiai ir atkakliai.

•
Būtų klaida sakyti, kad su 

McCarthyo mirtimi mirė ir 
makartizmas.

Reakcininkai tebeveikia - ir 
jie bandys ieškoti, bandys su
rasti kitą “Joe”, kuris tęstų 
mirusiojo pražūtingą politiką.

Dėl to demokartinė visuo
menė nuolat ir nuolat privalo 
budėti!

i u o socialistus 
kabineto: gali 
aidžios krize

* I
gi, jį tada aštriai kritika
vo ir Matteoti tapo paša
lintas iŠ vadovybės.

Dešiniųjų socialistų pasi
traukimas beveik tikrįi iš
šauktų valdžios, krizę Itali
joje. Segni, kuris yra krik
ščionis demokratas, skaito
mas tos katalikiškos par
tijos liberališkesnio sparno 
vadu. Jis gali valdyti tik su 
dešiniųjų socialistų ir ma
žos respublikiečių partijos 
pagalba. Bet be socialistų 
persvarą, gautų dešinieji 
krikščionys demokratai, ku
rie valdytų su monarchis- 
tų, o gal ir su neo-fašistų, 
pagalba. Tai būtų vyriausy
bė, kuri būtų žymiai deši
nesnė už dabartinę.

Pareikšdamas, kad deši
nieji socialistai turėtų pasi
traukti, Saragatas. sakė, 
kad Segnio valdžia neišpil
dė duotų pažadų, kacl ji 
nėra pakankamai skirtinga 
nuo praeities krikdemiškų 
valdžių, kaip tai De Gaspe- 
rio ir Scelbos vadovaujamų.

Gyvenimas
J i

Lietuvoje
Vilniaus gyventojai 
nori informac. centrų

Vilnius. — “Tiesoje” taip 
pasisakoma apie informaci
jas. Lietuvos sostinėje:

Keleivis išlipo Vilniaus 
geležinkelio stotyje. Many
kime, kad jis Vilniuje pjr- 
mą kartą, nieko nepažįsta, 
nežino kaip rasti tą gatvę, 
kurioje yra yra reikalinga 
įstaiga ar pan. Tada ir pra
sideda keleivio vargai, jo 
klaidžiojimas.

Į kokią mašiną sėsti ir 
iki kurios stoties važiuoti?
Kur rasti viešbutį? Kur y- 
ra reikalinga įstaigai Kaip 
eiti, norint pamatyti kurį 
nors istorinį paminklą ar 
kt.? Kurioje miesto pusė-
je Užupis, kurioje Antkai
nis, Žvėrynas arba Raudo
nosios Armijos prospek
tas? Tokių klausimų — ai
bės. Juk Vilnius *— stam
bus administracinis, kultū
rinis bei pramoninis res
publikos centras; nuolatos į 
augantis miestas, ir daug į 
ką ne taip lengvai ir greitai 
rasi. Todėl ir reikalinga 
mieste gera, išsami infor
macija. Deja, atvykusiam 
į Vilnių žmogui dar ma
žai padedama. Tiesd, res
publikos sostinės centre y- 
ra “Miesto informacija”, bet 
pirmiau juk reikia ją susi
rasti — vadinas, reikalinga 
informacija apie ją. Lieka 
neretai tik toks būdas — 
eiti ir nuolatos stabdyti 
praeivius klausinėjant.

O turėtų būti, l^ad tik 
išlipęs geležinkelio, autobu
sų stotyse arba kitur, ke-
leivis galėtų gauti reika
lingą informaciją. Pribren
do reikalas tai. sutvarkyti. 
Jeigu reikia, atvykęs žmo-

Kairieji laimėjo rinkimus 
trijuose Sirijos centruose

Damaskas. — Specialiai 
rinkimai įvyko trijuose Si
rijos miestuose: Sostinėje 
Damaske, Homse ir Souido- 
je. Visose trijose vietose 
kairieji atsiekė didelius lai
mėjimus, sumušdami kon
servatorius ir dešinius na
cionalistus.

Damaske El-Malkis, kai
riai liberalinės Baat parti
jos žmogus, kuris turėjo 
ir komunistų pagalbą, su
mušė Musulmonų brolijos 
žmogų Mustabą Sibai apie' 
20,000 balsų prieš 18,000. 
Musulmonų brolija yra 
kraštutiniai dešini Organi
zacija, kuri, betgi, naudoja 
nacionalistiinius obalsius 
ir sakosi stojanti prieš Va

Vien iš Montgomery 1.000 
atvažiuosią į Washingtoną

Washingtonas. — Kaip 
žinia, gegužės 17 d. čia į- 
vyks didysis sąskridys, į 
kurį suvyks dešimtys tūk
stančių negrų ir baltųjų iš
visos šalies. • Gauta žinių, 
kad tūkstantis. T žmonių at
vyks tik iš Montgomery, A- 
labamos, to miesto, kuriame 
negrai ilgai vedė boikotą 
prieš segregaciją autobu
suose ir pagaliau laimėjo. 
Jie atvyks vadovaujami 
pastorius Luther King, 
kuris yra vienas sąskry
džio rengėjų.

Sąskrydys-mitingas bus 
religinės pilgrimiados pa
vidale. Atvykusieji vadina
mi ne protestuotojais.; o pil- 
grimais. Visas pobūvis bus 
“pasyvaus pasipriešinimo” 
dvasioje. Bet jis. turi ir 
platesnį pobūdį. Prie jo 
prisideda pasaulietiški NA- 
ACP vadai ir unijistai.

McCarthy buvo pašarvotas 
Senate, kuris jį pasmerkė

Washingtonas. — Miręs 
reakcinis senatorius Joe 
McCarthy buvo pašarvotas 
kaip tik toje Senato patal
poje, kur jis 1954 metais 
buvo didžios senatorių dau
gumos pasmerktas-cenzū- 

Įrūotas.. Ne visi mirusieji 
senatoriai taip; pagerbia
mi, — tik tie, kurie: ypa
tingai svarbūs arba kurių 
giminės to prašo. Taip pa
gerbti McCarthy nebuvo 
planuota, iki to pareikala
vo jo našlė. . .

gus ( o kartais ir vilnietis) 
greitai ir nesunkiai sužino 
į kokią mašiną sėsti, kur 
persėsti, kur išlipti. Čia 
jis. sužino, kur yra tokia 
ar kitokia įstaiga, kur vieš
bučiai, kultūrinės įstaigos, 
parduotuvės, gatvės ir t. t. 
Visa tai jis turi sužinoti 
atvykimo vietoje.

Siūloma įsteigti Vilniaus 
stotyse informacijos cent
rus, iškabinti nuėsto pla
nus ir t. t.

karus. Damasko gyvento
jai, betgi, labiau rėmė kai- 
rieti. €•

Kairiečių laimėjimai pa
tvirtino, kad Sirijos žmo
nės remia savo valdžios ne-, 
utralistinį kursą ir stoja 
už draugiškumą su Eigiptu 
bei socialistinėmis šalimis. 
Rezultatai, sakoma, žymiai 
sutvirtins tuos elementus 
valdžioje, ypatingai pulki
ninką Serajų, kurie stoja 
už didesnį draugiškumą su 
socialistiniais kraštais.

Homse prieš rinkimus į- 
vyko keli susirėmimai tarp 
dešiniu nacionalistu ir kai
riečių. Vienas asmuo tapo 
užmuštas.

AFL-CIO vice-prezidentas 
ir auto-darbininkų unijos 
vadas Walter Reuther De
troite atsišaukė į visus uni- 
jistus, baltus lygiai kaip ir
negrus, masiniai dalyvauti 
sąskrydyje. Mėsos pakavi
mo unijos Chicagoįe irgi 
ragina sdvo riariufe dalyvau
ti.

Į Washingtona taipgi 
vyksta eilė žymių negrų 
meno asmenybių, kaip tai 
dainininkas Harry Belafon- 
te, dainininkas Mahalia 
Jackson, aktorius Sidney 
Poitier.

Sąskrydžio didysis mi
tingas vyks prie Lincolno 
memorialinio paminklo 
sostinėje. Valdžia davė lei
dimą ten mitingą laikyti. 
Iš New Yorko vyks, apie 
10,000 žmonių, kurie vyks 
specialiais taaukiniais.

Laidotuvių ceremonijose 
labiausiai reiškėsi McCar
thy ideologiniai draugai, 
Jenner, Mundt, .Knowland 
ir jiems panašūs. Tuo pa
čiu laiku, kai ceremonijos 
vyko Senate, Šv. Mato ka
talikiškoje bažnyčioje buvo 
laikytos religinės ceremoni
jos.

• Popiet McCarthy lavonas 
išskraidintas į Appletown, 
Wisconsina, kur jis bus pa
laidotas.

Atsiliepimas užsienyje
Pasirodo, kad tik vieno

je Europos' šalyje spauda 
atsiliepė teigiamai apie Mc
Carthy: Fronco Ispanijoje. 
Fašistinis. ABC sako, kad 
“Pasaulis prarado didį ko
votoją”. Visi kiti spaudos 
organai nelieja ašarų dėl 
McCarthy mirties. Net 
toks konservatyvus laik
raštis kaip London “Daily 
Telegraph” sako, kad “Be 
McCarthy Amerika bus 
švaresnė”.

K o m u n i s t u partijos nacionalis 
komitetas posėdžiavo; Fosteris 
išrinktas į garbes pirmininkus

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partija 
jau turi pilną nacionalinį 
komitetą. 20 to komiteto 
narių tapo išrinkta per pas
kutinį suvažiavimą. Dar 46 
narius išrinko atskirų val
stijų konferencijos.

Nacionalinis komitetas 
išrinko pildomą komitetą, 
į kurį įeina Charney, Da
vis, Dennis, Durham, Fine, 
Flynn, Foster, Gates, Jack- 
son, Stein, David Davis, 
Lightfoot, Lumer, Myers, 
Ross, Russo, Stone, Win
ter, Healy ir Lima.

Elizabeth Gurley Flynn 
išrinkta, nors ji dar tebesė
di kalėjime. Ji išeis laisvėn 
šio mėnesio 27 d. Palikta 
jos paskui paklausti, ar ji 
sutinka ieiti i nacionalini 
komitetą.

Posėdžiuose dar neišrink
ti partijos vyriausieji pa
reigūnai, tai yra, pirminin- • 
kas, gen. sekretorius ir t. 
t. Bet Fosteris, kuris, iki 
šiol buvo pirmininku, da
bar išrinktas kaip ir gar-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS 

/ *

Washingtonas. — Senato 
juridinis komitetas, sako, 
kad nusikaltimai jaunimo 
tarpe vis tebeauga. Jeigu 
dalykai staiga nepagerės, 
tai per šiuos metus net 
530,000 jaunuolių, tai yra, 
daugiau negu pusė milijo
no, turės būti tampomi į 
teismus, kad atsakyti už 
vienokius arba kitokius nu
sikaltimus.

New Yorkas. — 150 žy
mių asmenų, tarp Eleanor 
Roosevelt, rašytojas Irwin 
Shaw, protestantų teologas 
R. Niebuhr, rašytojas Mark 
Van Doren ir kiti pasisakė 
prieš katalikišką organi
zaciją “National organiza
tion for Decent Litera
ture”. Ta organizacija pas
kutiniu laiku ėmėsi smerkti 
ir raginti neskaityti viso
kias knygas, įskaitant kai 
kuriuos Faulknerio, John 
Dos Pasos, Hemingway ir 
kitų žymių rašytojų kūri
nius.

Washingtonas. — AFL- 
CIO Etinės praktikos komi
tetas pradėjo svarstyti 
Tymsterių unijos vado Bec- 
ko bylą.

Pekinas. — Milijonai val
dininkų, studentų, intelek
tualų, partijos veikėjų ir 
menininkų šią vasarą dirbs 
per tam tikrus terminius 
ūkiuose^ ir pramonėje. Kini
jos Komunistų spauda sa
ko, kad toks darbas“reika- 
lingas, kad neleisti valdi
ninkams ir intelektualams 
pavirsti nuo liaudies atski
lusiais biurokratais”.

Maskva. — “Pravda” mi
nėjo savo išėjimo 45 metų 
sukaktį.

bes' pirmininku, pirminin- 
ku-emeritu, kas reiškia, 
jog kitas veikėjas taps pir
mininku. Fosteris turi 76 
metus amžiaus.

Posėdžiuose apkalbėta 
marksistinės spaudos rolė. 
Išreikšta tam tikra kritika 
prieš “Daily Worker” už 
nepakankamai nuodugniai 
marksistinį įvykių analy- 
zavimą. Taipgi apkalbėta, 
kaip didinti marksistinės 
spaudos cirkuliaciją.

Nuteisė mirt 
anti-fašišta

Madridas. — Fašistinis 
Ispanijos teismas nuteisė 
mirti mokytoją Adolfo Re- 
guilon. Kaltinimas prieš jį 
buvo, kad jis dešimt metų 
atgal palaikė ryšius su anti
fašistiniais partizanais. Ki
tas anti-fašistas nuteistas 
30 metų kalėjimo.

Sprendimą išnešė praei
tą savaitę karinis teismas, 
bet tik šią savaitę apie 
sprendimą paskelbta vie- v • sai.

Am manas. —Jordano val
džia skelbia, kad neleis so
cialistams, komunistams ir 
kairiai liberališkai partijai 
Baat spausdinti savo lai
kraščius. Tuo tarpu Ara
biškų kraštų unijistų fede
racija, kuri turi savo cent
rą Kaire, Egipte, pasiuntė 
protestą Jordanui prieš 
unijų uždraudimą. *

Maskva. — Krymo toto
riai, kurie Stalino laikais 
tapo deportuoti iš savo au
tonominės respublikos 
Centralinėn Azijon, dabar 
turės savo, dienraštį “Leni
no Vėliava”.

Riaušes vvko 
Jaroslave

Varšuva. — Jaroslavo 
mieste Pietvakarinėje Len
kijoje įvyko rimtos riau
šės, kurias sukėlė neatsa
kingi gaivalai, ypatingai 
girtuokliai. Riaušių nura
minime dalyvavo policija ir 
kareiviai. Spauda sako, kad 
riaušės neturėjo politinio 
pobūdžio, nors anti-valsty- 
biniai elementai stengėsi 
prie jų prisidėti ir juos pa
versti į politinius. Policija 
suėmė keliolika asmenų.

San Juan. — Garsusis če- 
listas Pablo Casals sveik
sta.

Havana. — Praeitą sa
vaitgalį miesto centre spro
go penkios bombos.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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“TIESAI” KETURIASDEŠIMT METŲ
NIEKAS NEUŽGINČYS, kad šiandien stambiausias 

ir įtakingiausias lietuvių kalba dienraštis yra “Tiesa“. 
“Tiesa” išeina Vilniuje — tai LKP ir Lietuvos vyriau
sybės organas. Tai laikraštis, plačiai skaitomas Lietuvo
je. Jo nekantriai laukia ir, gavę, akylai skaito ir už Lie
tuvos ribų gyvenantieji lietuviai, nors ne visur (kal
bame apie kapitalistines šalis), jis yra laisvai įleidžia
mas.

‘’Tiesa” turi apie 200,000 tiražą. Jos vyriausiuoju 
redaktoriumi yra G. Zimanas, talentingas publicistas, 
senas I ietuvos darbininkų judėjimo veikėjas, ilgai ka
lėjęs smetoniniuose kalėjimuose, o Antrojo pasaulinio 
karo metu buvęs partizanu, energingai ir drąsiai ko
vojęs prieš vokiškuosius fašistinius okupantus.

Jokis kitas lietuvių kalba dienraštis niekad negalė
jo ir negali lygintis “Tiesai” savo populiarumui, savo 
itaka. v

Prieš išdėstydamas atsa
kymą į šį klausimą,[ pri
minsiu keletą^ faktų, žur
nalistai gerai žino, kad 
skaitytojai mėgsta faktus. 
Jie skaito, skaito bendrus 
samprotavimus ir nekant
rauja: kada gi bus faktai?

Štai faktai.
1917 metais, po Spalio 

revoliucijos, socialistinė ga
myba sudarė 2 procentus 
bendros pasaulio gamybos.

Tegul atsiliepia žmogus, 
kuris žino turtingesnį šei
mininką! Nėra tokio. Juk 
visi plieno, anglies, auto
mobilių karaliai, kartu juos 
paėmus, neturi tokio didelio 
ūkio, kokį turime mes, ta
rybinė liaudis. Ir mes vi
siškai negalvojame dabar 
sustoti vietoje. Priešingai. 
1957 metais užplanuota pa
didinti bendrą pramonės 
gamybos apimtį (palyginus 
su 1956 metais) 7.1 pro
cento, kapitalinių įdėjimų 
numatyta 175 milijardai 
rubliu. ,

O vadovauti tokiam mil
žiniškam. sudėtingam ūkiuišiandien socialistinė gamy-j^ did’e]ig men^ 
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BALANDŽIO 12 DIENĄ “Tiesai” sukako 40 metų. 
Ne visus ios numerius, liečiančius šios sukakties atžy- 
mėjimą, mes gavome. Kai gausime, paduosime kai, ku
rių ištraukų iš pasisakymų josios bendradarbių, veikėjų, 
pareigūnų bei skaitytojų.

Balandžio 12 d. Vilniuje įvyko didžiulis iškilmin
gas susirinkimas-mitingas “Tiesos” keturiasdešimtmečiui 
paminėti. Mitingą atidarė Lietuvos KP. CK pirmasis 
sekretorius Antanas Sniečkus, pažymėdamas, jog “Tie
sa” gimė tuojau po Vasario revoliucijos. 1917 mutais.

Angąrietis, Julius Janonis ir kiti ano meto žymūs lie
tuvių darbininkų judėjimo veikėjai. “Tiesa”, nurodė A. 
Sniečkus, “buvo pirmasis lietuvių laikraštis, energingai 
pasisakęs už Spalio revoliuciją, pirmasis pasveikinęs jos 
pergalę”.

O kai “Tiesos” leidimas buvo perkeltas į Lietuvą, 
buržuazijai valdant, ji buvo spausdinama nelegalėse 
spaustuvėse, o dėl jos platinimo, dėl jos bent vieno eg- 
zemplioro laikymo savo bute, žmonės buvo žiauriai 
persekiojami, kalinami; ne vienas tokių, kurie komu
nistinę spaudą platino, turėjo paaukoti ir savo gy
vybę.

“Šviesų šių nenuilstamų spaudos darbuotojų, žu
vusių kovoje su priešu, atminimą prašau pagerbti at
sistojimu”, ragino kalbėtojas. Ir taip buvo padaryta.

Kai “Tiesa” ėjo nelegaliai, jai dirbo, jai rašė, ją reda
gavo visa eilė pasiaukojusių darbininkų judėjimo vei
kėjų: Karolis Požėla, Antanas Sniečkus, Ignas Gaška, 
Karolis. Didžiulis, Kazys Preikšas, Adomas-Meskupas, 
Vladas Niunka ir kiti.

ĮDOMU TAI, kad dar yra gyvas vienas spaustuv- 
ninkas (zeceris), kuris surinko pirmąjį “Tiesos” nu- 
merrį. Tai Martynas Poderis, 1917 metais telegrama 
parkviestas iš Rygos į Petrogradą. Gi 1920 metais tas 
pats M. Poderis rinko “Tiesą” negalioje spaustuvėje Ra
seiniuose.

Vėliau nelegalėse spaustuvėse “Tiesą” spausdino 
D. Kučinskas, J. Mickevičius, Ch. Aiženas ir kiti.

Turime atsiminti, kad zeceriai, spausdindami “Tie
są“ nelegalėse spaustuvėse, save statė pavojun tiek pat, 
o gal net daugiau, kaip tie, kurie laikraštį redagavo.

(Jei kas nors parašytų knygą apie nelegalių spaus
tuvių veikimą Lietuvoje fašizmo metais, apie spausdi
nimą “Tiesos” ir kitų laikraščių bei lapelių, ji būtų laT 
bai įdomi.)

ba sudaro jau 30 procentų. 
Ne vien ekonomistai, bet 
kiekvienas paprastas žmo
gus supranta, ką tai reiš
kia: tai rodo socialistinės 
santvarkos ,■ pranašumą, jos 
išsiplėtimą ir sustiprėjimą, 
o kapitalistinės santvarkos 
—susiaurėjimą.

Antras faktas. Palygin
ti su ikirevoliuciniu laiko
tarpiu pramonės produkci
jos apimtis Tarybų Sąjun
goje iki 1957 metų padidė
jo daugiau kaip 3.0 kartų, o 
palyginti su 1940 metais—

Mūsų partija, atsižvelg
dama į konkrečias sąlygas, 
nuolatos tobulina i gamybos 
organizavimą ir liaudies 
ūkio valdymo formas. Štai 
ir neseniai, siu metu vasa- 
rio mėnesį įvykęs partijos 
Centro Komiteto plenumas 
priėmė* nepaprastai svarbų 
n u t a r i m ą “Apie tolesnį 
pramonės ir statybos val
dymo organizavimo tobulu
mą.”

Gyvenimas parodė, kad 
nepaprastai išaugusi ga
myba reikalauja naujų va
dovavimo formų. TSKP 
CK vasario plenumas ir nu
matė naują kryptį šiam va
dovavimui patobulinti. Jis 
pabrėžė, kad operatyvaus 
vadovavimo pramonei ir 
statybai svorio centras turi 
būti perkeltas į vietas, į 

: pagrindinius ekonominius 
'rajonus, nes centrinės mi- 
i nisterijos jau nesugeba va- 
j dovauti tokiai d a u g y b e i 
įvairiu įvairiausiu įmonių 
iš vieno centro. Daugelio 

'įvairių ministerijų steigi
mas sudaro daugybę žiny
binių barjerų, trukdančių 
racionaliai išnaudoti gamy-

Visi literatūros draugai 
šiomis dienomis bendrauja 
su rašytoju A. Vienuoliu. 
Vieni varto-skaito jo raš
tus, kiti prisimena jo pir
mųjų kūrinių kadaise su
keltus įspūdžius, dar kiti 
džiaugiasi turėję progos 
pažinti jį patį, su juo drau
gauti, patirti jo tauraus, pa
prasto, lietuviško būdo ža
vesį. Prisiminus Vienuolio 
raštus, nesunku atsakyti į 
klausimą, už ką Lietuvos 
žmonės taip pamilo šį rašy
toją. Pamilo pirmiausia už 
tai, kad ir jis pats myli 
juos kaip savo brolius, my
li jų ir savo tėvynę su jos 
praeitimi ir dabartimi, su 
jos apsiniaukusiu ir gied
riu dangumi, su visa gra
žia gamta.

Skaitytojas gerai atsime
na, kaip plačiai ir įvairiai 
Vienuolis pavaizdavo Lie
tuvos žmones nuo narsių 
kariautojų prieš kryžiuo
čius Mindaugo ir Vytauto 
laikais ligi Tarybų Lietu
vos valstiečių. Dar niekas 
nėra sustatęs Vienuolio 
personažų galerijos. Ji bū
tų labai turtinga ir įvairi. 
Rastume čia visokių: jaunų 
ir senų, sveikų ir luošų, iš
mintingų ir kvailokų, gerų 
ir nedorų, vargšų ir turtuolių,' 
žodžiu-visokių. Akyliau įsi-; 
žiūrėję į Vienuolio perso-, 
nažų galeriją, pamatysime, 
kad jis Lietuvos žmonių 
anaiptol neidealizuoja, bet 
ir nešmeižia. Rasime Vie
nuolio kūriniuose persona-

žų, kuriuos mes rūsčiai smerk
sime kartu su autorium, ra
sime paveikslų, nutapytų 
niūriomis spalvomis, bet 
niekur nerasime bepro- 
švaistines dumblynės, nera
sime liaudį ir tautą, api
bendrinančio niekšų ir de
generatų kolektyvo, dėl ku
rio mums būtų gėda prisi
pažinti, kad ir mes esame 
to paties kamieno atžalos. 
Skaitydami Vienuolį, jau
čiame, kad jo rodomos žaiz
dos yra užgydomos, o prieš- 
dienio sutemos nėra tokios 
tirštos, kad jų ilgainiui ne- 
perskrostų patekančios sau
lės spindulys. Šiuo atžvil
giu Vienuolis garbingai tę
sia didžiųjų lietuvių litera
tūros korifėjų — Donelai
čio ir Žemaitės — tradici
jas. Toks tai ir būtų teisin
gas kiekvieno rašytojo ke
lias.

Kad Vienuolis ’ puikiai 
pažįsta Lietuvos kraštą, ir 
jo gamtą, žino kiekvienas 
jo skaitytojas. Puikiai jis 
sugeba tą gamta ir pavaiz 
duoti. Jo gamtovaizdžiai 
sudaro puikiausią jo dai
liosios prozos puošmeną. 
Tačiau Vienuolio peizažas 
nėra vien išviršinė šiaip 
sau prisegta kūrinio puoš
mena. Peizažas dažniausiai 
yra neatskiriamai suaugęs, 
su personažo charakteriu, 
su jo išgyvenimu, Dar dau
giau, gamtovaizdis kartais 
pasirodo lemtingai susijęs 
su svarbiu žmogaus gyveni
mo posūkiu, su pačios gyvy-

Iš PERGYVENTŲ savo 40 metų “Tiesa” 
nį jų dalį ėjo nelegaliai.

Amerikos lietuviams, kurie labai domėjosi ir tebe- i 
sidomi Lietuvos darbininkiška spauda, “Tiesa” visuo
met buvo labai laukiama ir miela viešnia.

Deja, nedaug jos kas pas mus matė pirmųjų eg
zempliorių, kai Ji ėjo Petrograde. Jei matė, tai tik vie- 

. ną kitą numerį.

tui iššifruoti tai]) pat nerei
kia būti mokslininku. Jis 
rodo milžiniškus socialisti
nės ekonomikos vystymosi 
tempus? Išskyrus socializ
mą, jokią kita buvusi ir 
esanti santvarka tokių tem
pų negali pasiekti.

Taip sparčiai vystėsi ir! 
vystosi ne tik mūsų šalies; 
centrai, bet ir buvusios ca-! 
ro imperijos kolonijos, pa
kraščiai, kur kadaise gyve
no pavergtos, neraštingos ■ 
tautos. Vėl faktai (tegul, 
nebūna pretenzijų):

Palyginti su 1913 metais
bendra visos pramonės pro- binius galimumus, protin- 

TSR gai specializuoti ir koope- 
padidėjo 33 kartus, Gruzi- ruoti įvairių pramonės ša- 
jos TSR — 27 kartus, Kir-'kų įmones, 
gizijos TSR — 24 kartus, 
Armėnijos TSR—41 kartą.

Pas mus, Lietuvoje, vien 
penktojo penkmečio i____ _
pramonės produkcija padi
dėjo daugiau kaip 2.5 kar-■ artinti 
to, o palyginus ją su prieš- ’ ekonominių 
kariniais metais, ■]_ 
daugiau kaip 6 kartus.

Tarybų ..Sąjunga pralenkė 
ekonominio išsivystymo at
žvilgiu daugelį kapitalisti
nių valstybių ir pagal pra
monės gamybos lygį užėmė 
antrąją vietą pasaulyje. 

iTle, kurie 1918 m. orga
nizavo mūsų šalies ekono- I i

per didės-‘.minę blokada, šiandien pa- 
ssibaisėdami pripažįsta savo 
atsilikimą. Jie būtų lai
mingi, jei kapitalistinė eko
nomika taip nenutrūksta
mai augtų ir klestėtų, kaip 
mūsų. Bet tai neįmanoma.

Ryškų vaizdą apie, tarybi-

Kazachijos

Nedaug jos kas matė, kai ji ėjo Vilniuje 1918-1919 j nes visuomenės gamybinių 
metais, įsikūrus Tarybų valdžiai. j jėgų galią duoda ir tie

Kai pagaliau Lietuvą užvaldė buržuazija, kai “Tie-i faktai, kad 1956 metais 
: sa” ten buvo leidžiama nelegaliai, mažu formatu, daž- Tarybų Sąjungoje buvo 50 
nai labai prastu, vos įskaitomu šriftu, “Tiesa” pas mus milijonų darbininkų ir tar- 
gauti buvo dar sunkiau. O visgi mes jos kai kuriuos nautojų, o specialistų skai- 

„numįerius, siunčiamus gerų bičiulių visokiais būdais,' 
gudavome!

Šiuo metu, kai “Tiesa” yra didelis, įdomus, įvairus
• laikraštis, mes jos taipgi reguliariai negauname.

Nieko nepadarysime. Gerai, kad šaltasis karas — 
ne amžinas. Bus ir jam kada nors padarytas galas. O 

; tuomet, galimas Saiktas, ir “Tiesą” galės gauti regulia
riai kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris to norės.

Tiems žmonėms,; žurnalistams, zeceriams, platin
tojams, — kurie per ilgus metus dirbo prie “Tiesos”,

čius palyginti su 1913 me
tais padidėjo keliasdešimt 
kartų. Dabar mūsų šalis 
turi daugiam kaip 200’ tūks-

. .................. .—

išdėstytas vie
name ekonominiame rajo
ne, kompleksiškai vystyti 
ekonominių rajonų, respub- 

metais ^ų, kraštų ir sričių ūkį.
Ši struktūra įgalins pri- 

vadovavimą prie 
i rajonų, betar- 

padidėjo' piškai prie įmonių ir staty- 
< bu, siųsti į vietas daug spe
cialistu, kurie šiuo metu 

4. 7

panaudojami įvairiose ži- 
nvbose. Dar labiau bus iš
plėstos sąjunginių ir auto
nominių . respublikų teisės, 
bus pakelta vietinių orga
nizacijų ir plačiųjų masių 
iniciatyva ir vaidmuo vado
vaujant gamybai.

Vadovavimo pramonei ir 
statybai pertvarkymas pa
dės dar smarkiau išvystyti 
mūsų šalies gamybines jė
gas ir kartu su tuo pakelti 
liaudies gerove.

Galutinai detalizuotas 
naujosios struktūros pro
jektas bus p r i statytas 
svarstyti TSRS- Aukščiau
siajai Tarybai. i

Juk sėkmingai vadovauti 
dviem šimtam tūkstančių 
imoniu ir šimtui tūkstančiu v v t •
statybų—ne juokai:.

G. \Aldkna

kai ji ėjo nelegaliai, mums rodosi, buvo labai smagu 
dalyvauti tame didžiuliame mitinge, kur' buvo atžy
mėtas “Tiesos” keturiasdešimtmetis.

Šia proga, beje, jie buvo apdovanoti garbės raš
tais.

Jm atminimas bus 
įamžintas

Kauno Politechnikos in-,biu, nežmonišku masiniu 
stituto komjaunuoliai tą.žudynių Osvencimo fašisti- 
dieną ilgai tarėsi. Jų gra- nėję stovykloje, 
žią iniciatyvą — pagerbti 
studentų artimųjų, žuvu
siu nuo buržuaziniu nacio-’ 4, V
nalistų ir vokiškųjų fašistų 
rankų, atminimą, — parė
mė instituto partinė orga
nizacija, vadovybė.

Apie 400 studentų ir 
dėstytojų atėjo i IlI-sius 
instituto rūmus.

Salėje įsiviešpatauja mir
tina tyla, kai pradedamas 
skaityti sąrašas studentų, 
netekusių savo artimųjų — 
fašizmo aukų.

—...Bokevičius, mechani
kos fakultetas, III kursas. 
Tėvą valstieti nužudė vie
tos nacionalistai... Kučins
kas, elektrotechnikos fakul
tetas. Tėvas nukankintas 
fašistiniame konclageryje. 
Ambraškaitė..., Stepankevi- 
čius...

20, 40 pavardžių, o sąra
šas nesibaigia... .

Kalba instituto komjauni
mo organizacijos sekreto
rius L. Šepetys.

—Šitos, kaip ir visos ta
rybinių žmonių aukos, su
dėtos kovoje už naują, lai
mingą gyvenimą, už mūsų, 
jaunosios kartos ateitį nie
kada nepamirštamos.

Susirinkusieji atsistoja, 
tylos minute pagerbia žu
vusiuosius.

Hidrotechnikos fakulteto 
studentas Puodžius prisimi
nė, kaip siautėjo jų rajone 
vietos buržuaziniai nacio
nalistai. Tiktai vienoj apy
linkėj per savaitę jie išžudė, 
5 šeimas.

Už ka? Tai buvo netur
tingieji valstiečiai, kuriems 
tarybų valdžia davė žemės.

Šiurpūs prisiminimai...
O štai kalba vilnietė inž. 

Saryčeva.. Ji — gyva liu
dininkė neaprašomų baisy*

Štai ką nešė fašizmas, 
“nauja tvarka Europoje.”

Apie praeitį dar ir šian
dien svaičioja pikčiausieji 
lietuvių tautos priešai, ka
ri n i a i nusikaltėliai, pri- 
priglausti po užjūrio impe
rialistų sparneliu.

-—Mes žinome, ko reikia 
šiems ponams, — sako stu- 
dentas Vaičaitis. — Jie 
trokšta, kad Špeideliai ir 
kiti kraugeriai, skandinę 
šalis kraujuje, padėtų jiems 
atgauti tai, kas prarasta. 
To nebus niekada. Mes nie
kada nepamiršime to, kas 
buvo praeityje’. Didžiuoda
miesi savo šiandieniniu gy- 
v e n i m u , mes, tarybiniai 
jaunuoliai, puikiai supran-. 
tame, kad jis neatėjo savai
me, žinome, kokios didžiu
lės aukos sudėtos, kad bū
tume laimingi. Užtat būsi
me visados budrūs!

Studentas Durasevičius 
pasiūlo instituto kolektyvo 
jėgomis pastatyti Kaune 
paminklą atminimui tų, ku
rie žuvo . kovoje už tarybų 
valdžios atkūrimą Lietuvo
je.

Čia pat buvo sudaryta pa
minklo statybos organizavi
mo komisija, kurios pirmi
ninku išrinktas instituto di
rektorius prof. K. Baršaus
kas.

Gegužės mėnesį prasidės 
instituto festivalis. T a i 
džiugi jaunimo šventė. Fes
tivalio atidarymo dieną 
studentai pagerbs žuvusius 
kovotojus, padės kertinį pa
minklo akmenį. Paminklas 
bus atidengtas 1958 m. ge
gužės 1 d.

Fašizmo aukų atminimas 
bus įamžintas.

bės išlikimu. Ypač įdomu 
pasekti, kaip gimtojo kraš- * 
to gamta paveikia moraliai 
ir fiziškai apluošintus žmo
nes, kurie, svetur išeikvoję 
sveikatą ir gabumus, grįž
ta į tėvynę nuraminti sie
los nerimasties ir ilgesio. 
Visi Vienuolio gamtovaiz
džiai yra gyvi, nuotaikingi, 
sukurti su nuostabiu įžval
gumu ir įsijautimu. JoF 
vaizdai pasižymi plastišku
mu. Jie skamba, juda, kvė
puoja gamtos gyvenimu.' 
Šiuo atžvilgiu, A. Vienuolis' 
tikras “Anykščių šilelio” 
giminaitis, su kuriuo, kaip* 
žinoma, riša jį ir kraujo 
giminystė.

A. Vienuolis nusipelnė 
skaitytojų meilę ir kaip 
puikus pasakotojas ir geras 
stilistas, rašąs gražia, tur- 
tinga, liaudiška lietuvių 
kalba. Literatūros drau
gams patikdavo, kad Vie
nuolis nuo pat pirmųjų kū
rinių vengė visokių forma- , 
linių stilistinių įmantrybių? 
Paprastumas ir aiškumas 
yra svarbiausios jo raštų 
savybės.

Aš pats Vienuolio kūrybą 
seku nuo to laiko, kada jo 
apsakymai pradėjo rodytis 
moksleivių laikrašty “Auš
rinėje” dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Atsimenu, 
kokį triukšmą sukėlė anais 
laikais “Paskenduolė,” kaip 
neteisingai ši puiki apysaka 
buvo vertinta kunigų žur
nale “Vadove.” Straipsnio 
autorius Meškus prikaišiojo 
Vienuoliui, kad jis nepažįs
tąs gyvenimo ir žmonių 
psichologijos! Šiandien ma
tome, kaip panašūs kriti-* 
kai klydo. “Paskenduolė” 
ir kiti Vienuolio ano meto 
kūriniai išlaikė griežčiausio 
kritiko — laiko—bandymą.

Kai ėmė rodytis A. Vie
nuolio raštai atskirais to
mais, kiekvieno naujo tomo 
pasirodymas buvo didelis 
įvykis mūsų literatūrinia
me gyvenime. Didelis įvy
kis yra ir dabartinis jo raš
tų leidimas. Mes, senieji 
Vienuolio raštų skaitytojai 
ir jo draugai, džiaugiamės, 
kad jis, sulaukęs tokio gra
žaus amžiaus, yra sveikai 
ir kūrybingas. Džiaugiasi 
ir visa Lietuva, kad jis jai 
duoda dar vis naujų kūri
nių, kurie sušvyti vis nau
jomis jo talento savybėmis.* 
Tegul jis duoda mums to
kių kūrinių dar ilgus me
tus ! . ►

K. Ašmens kas ’kas.

LIETUVOS TSR GEOGRAFŲ 
DRAUGIJA

Lietuvos Mokslų akademi* 
m i jos posėdžių salėje apie 80 
geografų, geologų bei kitų 
sričių mokslo darbuotojų susi
rinko j Lietuvos Geograffinės 
draugijos steigiamąjį susirin
kimą.

Iniciatorinės grupės pirmi
ninkas akademikas Bieliukasi 
ir sekretorius Kaušyla pranešė 
apie Geografinės draugijos 
reikalingumą ir jos reikšmę, 
mūsų respublikos krašto tiria
majame ’darbe. Pasisakiusieji 
draugijos nariai Matusevičius. 
Kačinskas, Rastenis ir kiti iš
kėlė eilę svarbių uždavinių, 
kuriuos draugija turi išspręs
ti pirmoje eilėje.

Draugija turės du sektorius . ,f 
— geografijos ir geologijos — 
su eile sekcijų. Jai priklauso 
82 nariai. Geologijos sekto- * 
riaus vadovu išrinktas geolo
gijos - mineralogijos mokslų 
kandidatas Gudais, geogra* 
f i jos — docentas Chomskis. •

Išrinkta 16 asmenų draugi
jos mokslinė taryba ir Prezi
diumas. Draugijos pirmininkM 
išrinktas akademikas Bieliu-

A. Kačinskas

i
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Jonais Kaškaitis

Pasprukau Amerikon•y-

ATSIMINIMAI
(Tąsa)

Na, kaip? “neišbrokijo”? Gal ne. 0 
kitus ir “išbrokijo”, su nesveikom akim. 
Trachoma ta nelaboji sutrukdė keletą 
keleivių: jiems teks pasigydyt keletą 
savaičių, ir'tada tik galėtų jie važiuot 
Amerikon. Trachomatų neįleidžia Ame
rikon. %

Kurių akys buvo atrastos sveikos, nu
barė vėl i kita kambarį. Kas čia bus? 
Pirtis ir rūbų dezinfekcija. Vyrai sau, 
moterys sau — kitam kambary. Nusi- 
vilkom nuogutėliai. Tuoj mūsų visus 
rūbus ir daiktus sugrūdo Į kokį žemą, 
išilgai sienos įtaisytą sandėlį, aklinai, 
hermetiškai uždarė ir prileido kokių 
smarkių, aitrių garų. Mus tuo tarpu 
nuvarė pirtim Vanduo, šiltas vanduo 
tryško čionai žemyn iš daugelio skylėtų 
čiaupų.

Prausiamės sustoję, su muilu brauko
mos, net ir vienas kitam nugarą išbrau- 
kom. Liepta nesiskubint, gerai išsimaz- 
got. Gretimam kambary gavom . kuo 
nusišluostyt, ir gal po gero pusvalandžio 
suleido mus vėl atgal į tą didesnį dezin- 
•fckcijos kambarį. O čia iau atidarinė
tos sandėlio durys, daug jų, tų durų, 
ir ojegi, kokie aitrūs garai! Net akis 

rėda, gerklę graužia, dusina! Tų smar
kių garų tebėra dar tirštai užsilikę mū
sų rūbuose ir daiktuose. Langai plačiai 
atdari, kad tie aitrieji garai greičiau 
išsisklaidytų, bet jie, tarytum prilipę, 
laikosi, dusina, čiaudėt verčia.

Apsivilkau, bet nuo rūbų vis dar ilgai 
atsidavė kokiu aštriu “poku”, dujom ko
kiom deginančiam. Dabar jau vėl galė
jom sau šlaistytis kur pasieniais arba 
sėdėt kur susilieto. Na, tai bentgi ge
rai, kad tas atgrasias akių, rūbų 
pirties ceremonijas perleidom. Vaka
re gavom truputį pervalgyt. Padalijo 
po “buterbrodą”, tokį suvožtinį bei su
muštini, įtaisyta su dirbtiniu sviestu ir 
sūriu. Duona nebloga, juoda. Ir užsi
nert gavom kokios tai rudos sunkos: ar 
tai arbata, ar tai cikorija, ar kokių grū
dų bei gėlių kava. . . pamazgėlės.
' Pernakvojom ant čiužinių, ir tik rytą 

varė į geležinkelio stotį, — ne tą sto
telę, kur bandžiau nusipirkt bilietą Lo- 
zanon. Šita stotis didelė. Subrukus mus, 
sugrūdo į ilgo traukinio vagonus, tai 
štai mes ir važiuojam. Pro langus žiū
rint, sniego nedaug tematyt. Vietomis 
jau ir gelsvai žali lopiniai pasimaišo. 
§en ir ten trobos, su raudonais čerpių 
stogais. Stebėtinai maža tematyt miškų.

♦ Traukinys sustodavo miestuose. Ber
lyne gal ir trejetą valandų išsėdėjom, 
kol traukinys vėl išsijudino. Pagaliau, 
po ilgo, nuobodaus važiavimo, pasie
kėm ir Hamburgą. Suvarė mus i dide- 
diausią kazarme. šlaistėmės, mūksojom 
kur išsitiesę ant murzinų čiužinių as
loj. Baisiai nusibodo J Greičiau bentgi 

^susodintu mus i ta dideli laivą, garlaivį 
Graf Wahl srsr2. Susodini pagaliau su
sodino: suvarinėjo j gardinius, kaip tuos 
galvijėlius! Ir traktavo mus, kaip gal
vi iėlius! Gal nėra pasauly didesnių ne- 

‘praustaburnių, “grubi jonų” ir atžares
niu akiplėšų prieš vokiškus matrosus 
ir laivo tarnus!

Garlaivis—milžinas! Pirmą kąrtąi to
kį pamačiau. Visi keleiviai paskirstyti 
klasėmis, žiūrint, kokią kas turi laiva
kortę. Mūsų visu didžiausias ir tirš

čiausias būrys turėjo pačias, pigiąsias 
laivakortes, trečios klasės. Tai mus vi
sus ir subruko, sugrūdo į patį laivo dug- 
,ną, į patį žemutinį jo gyvenimą. Na ir 
gyvenimas!

Prie pat lubų pritaisyti platūs plautai. 
Vos tik, galvą palenkęs, gali susirietęs 
pasėdėt. O ne, tai drybsok sau, kiek tik 
tail lenda ant čiužinio, čiužiniai tie visi 
prašvinkę, prakvipę kokiu karboliam ar 
sieros dujomis. Sunkūs jie ir kieti, sako
ma, kokių ten žolių džiovintų prigrūsti. 
Tokios pat ir pagalvės.

Tuoj apačioj, asloj eilėmis stūkso že
mutės, siaurutės geležinės loveles. Guo
lis ten toks pat, kaip ir viršuj. Lovelės 
pritvirtintos prie aslos, tarytum jos bū
tų ten įsodintos ir krūvon suaugę. Apsi- 
klot turėjome po kokią storą, šiurkščią 

4 antklodę.
Greta manęs gulėjo keli bernaičiai

kupiškėnai, anykštėnai: Gasiūnas, Karo
sas, Petrokas. Kitų vardų nesusigrai
bau. Geri, paprasti kaimo berniokai. 
Iš nuobodumo galėjom sau šnekėtis, kiek 
tik kam tinka. Nieko kita ir nebuvo ga
lima veikt. Skaityt nieko niekas neturė
jo, ir šiaip beveik jokių daiktų. Be to, 
mūsų kajutėj viešpatavo amžinas pa
tamsis: vos tik kaimyno veidą gali įžiū
rėt. Skaityt, kad ir norėtum, nebūtų ga
lima, pertamsu, nebent pačiam viršuj, 
ore, išėjus ant blities, ant denio. Ten mes 
daugiausia ir praleisdavom laiką, tuoj 
nuo pat ryto.

Mus, kaip tarakonus, iš mūsų migių 
išvarydavo rytais bent keli matrosai. 
Raus! Beraus! VerfhicMe kanalia! Ver- 
fluchte pol'laken, schw inehunde litanen! 
Verfiuchte vussen! Bonner Wetter! lin
inei’ aus! Mach seimeli! Raus!. . . (Lauk! 
Laukan! Prakeikti kalės vaikai! Pra
keikti lenkai, kiauliašuniai lietuviai! 
Prakeikti rusai! Trenk jus perkūnas! 
Šiukštu lauk! Greičiau! Lauk!).

Šitokių žviegiančių klyksmų ir garg- 
sėjimų prisiklausėm tiek ir tiek, per tą 
visą ilgą kelionę oaskersai Atlanto van
denyno, per ištisų keturiolika dienų. 
Kur tu beeisi, kur tu bežengsi, apačioj 
ar ant blikties, iei tik pataikysi kur ar
ti matroso, nieko gražesnio iš jo neuž- 
girsi. Ir veidai jų visų, ir akys, ir visi 
mostai tokie įžeidus, tokie paniekinamai 
atšiaurūs, kad visa tai giliai įsmigo į 
mūsų sąmonę!

Dažnai, dažnai mes nukalbėdavom, 
dejuodavom, skųsdavomčs vienas kitam, 
— iš kur jie ir atsirado tie tokie nežmo
niški žiaurūnai! Ir už ką? Juk mes visi 
pilnai iš kalno užsimokejom už visą ke
lionę, už visą pristatymą vieton. Regis, 
turėtume laukt žmoniškesnio poelgio, 
bet kur tau. Kur tik teko būt Vokie
tijoj, per visą tą sunkią Odisėją, jokio 
kultūringumo bei žmoniškumo tuomet 
patirt mums neteko, šiaip kaimo ber
niokam tai bent tuo buvo lengviau, kad 
jie vokiškai retą žodį tesuprato, tai jie 
netaip ir paisė. Bet mane tie žiauru
mai raižyto raižė!

Kai aš savo bendrakeleiviam, kam 
kada pasitaiko, pasakau lietuviškai, ką 
tai reiškia toks ar toks vokiškas keiks
mažodis, negalėjo ir jie atsibiaurėt jais, 
ir šalinos visi nuo tų teutonų, kai]) tik 
galėjo.

Valgyt mums duodavo triskart die
noje. Beveik vis tą pat, ar tau rytas, pie
tūs ar vakarienė. Valgomajam kamba
ry? Nebus tų pokštų. Nieko panašaus! 
Niekad tame laive mes nė nematėm ko
kio valgomojo saliono. Vis daugiausia 
viršuj, ant blikties. šiurpus skambesys 
visus išjudindavo skubėt valgyt. Sustoję 
eilėmis, laukiam. Prieini, — paduoda 
tau silkes gabalėlį, porą bulvių i)’ juo
dos duonos — ant rudo apsukamojo po
pieriaus. Čia pat iš statinės, iš vienos, 
iš kitos ir iš gretimos pintinės, tik grie
bia. deda ant popieriaus ant staliuko 
ir liepia tau pasiimt. Duoda ir skardinę 
kokio rudo kartaus gėralo. Kai kada 
pietums ir raugintų kopūstų griežinėlį. 
Jokių .peilių, ar šakučių, šaukštų ar 
lėkščių onei matyt nematėm.

Viską turėjom darot piršteliais. Ir 
paskui nėra kur tau nusiplaut. Turi 
sau kai]) nors nusišluostyt — ir mauk 
tolyn sveikas. Gert, kokio tai šleikštaus 
vandens, galėdavom gaut, įsileist iš di
džiulės statinės. Apsipraust tegalėjom 
sūriu šaltu jūros vandeniu, tam tikroj 
siauroj patalpėlėj. Maudytis? dar ko ne
užsimanei ! To nė neminėk. Tokios pra
bangos šitie keleiviukai nė pauostyt ne
gavo.

Kai diena pasitaikydavo nebloga, tai 
ten ant blikties visą dieną mes ir išbū
davome Kai]) tiktai mus iškeikia, išvaro 
iš mūsų urvo, guolio ir migių, tai pas
kui ten, kad ir norėtum, tu nei nosies į- 
kišt negalėtum! Tokia iš ten dvelkia 
baisi smarvė! Išpurkščia, ar ko ten pri
daro kokiais deginančiais lašais ar ga
rais, visas mūsų patalpas, duris sanda
riai užrakina ii“ laiko taip keletą va
landų. Paskui duris atidaro, tai ilgai iš 
ten į viršų muša aitrios dujos, kurias 
vietomis junti net ir ant blikties.

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Donhaso
Gimiau aš Lietuvoje, gra- taip pat vilniečiams sakėm:

žiame Dzūkijos krašte, Vei
siejų rajone, Ricielių kai
me. Gražus yra Dzūkijos 
kraštas, pasipuošęs pušy
nais, kalneliais, upėmis ir 
ežerais. Mano tėvai,.aš ir 
broliai visą laiką vertėmės 
žemės ūkio darbais. Žemės 
mes turėjome nedaug, 7 
hektarus. Gyvenome taip, 
kai]) ir kiti mūsų kaimo gy
ventojai, dirbdami ir užsi
dirbdami sau duonos kąsnį.

Vokiečiams okupavus mū
sų brangią Lietuvą, sunku 
b u v o gyventi, okupantų 
priespaudoje ne tik mums, 
bet visiems mūsų kaimo gy
ventojams. Išvijus iš Lie
tuvos fašistinius grobikus 
ir atkūrus Lietuvoje Tary
bų valdžią, visi žmonės pa
juto laisvę ir lygybę. Atsi
vėrė visiems žmonėms ke
liai į mokslą, į šviesesnę at
eitį.

Susikūrus Lietuvoje ko
lektyviniams ūkiams, aš ir 
mūsų visa šeima dirbom 
kolūkyje.

1955 metais aš atvykau 
i musu sostine Vilnių. Man 
pagailo karo sugriautos 
mūsų sostinės. Aš nutariau 
įsijungti į Vilniaus atsta
tymo darbus. Taip ir įvy-

Draugai, jūs liekai, dirbki
te sąžiningai, nenuilstamai,
atstatykite viską naujai — 
namus, fabrikus savo- sosti
nėje, o mes, išvažiavę, dirb
sime sakiose, duosime jums 
ir šaliai akmens anglies. 
Tegul pakyla mūsų šalis.

Atėjo ta laukiamoji pas
kutinė minutė, sušvilpė 
garvežys ir mes, mojuoda
mi rankomis, palikom Vil
nių. Linksma ir patogi bu
vo mūsų kelione į Donbasą, 
viskuom buvom kelionėje 
aprūpinti. Važiavo su mu
mis apie 800 jaunuomenės 
ir vedusių šeimų su vaikais. 
Kelionėje prabuvom apie 
tris paras. Bet atėjo ir ta 
diena, kada pasiekėm kelio
nės tikslą, Stalino miestą.

Mus labai mandagiai ir 
gražiai pasitiko mūsų bro
liai ukrainiečiai, k u r i e 
jau mūs laukė atvykstant. 
Pasitiko mus stotyje su or
kestru, ukrainietės mergi
nos su rudeninių gėlių bu- 
ketais, įteikdamas mums 
dovanu. Vėliau atvažiavo 
autobusai, į kuriuos mus 
tvarkingai susodino ir nu-

ko. Aš nuo 1955 iki 1956 
metu dirbau Vilniaus sta
tyboje, padėdamas savo 
darbu atstatyti mūsų sosti
nę Vilnių.

1956 metais po XX Tary
bų Sąjungos partijos suva
žiavimo ir nutarimo išplės
ti pramonę, išvystyti žemės 
ūkį, buvo svarstoma vy
riausybės duoti mūsų šaliai 
daugiau žemės iškasenų, jų 
tarpe mums taip svarbaus 
akmens anglies. Juk nei 
vienas fabrikas nei trauki
nys negali eiti ir dirbti be 
anglies.

Aš, gyvendamas Vilniuje, 
užgirdau vyriausybės ir 
partijos kvietimą Lietuvos 
jaunimui vykti į Donbasą, 
į šaktas, į anglies kasykas. 
Man taip pat kilo mintis 
vykti. Aš nuėjau į Viniaus 
miesto Komjaunimo komi
tetą ir pareiškiau savo no
rą vykti į Donbasą.

mus. Labai buvom paten
kinti tuo viskuo, neapvylė
mūsų vyriausybė, o mes vy
riausybės.

■ Dabar jau daugiau kai 5 
mėnesiai mes' gyvename 
Donbase ir dirbame sakio
se. Dabar mes jau dirbam 
kaip seni šaktoriai. Mūs 
čia yra lietuvių, su kuriais 
man tenka susitikti, pavyz
džiui: Stonis Petras, Stonis 
Antanas, Pekorius Jonas, 
Aliukevičius Alfonsas, To- 
lišauskas ir kiti. Visi šie 
yra komjaunuoliai, pasiry
žę nenuilstamai dirbti ir 
padėti savo darbu mūsų ša
liai. Visi, su kuriais aš 
susitinku, yra patenkinti, 
gerai gyvena, dirba normas 
išpildydami ir viršydami, 
150%, 130%.

Aš ne vieną kartą skai
čiau čia leidžiamame laik
raštyje “Šaktiorskaja Prav
da” apie mūsų, lietuvių pa
triotų, darbus šaktose. Tai
gi mes visi dar geriau pa
siryžę* dirbti nenuilstamai, 
duoti mūsų šaliai anglies 
iškasenų, kad suklestėtų 

I mūsų tėvynė, kad dirbtų 
fabrikai, eitu traukiniai ir 
tt.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Keypunch Operators. Imm. open
ings. Exp. operators on 0-16 or 
0-24 ąnd 0-26 machines. Steady 
year round employmerit. Center 
City office. 5 day week. Pleasant 
working conditions. Salary com
mensurate with experience and 
ability, excellent company benefits. 
Apply: GULF OIL CO., 1515 Locust 
St., or call PE. 5-4240. Ask for 
Mrs. J. M. Lindelow. (85-91)

gerai, yra tokių, kurie dar 
daugiau uždirba.

Dabar mes visi laukiame 
rinkimų, atiduosime savo 
balsus už tarybinius kan
didatus. Mes,visi, kaip vie
nas, norime, kad nebūtų ka
ro, kad pasaulis gyventų 
taikoje, kad žmonės dirbtų 
savo ir šalies gerovei.

Jonas Snapauskas 
1957 m. vasario 23 d.

Uždirbam taip pat gerai, 
j Pavyzdžiui, aš sausio mene* 

vežė į mums paruoštas gy- sį uždirbau 2,862 rublius, 
venvietes, į bendrabučius, o o gruodžio mėn. 2,341 rub. 
šeimynas į šeimyninius na- Ne tik aš vienas uždirbu

Ne tik aš vienas toks bu
vau, atsirado daug tokių 
lietuvių, ir mus pasiuntė į 
Donbaso anglių kasyklas.

Kaip šiandien atmenu, 
kaip nudžiugau, kada mes 
išvyksime. Na, atėjo ir tai 
mūsų taip laukiama diena.

Tai buvo 1956 m. rugsė
jo 19-toji diena. Kaip bu
vo smagu ir linksma maty-j 
ti Vilniaus gelžkelio stotyje 
savo draugus. Jie mus at-i 
sisveikindami linkėjo sėk-! 
mes kelionėje ir darbuose.'
Aš gerai atmenu, su kokiu 
pasiryžimu vykom į nežino
ma dar mums krašta, Don- C fc, 7
basą.

Mes visi, atsisveikindami, 
sakėm, mes pasiryžę vy
riausybės neapvilti, bet 
dirbti nenuilstamai. Meš

J AR BIBLIJOS
:■ PASAKA :
|; apie Samsono spėką 
! turi kokią reikšmę?
IjFranas Bitautas, išradėjas Nau
ji jos. Gadynes—“New Era“ mišinio j 
i galvai mazgoti, sako: Stiprūs 
J'plaukai duoda energijos, daro J 
t asmenį jaunu. Pats išradėjas i 
J; ir daugelis kilų jį vartoja jau 
\ per 40 metų ir jie turi jaunus) 
Į plaukus ir nepaprastą energiją. J
Išradėjas pataria visiems naudo-J 

!j ti Naujos Gadynės mišinį. Pri-1 
' siųskite $2.00 už S uncijų bonką.Jj 
j ' F. BITAUTAS j 
į 303 So. Pearl St.
b Denver, Colorado

Veisiejai, bal. 3 d. “Pir- 
niyn” kolūkio laukuose dirba 
mechanizatorių Barausko ir 
šuto pamainomis vairuojamas 
traktorinis agregatas. Naktį 
lekščiuojamos ir kultivuoja
mos dirvos, p dieną sėjamos 
vasarinės grūdinės kultūros. 
Traktorininkai atidžiai stebi, 
kad neliktų neužsėtų protar
pių, kad sėklos būtų reikiamai 
įterptos ir nepereikvojamos. 
Vasarinėmis grūdinėmis kul
tūromis mechanizatoriai jau 
užsėjo pirmąjį šimtą hektarų.

* Elta
* >'

Brockton-Montel Io- Mass.
/

Bus Suvaidinta Labai Juokinga Dviejų Aktų Operetė

“TEISMO KOMEDIJA”
Abiejose Vietose Suvaidins Brooklyno Aido Choras

Operetės režiiserė ir muzikos dirigente Mildred Stensler

Šeštadienį Gegužės 11 May
Lietuvių Tautiško Namo Salėje

668 No. Main St., kamp. Vine St., Montello, Mass.
Vaidinimas lygiai 7 vai. vakare įžanga $1.50 asmeniui

PO VAIDINIMO BUS KONCERTAS — SOLAI IR DUETAI
Kviečiame iš visos Naujosios Anglijos visuomenę atsilankyti ir pamatyti 

gražų vaidinimą ir išgirsti malonių dainelių.
Lietuviu Tautiško Namo Draugove



Ką rašo mano draugai
O

iš Brazilijos
■S C/

Po ilgų metų klajonės 
svetur svajbnė grįžti į tė
vyne išsipildė, Džiugu ir 
malonu krūtinėje, kuomet 
po savo kojomis jauti gim
tojo krašto žemelę. Tačiau 
dar tenka susidurti su to
kiais žmonėmis, kurie ne
pažįsta gyvenimo kapitalis
tiniame.pasaulyje. Kad ryš
kiau nušviesčiau, kaip yra 
uždirbami “doleriai” Pietų 
Amerikoje, galėčiau pateik
ti nemaža faktų iš savo gy
venimo patyrimo Brazilijo
je. Bet šį kartą noriu pa
pasakoti apie tai, ką man 
rašo mano draugai, ten pa
silikę. Aš su jais susiraši
nėju. Neseniai gavau laiš
ką iš savo buvusio ilgame
čio kaimyno. Pavardės ne
skelbsiu, kad nepakenktų 
jam. Kaimynas savo laiš
ke rašo:
“Didžiai gerbiamas drauge,

Sveikinu ir linkiu visai tavo 
familijai. Ačiū tau už laišką, 
kurį ne, per seniai gavau.. 
Ašen vat tik ką parvažiavau 
iš Santą. Pasimaudyti jūrose 
šituo laiku yra sveika. Dabai’ 
pas. mus vasara, visi augalai 
dar gražiau sužaliavo, pražydo. 
Karštis siekia 33 gradusus. 
Naktimis antklodės nereikia. 
Po dideliu karščiu būna daug 
lietaus. San Paulyje vietomis 
vanduo sugriovė keletą namu, 
prigėrė kelios moterys ir vai
kai. San Paulo valstijoje ir ki
tur smarkūs ir netikėti vande
nio įsiveržimai gyventojams 
padarė daug nuostolių. Paki
lęs vanduo upėse išsiliejo visu 
smarkumu, kaboklų (kaimų 
gyventojai) silpnų jų namelių, 
išpintų, išreZgaliotų medžių 
šakomis bei jų vijokšliais, van
duo užėjęs nepaliko nei ženklo, 
kad ten jų būta, žemesnių vie
tų gyventojai daugumoje nctii- 
ri švaraus vandenio atsigerti, 
nes šuliniai nuo vandenio už
tvenk imu pasilieka pilni raudo
no dumblo, šitaip esant, žmo
nių sveikata negali būti gera...

Kad pasėkmingesnė būtų dar
bo žmonių kova už geresnę jų 
ateitį, Brazilijos darbininkai 
pereitų metų pabaigoje užbai
gė finansų kampaniją /rink
liavą — V. šviesa) demokrati
nei spaudai paremti. Joje šį 
kartą gražiai atsižymėjo, akty
viai dalyvaudami, brazil iečiai 
lietuviai. Minėta kampanija da
vė 9 milijonus kruzeirų para
mos, nors ir buvo įvairių kliū
čių, kaip reakcijos šėlimas, ku
ris ardė ir daužė žymesnes 
darbininkų įstaigas, areštavo 
nekaltus žmones.

Pas mus daug kalbama ir 
rašoma apie Brazilijos valdžios 
nukrypimą į amerikonų pusę. 
Atidavimas Brazilijos salos 
Fernando de Noronja ameriko
nams iššaukė didelį nepasiten
kinimą tarp braziliečių gyven
tojų, kurie nenori, kad jų kraš
tas 'ir liaudis būtų išnaudoja
ma svetimo kapitalo. Kaip ki
tur, taip ir čionai, už savo ša
lies nepriklausomybę ir laisvę 
žmonės nenuilstamai kovoja. 
Ekonominė ir socialinė plačio
sios Brazilijos liaudis kasdien 
darosi blogesnė. Valdžios įsa
kymu vakar tapo uždaryti du 
Brazilijos moterų susivienijimo 
centrai, “Brazilijos Moterų Fe
deracija’’ ir “Associacao Femi- 
nina.” Taipgi yra daromos 
priemonės panaikinti demokra
tinę spaudą ir uždaryti demo
kratines organizacijas, kad tik 
daugiau patenkinus amerikonų 
magnatus. Ne iš raškažiaus 
daugelis svetimtaučių, či6nai 
išgyvenusių daugiau kaip po 
<30 metų, grįžta į savo gimtuo
sius kraštus. Didelis Brazilijos 
(liaudies nubiednėjimas tai pa
sekmė didelio išnaudojimo. Pa
lyginus aukštas produktų kai
nas, tai tos pačios darbininkų 
algos turėtų būti dvigubai di
desnės, negu dabar jos yra. 
Jeigu daugėja streikų už pakė
limą dar<bo algų, jeigu masi
niai vyksta darbininkų mitin
gai už atpiginimą aukštų pro

duktų kainų, tai yra kovos pa
sekmė, nes alkana liaudis ko
voja, ji nesutinka, kad turtin
goj Brazilijoj', darbo žmonėse 
vargas bujotų.

Brazilijos demokratams lietu
viams prisimena Pirmasis Pie
tų Amerikos Lietuviu Kongre
sas. Brazilijos lietuti ų atstovų 
dalyvavimas minėtam kongrese 
buvo rizikuojamas su jų pačių 
gyvybe, nes pirmieji žiaurūs 
reakcijos smūgiai visuomet yra 
taikomi prieš svetimtaučius, 
ypatingai prieš tuos,* kurių 
tėviškės tapo išlaisvintos nuo 
išnaudotojų priespaudos. Pusę 
metų po San Paulo kalėjimo 
urvus, kita pusė metų ištrėmi
mas prie katorginių darbų An- 
šietos saloje, kur kongreso da
lyviai braziliečiai lietuviai bu
vo izoliuoti nuo pasaulio.

San Paulyje lietuviškas ges
tapas tikslo neatsiekė. Pridarę 
daug šunybių prieš ramius vie
tos lietuvius, jie fabrikuotais 
apkaltinimais skundė vietos po
litinei policijai, padėdavo areš
tuoti nekaltus žmones. San 
Paulo lietuviškas gestapas sa
vo kriminaliniais aktais smar
kiai save sukompromitavo ir 
nusimaskavo. Tai fašistinės 
Lietuvos liekanos, kurios dar 
randasi Brazilijoje. Bet joms 
yra lemta visiškai pražūti. Kal
bant apie karo pabėgėlius, ku
rių nemažas skaičius atbėgo į 
Pietų Ameriką, didžiuma jų nė
ra pažangūs, dėmėk r a t i n i ų 
minčių žmonės. Jų sanpaulie- 
čių demokratinių lietuvių ko
lonijos veikloje nepamatysi. 
Kad taip yra, tai iš dalies nėra 
ir nuostabu, juk anuo metu 
Lietuvos darbo žmones buvo 
laikomi fašistų didelėje tamsy
bėje. Nors Brazilijos lietuviai 
yra labai toli nuo savo tė
vynes Tarybų Lietuvos, bet 
jie apie karo pabėgėlius ge
rai žino, kas per paukščiai. San 
Paulis tapo kaip kokia stebuk
linga “Meka“ įvairių šalių 
emigrantams ir pabėgėliams. į 
Dešimtimis tūkstančių atvyksta i 
japonų, italų ir kitų tautų iš 
įvairių pasaulio kraštų. Ne
mažas skaičius atsibala'dojo ka- | 
ro pabėgėlių, jų tarpe nemažai 
kalbančių lietuviškai. Jie tikė
josi, kad čia susiras gerą gy
venimą, bet nesurado.

Dažnai didelė sausra Per- 
nambuko valstijoje, daugelis 
darbo žmonių plaukia iš šiau
rės Brazilijos valstijų į San 
Paulą. Bet ir čia ekonominės 
krizės didėja, kartojasi skait- 
lingesni darbininkų paliuosavi- 
mai iš fabrikų. Namų statyba 
silpnėja, nes žemė ir visa sta
tybos medžiaga yra laibai bran
gi. Jeigu darbo žmogus, susi
lipdo sau namuką kur nors to
limoje San Paulo miesto apy
linkėje, tai tik per didelį vargą.

Elgetaujančių miesto gatvėse 
kasdien vis daugėja, daugelis 
praleidžia naktis šaligatvėse 
bei palei geležinkelių stotis. Li
goninėse nėra vietų, nes visas 
kraštas paverstas ištisa ligoni
ne. Tai tokia šiandieną yra 
darbininkų padėtis turtingo
je Brazilijoje, kur nėra val
džios, kuri rūpintųsi šalies gy
ventojų gerove-

Mūsų tautiečiai, išsiilgę savo 
gimtojo krašto Tarybų Lietu
vos, dažnai čia pasikalba ir 
džiaugiasi, kad mūsų tėvynėje 
Tarybų Lietuvoje žmonių gy
venimas kaskart darosi laimin-- 
gesnis ir gražesnis. Veltui blo
gos valios žmonės .skleidžia 
propagandą prieš Tarybų Lie
tuvą. Ant pavasario vėl skait
linga Brazilijos lietuvių grupė 
rengiasi važiuoti į savą gimtąjį 
kraštą Tarybų Lietuvą.“

Tokių laiškų galėčiau pa
cituoti ir daugiau. Visuo
se juose rašoma apie tą pa
tį neišbrendamą v a r g ą, 
apie darbo žmonių kovą už 
geresnį gyvenimą, apie Tė
vynės ilgesį.

Aš manau, kad šios eilu
tės, kurias aš pateikiau, 
daug kam padės geriau su
prasti tikrą padėtį kapita
listiniuose kraštuose.

Vyt. Šviesa

NewYorto^<M^Zliiloi
Sveikinimai Vilniai

sveikina su

Povilas Beeis........ . . ?5.0<)
V. Miku lėnas . . . . . . . 5.00
Auna Philipsie . . . . . . 5.00
Geo. A. Jemison . , . . . 5.00
J. V in įkaitis ........ . . $2.00
P. Babarskas .... . . . 2.00
M S SI 00
Agotėle ................ . . 1.00

Povilą Daužičką laidos geg. 7

mis:

tificialių 
bystę.

linską, Woodhaven, N. \ 
palaidotas su bažnyli 
apeigomis gegužės 7d 
Marijos kapinėse.

Mirė Adelė 'Rimkiene, 6f 
metu amžiaus, g y v e n u s 
Brooklyne. Palaidota gogu 
žėš 2 d. su bažnytinėmis a po i 
gomis šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime' vyrą Jom 
ir sūnų,Lietuvoje keturias se-

AIDO CHORAS
moka pirm išvyk 
operetę Brocktone

vaidinti

Valdyba

Nori sukelti $100,000 
svarbiam tikslui

United Cerebral I 
Queens paskelbė vajų 
$1 ()(),()()() ta liga ^('ruančių 11 • v žmonių pagalbai.

WORCESTER, MASS

()f . Istorikas mokslininjkas Du- 
j Bois kalbėjo apie socializmo 
■ reikalingumą Amerikoje.

i Komunistas Charney tarp 
'tjitko pabrėžė, kad komunis- 
!tąi pasiryžę taisyti savo'praei-

V1SUO-

Tradiciniai Aido Choro pa
vasariniai koncertai Įvyk
davo anksčiau, t. y. pačioje 
gegužės mėn pradžioje, bet 
šiemet dėl susidėjusių kai 
kurių aplinkybių jo pavasa
rinė šventė ivvks gegužės 
19 d.

Taigi prašome meno my
lėtojus - rėmėjus, gyvenan
čius Worcestery ir apylin
kėje, tai įsitėmyti ir ruoš
tis dalyvauti šiame puikia
me aidiečių koncerte.

Be pačių aidiečių, 
gramo j e rūpestingai

pro- 
ruo- 

šiasi dalyvauti Marytė Pa-

Bložis. Jiedu yra worces- 
teriečių labai mylimi dai
nininkai. O Aido Chąras 
džiaugiasi susilaukęs jų tal
kos.

Taipgi tikimės turėti šia
me koncerte ir svečių. Ma
nome, kad bus menininkų 
net iš tolimos Chicagos. 
Būdami LMS suvažiavime 
New Yorke, jie' gal galės 
būti koncerte ir pas mus.

Nekantriai laukiame mes 
šio koncerto, laukia jo ir 
visa Worcesterio ir apylin
kės dailę mėgianti lietuvių 
visuomenė. M. S.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 8 d., 7:30 v. v. Liberty Audi
torium, 110-0f\ Atlantic Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Turėsi
me svarbių reikalų aptarti. Valdyba.

(88-89)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks geg. 10 d., 7:30 v. v. 1150 
N. 4th 
lyvauti 
les už 
svarbių

St. Nariai malonėkite da- 
laiku, ir užsimokėkite duok- 
1957 m. Turime ir kitų 
reikalų. Valdyba.

(88-90)

Pažangiečiai nedakainavo 
savo jčgi.u parode mitingas

Gegužes Pirmosios mineji- 

čiai nedakainavo savo submid- 
i intų Jėgų. Milingas vyko 
(’('litrai Plaza salėje, kur t('I- 
pa apie <8(K) žmonių. Pasiro- 
(:ė, kad ta salė ne tik prisi- 

gietimą mažesnę sale, kurioje 
:’()() žmonių ją tuojau pripil
dė — ii' šimtai bei šimtai to
lėjo eiti namo nepatekę mitin- 

taipgi pripažįstama, jog ron-

Vienaip ar kitaip, mitingas 
arodč, kad Gegužės Pirmo- 
os minėjimas gali būti daug 

.’atesnio masto, daug galin- 
esnis. Sekančiais metais 
r.ngiečiai “geriau žinos“.

Mitingo solidarumas

pa

tu rengė komunistai, 

grupele su poete Dorothy Day 

nepriklausomų socialistų gru
pele, kuri spiečiasi aplink 
laikrašti “The- American So- 

publikos sudarė ko- 
ir jų simpatikai, ant-munistai

rą savo didumu grupę sudarė 
trockistai, Socialist Workers 
Party žmones.

Kalbėjo ir NAAGP žmogus, 
negras advokatas Lynu, nors 

Bellevue daktarai sutinka,
Į '

ė lj.ad ligonine labai apleista 
t L .. .. _ ...Praeitą savaitę žymus me- 

Nobelio premijos lai- 
Dr. Richards pareiš- 
didžiulč vieša miesto 
Bellevue.yra taip ap-

m stojas

kad ligonine nejauki,

ligoninė,
leista, kad net gėda ir nusikal
timas. Jis sake, kad ligoninė 
neturi pakankamai gydytojų, 

senos, 
tamso

ka. j’os atmosfera slegianti, 
i neturinti pakankamai labora- 
toi i jų ir t. t.

j Richardso pareiškimą at
siliepė daktaras Jacobs, mies
to | komisijonierius ligoninių 
reikalams. Jis sakė, kad netie
sa, ka sako daktaras Richards, 
kad Bellevue viskas geriausio-

Bot dabar atsiliepė patys 
Bei evue daktarai. 450 jų yra 
susijungę į tam tikrą tarybą, 
ir tai ta taryba dabar sako: ,

Teisingas ne daktaras Ja- 
eobk o daktaras Richards, —■ 
ligoninė tikrai apgailėtinoje

Bellevue daktarų taryba sa
ko, kad ligoninės vaistinėje 
vįs trūksta tai vieno tai kito 
vaisto, kad daktarai turi daug 
sunkumui gauti laboratorijose 
laikų vietos bandymams ir 1.1.

PROŠVAISTĖS
Šird i Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iš 330 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisve I į
110-12 Atlantic Avė. j •
ichmond Hill 19, N. Y B

« • 

met siekė.
Po čarnio kalbėjęs pacįfis- 

tų veikėjas Mušte nurodė, kad 
būdinga, jog tai pats komunis
tų kalbėtojas pabrėžė praei
ties klaidas. Mušto sakė, kad 
visi kairiečiai darė klaidas ir 
.iis ragino kitas grupes būti 
taip pat savikritiškomis, kaip 
dabar yra komunistai.

“American Socialist” redak
torius Bert Cochran sakė, kad 
su1 laiku visos kairiosiom gru
pes turi eiti prie vienybės, bet 
('.ar ne laikas kalbėti apqc or
ganinę vienybę, visų pirma 
reikia studijuoti, dįskusuoti...

Trockistų atstovė Myra 
Tanner WC1S kalbėjo apie rei
kalą vesti smarkesnę kovą 
pačiose unijose prieš' biu
rokratinę vadovybę. Biurokra
tais ji vadino ne. tik Meany, 
bet ir Reutherį, Ji padare ir 
koletą kritiškų pastabų apie 
Sovietus, bet jos kalba bend
rai buvo kovingai darbininkiš- 

“National Guardian“ re
daktorius McManus savo kal
boje perskaitė laiškutį nuo so-Į 

Normano Th o-l 
kad Thomas 
tam mitingui 
buvo praneš- 
Thomas sa-

cialistų vado 
m aso. Pasirodo, 
paneigė, jog jis 
pritaria, kaip tai 
ta “Guardiane”.
Lė, kad jis negali remti, mitin
go, kuriame dalyvauja komu- 
i istai, nors jis pasirengęs su 
jais diskusuot.”.

Nežiūrint to, ^mitinge jautė
si įvairių grupių solidarumo 
dvasia. Vieningai priimtos ro
žei iucijo’s prieš atominius ban
dymus, už svetimų karinių jė
gų ištraukimą iš visų kraštų, 
prieš rasinę diskriminaciją ir 
už civilines teises.

Visi skirstėsi su viena min- 
mi: sekančiais metais minėsi
me Gegužės Pirmą didingiau!1

Daktaras Jacobs dabar tyli. 
Jis vargiai gali ką nors saky
ti,'nes kas ne kas, o patys ten 
dirbantieji daktarai tikrai tu
rėtų žinoti, kas dedasi Belle
vue ligoninėje.

PRIEŠINGI MOKYKLOS 
UŽDARYMUI

200 East New Yorko tėvų 
sąjungos narių pikietavo Ap- 
švietos tarybą, kuri pasimoju- 
si uždaryti mokyklą No. 87 ir 
perkelti vaikus į kitą tolimes
nę mokyklą. Tėvai priešingi 
m o k y k los u ž d arym u i.

Dainininkas Pinza vėl 
turėjo širdies ataką

Stamford," Conn. — E z i 
Pinza, pagarsėjęs operų ir kL 
tų muzikalių veikalų pildyto- 
jas, - 
T ai jau trečia smarki ataka I

O

vėl turėjo širdies ataką. . visokiais kyšiais ir suktybėmis 
susitepę.

POLICISTAS UŽMUŠTAS 
AUTO NELAIMĖJE

Policistas Ed. Monaghan 
ant vietos užmuštas ir su juo 
važiavęs Geo. Barrett kritiš
kai'sužeistas, kuomet) jų auto
mobilis atsimušė į Shore Park
way kraštą. ,

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS.

*0C**0G*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

New Yorko spaudoje
McCarthy ir Costello

Vėlai ketvirtadienio vaka
ro New Yorko rytmetiniai 
laikraščiai, (kurie pasirodo 
gatvėse dieną anksčiau, vaka
re) pranešė, kad mirė senato
rius Joe McCarthy. “Daily 
News”, kuris ideologiniai yra 
artimiausias mirusiam reakci
niam senatoriui, kaip tai gali
ma buvo laukti, pranešė šią 
žinią stambiausiu antgalviu. 
Neatsiliko ir hearstinis “Daily 
Įdirror”.

Bet “Times“ . nerodė tokio 
tokio susijaudinimo: apie Mc
Carthy mirtį tas laikraštis pra
nešė pirmame puslapyje, bet 
t k vienos skilties antgalviu, 
pridedant ‘tik vienos skilties 
paveikslą. Kitaip sakant, - — 
mes nesusijaudinę... Tapgi ne
tilpo editorialas, nors papras
tai ‘“rimes” sugeba ant grei
tųjų patiekti editorialą kartu 
su žinia, jeigu tik randa tam 
reikalo.

“Tribūne“ tai jau daugiau 
Pašė apie Jo o mirtį.

Beje, McCarty mirė anks
tyvą vakarą. Kelios valandos 
vėliau, apie 11 valandą. New 
Yorke koks tai geng,storis pa
šovė ir sužeidė gengsterių ka- 

i ralių Costello. Tas įvykis be- 
; matant beveik išstūmė Mc
Carthy mirtį iš pirmos vietos. 
Net “News” vėlesnės laidos iš
ėję su žinia apie Costello vir
šuje pirmame puslapyje, apie 
McCarthy mirtį apačioje...

“Daily’Worker” įdėjo į sa
vo penktadienio numerį 
trumputį penkių eilučių bule
liui apie McCarthy mirtį.

tik

N. Y, Atvykęs pasikorė
Oscavania, N. Y., gyvento

jas čia atvykęs pasikorė prie 
East River uosto, arti Sea
men’s Church instituto.

N. Y. UNIJOSE
Amalgameitų rūbsiuvių dar

bininkų unija New Yorke ati
darė pensiįonieriams rūbsiu- 
viams centrą, kuris gali sutal
pinti apie 7,000 žmonių. Tai 
bus Sidney Billman Health 
Centre, T 6 E.. 16 St.

To seneliams cėnti'o įrengi
mas unijai kainavo apie $40,- 
000. Vasaros metu bus įtaisy
ta poilsio vieta ant stogo.

AFL-C1O šaukta valstijinč 
konferencija politinei veiklai 
buvo sėkminga. Dalyvavo virš 
300 delegatų nuo įvairių unijų 

i vajų

į rrn-

kaip

lokalų. Nusitarė pravesti 
tarp eilinių narių, kad 
vienas susimokėtų po $1 
kimų kampanijos fondą.

Kalbėtojai nurodė, 
šiuo metu svarbu paremti tuos 
į valdiškas vietas kandidatus, 
kurie yra unjiniam veikimui 
simpatingi.

Tymsterių unijos lok alas 
294 pasisakė prieš savo unijos 
viršininkus, kurie pasirodė yra

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kūne jos dar neskaito.

Parašė L. Prūseika
Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą Ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antradienis, geg. (May) 7, 1957 
jj ■ ' - '

MALE and FEMALE

Ahehiai Cafeterijos Darbininkai

Visiems Šiftapis
I

Kreipkitės Asmeniškai

A

E

AL. GREEN ENTERPRISES 
c/o FORD MOTOR CO. 

CAFETERIA

Rout 17, Mahwah, N. .1.

(84-90)

HELP WANTED—FEMALE

Patikima moteris. Dirbti virtu* 
vėje. $50 už 6 dienas. Ekstra už 
viršlaikius. Nuolat. Pašalpos.

WHITTAKERS 
RESTAURANT 

152 Greenwich St. ,
Hempstead. L. L, N. V.

IV. 6-9547.
(89-91 )>

HĖLP WANTED-MALE

MAŠINISTAI
PIRMOS KLASĖS

Operuoti sunkiems darbams Lathe. 
Apmokamos vakacijos.

Nuolatinis darbas.
J. V. PILIEČIAI

AERODYNAMIC 
LABORATORY

527 Atlantic. Ave;, Freeport, N. Y.

MA. 3-0806.
(87-93)

Pardavėjai.
Puiki 
įeiga. 
proga

Kepyklos gaminiai, 
proga vikriam vyrui. Gera 

Kompanija auga didyn, yra 
pasiekti vedėjo darbą.

NIEBELSKI BAKERY
23-64 Steinway St., Astoria, L. I.

(88-94)

Išmintingas ir patikimas jaunas 
\yras. Prie pakavimo ir abelno dar
bo raštinėje. Nuolatinis darbas, 
gera alga. Geros darbo sąlygos.

CARL ZEISS, INC.
485 5th Avė., N. Y. C.

M U. 7-0260.
(89-91)

1TRUCKS

Stako body, F350.*
Private owneij

Will

Ford 1955.
In A-l condition'.
selling low price of .$1,400.
demonstrate. Many years of good 
service. Long Island.

Freeport 9-5338 «
(87-87)

REAL ESTATE

maspeth

60th St. & 60th Avė. Naujas na
mas, 2 šeimom. Po 4!i ir 3 kam
barius. Kaina $22,500.

Skambinkite:
ED. 3-2050 ar AP. 7-6387.

(88-94)

MALE and FEMALE

STALŲ
PATARNAUTOJOS

MERGINA PRIE BUFETO

• VIRTUVEI DARBININKAI

• VALGU NEŠIOTOJAI

INDU MAZGOTOJAI

DĖL LUNCHEONETTE

Daliai Ar Pilnam Laikui 
Daug darbininkamsr pašalpų. 
Kreipkitės asmeniškai—pasita
rimai pirmadieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais—9:30 
A. M. iki 5:30 P. M.

J. J. NEWBERRY’S
Green Acres Shopping

Valley Stream

Long Island

(89-92)

DEGTINĘ NEŠIOJOSI 
KIŠENĖJE

Policistas V. Fleming, da
bar teisiamas už žmogžudystę 
ir apiplėšimą, teisme prisipsN 
žino, kad.jis visada savo uni
formos kišenėje turėdavo deg
tinės bonką ir iš jos tankiai 
atsigerdavo.

Finansine parama Laisvei r 
visada reikalinga. i




