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KRISLAI KovoiMėnesšbedarbė Sustahdvt atoniiniŲ bombų Senatas jau susitarė
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Smūgis visiems, 
lenką veikti.
P. Bobesono knyga.

A t rodo, jog depresija, pra
dėjusi spausti žmones vis sun
kesniu svoriu, tęsis ilgai — tai

Pesimizmas, baimė gaubia mi
lijonus žmonių. O “laisvojo 
verslo“ garbintojai straksi-kva- 
R.'*i ir nebežino, ką daryti!

Buvimas tarp 5-6 milijonų 
darbininkų be darbo—ne juo
kas. Ir bedarbių skaičius vis 
auga'

žmonės, neturėdami pinigų, 
mažiau perkasi rūbų, mažiau 
perkasi maisto ir kitų reikme
nų. O tai savu ruožtu kerta į 
biznieriu-krautuvininkų —ypa
tingai smulkiųjų — kišenę. 
Smulkesnieji biznieriai bankrū-1 
tuoja.

Ir taip palaipsniui viskas vir 
sta ant šono.

Didžiausią smūgį, deja, ten
ka patirti darbininkams, pri 
jų norą išmestiems iš darbo.

dar labiau padidėjo
Washingtonas. — Darbo j mažėti. Dabar jis, mat, 

• to nėra, rae-iidepartmentas paskelbė, kad | damas,, jog 
kovo mėnesi bedarbė

bos departmentas taipgi pa
skelbė, jog vasaryje darbi-h 
n i n k u įplaukos ^sumažėjo; ( 
$1,800,000,000. Todėl ir jų j 
pirkinio jėga yra mažesnė. L

Londonas. — Atom i n ė 
bomba, kuri i-kri^o iš bom- 

i karo departmento inžinie- binio lėktuvo ir sunaikino 
jrius, idant jie greičiau pra- farmerio namus, jau supur- 
i dėtų tuos darbus, kuriems tė visus taikos žmones. Da- 
lyra paskirta $125,000,000. nijoje laikraščiai rašo:

skirti $46,000,000 statybai 
ligoninių. Bet žinant tą, ka^l. 
bedarbių jau turime virš: 
5,000,000, tai šių preziden- 

dontas Eisenhoweris sakė, to siūlymų nepakanka, 
kad jis mano, jog kovo mė- idant tas galėtų žymiai pa- 
nesyje bedarbė jau pradės dėti nedarbo sumažinimui.

i Tarybų Sąjunga 
| dar didins gamybą

Maskva. — Tarybų Są- 
| jungoje bendroji reikmenų 
‘ gamyba sausyje ir vasary
je virsi’o planą 4 procen
tais. Todėl vyriausybė * ei
lėje gamybos šakų padidins’

• plano kiekį.
Mikojanas, premjero pa

Mažiau musu šalies darbo 
žmonės išperka prekių Ameri
koje, mažiau prekių Amerika žino 
parduoda ir į užsienį-

Šią metą sausio mėnesi, pc 
lyginti su 1957 mėty situsią mė- 
nešiu, Amerikos eksportas su- 
ma.jjijo 10 procentą.
>Dyl besiplečiančios depresi

jos Amerikoje pesimizmas ir į 
baimė piadeda apimti ir I
vakarų Europos šalis.

Anglijoje—didelis tuo : 
rūpinimas; ten greit gali 
tas pats, kaip ii* pas mus.

Iš
šimtai prekybos laivų stovi 
darbo” ir tai žmonose kelia did-i 
žiulį nerimą. j

Depresija pas mus gali smar-j 
kiai sukrėsti visą kapitalistinį 
pasaulį.

n’o mieste. Jise sakė: “ 1 a- 
i rybų Sąjungos žmonės ne- 

nedarbo, vargo ir 
skurdo... Amerikoie giria
masi la’sve. Kokia temlaųs- 

jeigu yra 5
darbiu? A U žmonės,' netekę >

Afro-Azija stoja 
Alžyrui pagalbon

Kairas. — Afro-Azijos 
Solidarumo suvažiavime iš
rinktoji Taryba paskelbė, 
kad Afrikos-Azijos tautos 
stos į pagalbą Alžyro gy
ventojams.

Koyo 30 diena bus abiejų 
kontinentu žmonių solida
rumo diena. Tą dieną bus 
renkamos aukos ginklams 
ir amunicijai, organizuoja
mi savanorių būriai, kurie : rašęs Chruščiovui laišką 
vyks alžyriečiams Į talką, i kuriame prašė išdėstyti So

--------j-—-—r ( .C vietų poziciją. . •- 
į. Chribčiovas prisiuntė*ii
gą atsakymą, i kuriame jis, u;il ,,lų: .. Michigan Valstijoje yra

i darbo, turi progų mokytis, 415.300 Be darbo 
gyventi ir .savo ' •

•augoti?”.

mus atsi-

Graikijoje dienraščiai ži
nią Įdėjo pirmuose pusla
piuose. Nors Graikija yra 
Amerikos talkininkė, bet 

, kai kurie laikraščiai kriti- 
- kuoja ^atominių bombų ne
šiojimą.

Francūzi j o j e, Hol landi - 
joje, Italijoje spauda pasi
dalinus. Kairesnio nusista
tymo laikraščiai nurodo pa-

v ojų.
Tarybų' Sąjungoje radijo 

komentatorius sakė: “Tary
bų vyriausybė jau seniai 
nurodė Į pavojų nuo skrai
dymų su atominėmis ir hid
rogeninėmis b o m b o mis... 
Tokie skraidymai sudaro 
pavojų ne tik žmonėms, bet 
ir pasaulinei taikai.

Anglijoje, kur
nusistačiusi prieš Ameri
kos atominių ginklų bazes 
ir lėktuvų skraidymą su 
atominėmis bombomis, su
judo darbo unijos, Įvairios 
organizacijos ir spauda. 
Reikalauja uždrausti ato
minių bombų nešiojimą, kol 
dar nėra nėr vėlu.

taksu nenumušti
Washingtonas. — AFL- 000 taksų. Senatas 71 prieš ' 

CIO unijos kreipėsi i pre- 14 balsų tai atmetė, 
zidentą Eisenhoweri su siū- . » Po to, vadovystėje R. B. 
lymu, kad tuojau būtų nu- . Anderson, sekretoriaus fi- 
mušti taksai. Kai kurios 
unijos prašė, kad taksų at
skaitos būtų pratęstos nuo 
balandžio 15 dienos iki lie-

| nansų reikalais,‘abiejų par
tijų Kongreso vadai susita-

; re, kad ateityje nė ‘ vieni 
nekels taksų klausimo pir-

■ ma, negu jie savo tarpe ne- 
i pasitars.

Dabar gali būti visiems 
aišku, kad taksu klausimas 

tuojau numušti $5,200,000,- j yra atidėtas ilgam laikui.

Bet Senato nariai pasiel-
liaudis gė kitaip. Senatorius Paul

Douglas iš Illinois siūlė

N. Y. Valstijoje yra 
500,000 bedarbiu

Albany, N. Y. — Kovo 
dd. New Yorko valstij
jau buvo 442,000 bedarbių, 
kurie ėmė nedarbo apdrau-

10

TSRS nori taikos, bet į 
lygiomis teisėmis

Londonas. — Profesorius Į dirna tolio raketų, Sovie 
! Bertrand Russell, atominių : tams yyra nepriimtinas. Ji

tokių, kur.’e nedirba, bet 
dar neužs’.sakė apdraudos.

New Yorko mieste bėgy- 
i je vienos savaitės bedarbių 
l skaičius paaugo 36.000. Vi- 

; ginklų uždraudimui komi- ■ sako, kad Eisenhoweris siū- I so mieste yra 224,000 
teto pirmininkas, buvo pa-; lo uždrausti tą, ko Ameri-1 darbių.

I ka dar neturi. -
I Chruščiovais rašo, kadno- j 
print taikos, turi būti kartų.
i rišama tolp' raketų’ ątomi-: I . . .U A - ■ l i ' * - 1 _

be

Glasgcve laimėjo 
darbiečiy kandidatė

Glasgovas. — čia rinki
muose vėl konservatyviams 
užduotas smūgis. Kelvin- 
grovo srityje buvo renkama 
parlamento narys.. Nuo pirj- ; ( 
miau parlamente buvo Mrs. ’ 1 
K. Elliot, konservatyvių 
partijos. Dabar ji vėl kan
didatavo, o prieš ją darbie- 
čių kandidatė buvo Mrs. 
Mary McAllister..

Darbiečių kandidatė ga
vo 10,210 halsų, o konserva
tyvių tik' 8,850. 1955 v metų 
rinkimuose ta pati konser
vatyvių kandidatė gavo ar
ti 15,000 balsų. Šie balsavi- > 
mai dar kartą parodo, kaip 
konservatoriai smunka, lai
kydamiesi karinės politikos.

i Jau gimė 68,000 
“okupacijos vaiky”

' Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje nuo 1945 iki 1955 me
tų pabaigos jau gimė 68,000 
“okupacijos Vaikų”. “Oku
pacijos vaikais”. juos vadi
na todėl, kad jų tėvai yra 
užsienio okupacinių armijų 
kar’ai.

Amerikos zonoje gimė 
35,000, francūzų — 10,200. 
ir anglų — 8,400. Bet ši ne
pilna skaitlinė n e a p i m a 
1956 ir 1.957 metų “okupa
cijos vaikų”.

nių ginklų ir Amer. 'karinių 
išdėsto Tarybų Sąjungos bazių uždraudimo • kl'aūsi- 
nusistatymą. Sovietai nori 
taikos, bet tik lygiomis tei
sėmis. Jis rašo, jog Eisen- 

pasiūlymas, kad 
1932 i skyrium svarstyti uždrau-

mai. Jis nurodo, kad jokia
me atsitikime negalima su
tikti, kad Amerikos karo 
bazių reikalai nebūtų kartu 
sprendžiami.

, • i 1
D et r o i t.—Michi gano vals

tijoje jau yra 415,Q00 be
darbių. Tai didžiausias be-;howerio 

, darbių skaičius nuo 
metų. . Nedarbo . apc

i imantieji'sudaro 14 procen- ; 
tu visu darbihinku. ' V Ben: 
vasario mėnesi bedarbiu 
skaičius paaugo 65000.

Dabar jau vien Detroito 
mieste yra 250,000 darbi- 

_ . . ninku be darbo.nurodė, kad 
kraštutinis * 
kur’s nesi

skaito su Įvairių šalių'žydų 
tautos kultūriniais pasieki
mais ir gyvenimo sąlygo
mis.

AMERIKOS ŽYDAI 
PRIEŠ ZIONIZMĄ

Houston. Atsidarė 14-ji 
Hamburgo pranešama, jog' Amel.ikus žydu konferenci-!

i ja. Atidarant ją, kalbėio G. \ 
; Lev i son iš San Francisco.^ 
j Jis kvietė Amerikos žydus J 
i atsipalaiduoti nuo žionistų 
I judėjimo.

būti

įvairios Žinios

Praėjusią savaitę VVishingto- zionizmas yra 
ne įvyko AFL-CIO sušaukta nacionalizmas, 
ekonominė konferencija, kurio
je dalyvavo apie 1,000 uniją 
veikėju. Buvo svarstyta: ką 
daryti su besiplečiančiu nedar
bu ? >' ,

Delegatai kaltino republiko-’ 
nu valdžią tuo, kad ji ncsirūpi-i 
na padėties gerinimu: teko ir j
demokratu partijos vadovams. ĮI us; 
▼ . i__r.___ Af................

SOVIETAI PAGERBĖ 
POETĄ LONGFELLOW

ALIEJUS VERŽIASI 
ŽMONĖS LINKSMINASI
Ahmadis, Kuwaitas. — 

Atidaryta du nauji aliejaus 
šaltiniai. Jie į diena duoda 
190,000 bačkų po 42 galio- 

i nūs naftos. Šaltiniai pri- 
Į klauso British Petroleum 
Į Co., kuri 50 procentų pelno 
duoda šalies valdonui. Vers- 

i mių atidarymo proga buvo 
i surengtas pasilinks m i n i- 
i mas.

jungoje pagerbė amerikie
ti poetą Henry W. Long
fellow. Atžymėdami poeto 

t • liaudiška nusistatymą, išlei-
p.u gyventume hooverinius- lai-ldo Pa to zenklell su Į° P01’1’ 

jau patiltėse ir. ‘‘dumpuo-i 
' Po konferencijos Meany irise” būtų eisenburgai, vietoje- 

Reuther kalbėjosi su preziden-, buvusių hooverviliu ... 9
tu Eisenhoweriu ir įteikė jam, Na, bot nusiminti nėra ko. į 
memorandumą. i Tenka daugiau mislyti ir veik-

Mus vienas dalykas stebina :; ti, reikalaujant .darbų, reika-' 
kodėl ši konferencija nereika-[ laujant didesnių’ ii “ilgesnių”!
lavo, kad F.isenhowerio valdžia i nedarbo pašalpų. 1 ■ . .
tuojau atidarytu duris prekybai! .......... , Sąjungos pasiūlymas viršu-
8u Kinijos Liaudies Respublika; i niu konferencijos klausime ' 7“ ——
ir kitomis socialistinėmis šąli- Artistas l aul kobeson nese-; • neoriimtinas : dymų. 'Pareiškime \nį^ro.do-

niai parašė is savo gyvenimo j J ( *
knygą, pavadintą: “HERE

ISPANIJOJE AUGA 
FAŠISTŲ TERORAS

Madridas. — Fašistu val
džia uždraudė ' darbinin
kams bent kokius streikus. 
Už streiką kiekvienam gra
sina areštu. Taipgi patvar
kė, kad fašistinė policija, 
sulyg savo nuožiūros, gali 
areštuoti bile asmenį. Ji be 
jokio iš anksčiau leidimo 
gali e'ti Į žmonių gyvena
muosius namus ir daryti 
krata. €

JUGOSLAVIJA EIS 
SAVUOJU KELIU

Belgradas. — Komunistų 
; Lyga išleido pareiškimą, 

valdžia pa-! Jugoslavija prie sočia- 
l'reikė,' 'kad "nau jas Tarybų | lizmo eis savuoju keliu. Tito į neteko 1,700,000 karo tar-1 

partija sako, kad ji laikysis |nyboje ir !
l nių konferencijos klausime ; bendrųjų Markso^nuro- žmonių užmuštais. Tokie 

pasibaisėtini karo rezulta-

AMERIKA NEPRIIMA
sovietui pasiūlymo
Washingtpnas. — Jung

1,990,000 JAPONŲ 
ŽUVO KARE

Tokio. — Laike Antrojo 
pasaulinio karo Japonija

JIE NESUSILAIKYS 
NUO ATOM. BOMBŲ
Foi’t Worth. Texas. — 

Generolas Weyland, bombi- 
nių lėktuvų grupių koman- 
dierius, sakė, kad jau seniai 
Amerikos lėktuvai nešioja 
atomų ir hidrogenines bom
bas. Jis tvirtino, kad ir at
eityje tą darys, nes jiems 

; reikią įprasti, kad tas bom- 
' bas pataikytų į cielių.

BEDARBIAI New YORKO 
' VALSTIJOJ GAUS PO

$45 Į SAVAITĘ
Albany. — Valstijos sei- 

’ mėlis, priėmė bilių. kad ne- • 
i darbo apdraudos būtų mo- 
' karna po $45 i savaitę, vie- 
! toje $36. Dabar bilius eina 
gubernatoriaus Harriman 
pasirašymui. Gubern a t o-

• rius nuo seniai stoia už to-

Ja. — Genero-

ATOMINIS KARAS IR 
KARIŲ KIEKIS

Bonna. — Amerikos Seu-

GENEROLUI JUOKAS. 
! KAD NUKRITO BOMBA i

Savanah,
Į las J. P. McConnel, koman-
i dierius bpmbinės grupės, iš 
j kurios lėktuvo nukrito ato
minė bomba, visai nepaiso. 
Su spaudos korespondentais 
kalbėdamas jis pareiškė: 
“Na, tai tik lakūnų klaida 
ir viskas”.

mis?
Kodėl konferencija nereikala

vo, kad mūši) šalies vyriausybė 
atsteigtų diplomatinius santy
kius su Kinija?

Kiekvienam turėti) būti aiš
ku : pradėjus prekybą su Kini
ja ir kitomis socialistinėmis ša
limis, atsirastą daugiau darbu 
Ame r i bos karbininkam s.

Ar gi jau. ne laikas pažvelg
ti i pasaulį realistiškai?

Laimė dar ta, kad Amerikos 
liaudis didelėmis savo pastan
gomis kadaise iškovojo se
no Amžiaus žmonėms šiokias 
tokias pensijas, taipgi iškovojo, 
wrs ir per trumpą laiką mo
kamas, nedarbo ‘'pensijas”.

Sovietai siūlo, kad Jung-1 kad Lyga turi 730,000 į tai.
Knyga išleido "other Į tinių Tautų priežiūroje bū-j nar11-'- 

lo Associates, Ine-, leidykla. įtųjve’stas tolio raketų kont-|
Komercinė spauda Robesono 

knygą ignoruoja, atsisako ją 
savo skiltyse net paminėti. Bet 
žmonės surandą būdus i 
\eikalui įsigyti. Sakoma, tik ' 
per vieną savaitę po knygos iš-i jakarta. — Japonija suti- 
ėjimo iš spaudos, jos buvo par- ko pe,. 20 mefa ižmokėti In- 
duota 2,000 egzemphoHų. |donezijai $223,000,000 už

Dainininko-artisto Robesono į JajĮ<e karo padarytus nuo- 
knygos apžvalgą mūsų skaityto-; Rį0]jus 
jams duosime vėliau. C ' ’

• -a tu reikalauja ir uždaryti j 
- i Amerikos karines bazes už 

šiam sienyje.

168,000 civiliu i
J v

! tintosios armijos komandie- 
riai pareiškė, kad dabartį- ‘ .. . ,

niai armijos pratimai rodo,H3IKII1S U0QUS 
jog atsitikime atominio ka
ro reikės kareivių dar dau
giau. Jis sakė, kad pasakos, 
būk atominiai ginklai su
mažins žmonių reikalavimą,

1 visai neatitinka tiesai.
v

Manila. — Anglijos, 
j Francūzijos ir Jungtinių 
j Valstijų užs’enio ministrai 
; tariasi apie vadų konferen- 
I ei ją.

N. J. Valstijoje

Beje, būtinai perskaitykite į 
šios dienos - 
straipsnį “Tauragės 
tragedija

Berlyms. — Atvyko M.

JIEMS TURTAS RŪPI
Paryžius. — Francūzijos 

i vyriausybė pasitiki, k a d 
i 1962 meta’s už mineralinius 
dalykus iš Vakarų Afrikos

į jau turės $100,000,000 įplau- Į 
I kų. Dabar daugiausiai pel-; 
I no gauna su dramblių kati- i 
i lais. i

Vakarinė Afrika yra mil-1 
Į žiniškas kraštas, užima virš • 
■ 300,000 ketvirtainių mylių.; Kairas

Washing tonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris dar ne
nori kalbėti apie taksi) nu- 

! mušimą.

Nętoli nuo Alek-

į Atlantic City, N. J. — 
: Haddon Hall viešbutyje 
■ Įvyko metine konferencija, 
\ kurioje buvo padaryti pla- 
I nai “karui prieš uodus”. 
' New Jersey valstijoje yra

I VENEZUELOS ALIEJUS į vietlĮ’ tai v,asar«
Karakas. — Aliejaus ga-1 

myboje Venezuela yra ant
roji šalis pasaulyje. 1957 

i metais ji pagamino 900,- 
000,000 bačkų aliejaus po 42 
galionus kiekviena. Svar-

Laisvėje telpantį Pervukinas. Tai bus ^naujas Tarpe kitų žemes turtų ten sandrla nuskendo Panamos blausios žibalo versmės yra

i prisiveisia masės uodų.
Dr. W. H. Martin iš Rut

gers universiteto, kuris va
dovauja uodų naikinimui, 
sakė, kad pereitais metais 
tas karas atsiėjo $1,500,000. 
Jis nurodė, kad dabar trūks- . 
ta pinigų, siūlė prašyti iš 
piliečių aukų.

. Jis buvo
5,500 tonų įtalpos.

sukilimo Tarybų Sąjungos atstovas yra brangakmenių, aukso, laivas “Nadia”, 
vario ir kiti) metalų. f. ...Rytinėje Vokietijoje^

Jungtinių Valstijų kapitalo 
kontrolėje:

i
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Apie naciu pakalikus
PASTARUOJU METU vis daugiau užsienyje gyve

nančių lietuvių ieško būdų, kaip sumegzti glaudesnius 
ryšius su Lietuva, o kiti tiesiog deda pastaugti, kaip 
grįžti į Lietuvą gyventi.

Vliko vadovams ir kitiems “vaduotojams” tai nepa
tinka. Del to jie bando visaip trukdyti norintiesiems su
megzti ryšį su savo tėvų kraštu; tie smetoniški kavalie
riai skelbia visokius nonsensus, kad tik pastatytų ant 
savo.

Neseniai Vilniaus “Tiesoje” tilpo įdomūs tuo klausi
mu A. Žėraičio straipsnis. Mes čia paimsime iš jo kai ku
rias ištraukas. A. Žėraitis rašo:

“.Tam tikruose užsienio spaudos leidiniuose mes 
kartais kaltinami tuo, kad, esą, visus lietuvius, išvažia
vusius iš Lietuvos Didžiojo Tėvynės karo metu, vadina
me hitlerininkų pakalikais.

“— Bet juk tai netiesa, — pasakys mūsų skaitytojas.
“Taip, tai t.ikrai yra netiesa, ir ši netiesa yra daž

niausiai skleidžiama žmonių, kurie labai gėrai žino, kad 
jie rašo netiesą, bet jie daro tai sąmoningai, tai yra, ty
čia šmeižia.

“Tiesa yra tai, kad Lietuvos visuomenė gerai žino, 
jog Didžiojo Tėvynės karo metu iš Lietuvos į užsienį išr 
važiavo nemaža žmonių ir prieš savo norą. Vieni buvp 
hitlerininkų išvežti, kiti turėjo pabėgti, treti traukėsi 
nuo karo įvykių. Dar kitus suklaidino lietuviškai rašan
čių, bet hitlerininkams parsidavusių išdavikų propagan
da. Kai ką išviliojo artimieji, giminės, pažįstami. Vėliau 
daugelis jų susiprato padarę klaidą, bet nesiryžta ar ne
begali jos atitaisyti. - •

“Buvo, žinoma, ir tokių, kurie nusikalto savo tautui 
ir tikrai pasitraukė, bijodami atsakomybės, bet dabar 
nuoširdžiai! apgailestauja savo padarytas klaidas.

[ “Kaip Lietuvos visuomenė žiūri į y įsus šiuos žmc- 
nes? Apie tai*jau ne kartą buvo pareiškę atsakingi Lie
tuvos visuomeniniai veikėjai, spauda. Lietuvos visuome
nė nejaučia tokiems žmonėms jol-Jos neapykantos, už
jaučia tuos iš jų, kurie skurdžiai svetur gyvena, atplėšti 
• uo savo tautos, kurie kenčia dėl to, kad jų Vaikai ati- 
tiūksta n"o lietuvių kultūros, niCKO nežino apie savo tė
vu kraštą.

“Tarybų Lietuvos visuomenės platūs sluoksniai yra 
pasiryžę — ir apie tai ne kartą spaudoje buvo pasaky
ta — padėti tokiems žmonėms: tiek tiems, kurie nori su
grįžti, tiek ir tiems, kurie nori pasilikti ten, kur jie yrą.

“Tai ypač rodo ta aplnkybė, jog Tarybinė Vyriausy
bė išleido didžiadvasišką Amnestijos įstatymą, kuriuo 
pasinaudojo jau nemaža žmonių, sugrįžusių iš užsienio. 
Argi galimas būtų toks įstatymas, jeigu tarybiniai žmo
nės visus lietuvius, kurie yra išvykę Didžiojo Tėvynės 
karo metu, laikytų hitlerininkais?

“Šmeižikai kalba? kad šis įstatymas yra nenuoširdus. 
Tegu jie nurodo bent vieną pavardę žmogaus, kuris tuo 
įstatymu pasinaudojo ir buvo apviltas? Jie to nenuro
dys, nes tokių atsitikimų nėra... .

“O ką gi mes vadiname hitlerininkų pakalikais? Ogi 
tuos, ktirie tokie yra ligi šios dienos. Tai yra saujele po
litikam}, šmeižikų, nacių tarnų ir samdinių.

“Dabar jie visaip teisinasi, meluoja, išsisukinėja, no
ri įrodyti, kad jie tai ne jie, ir ratai ne jų, ir jie iš vi^o 
nieko nežino. Su hitlerininkais jie bendravę “iš prievar
tos” ir gelbėdami lietuvių tautą, o šiaip jie demokratai 
iš prigimties ir visuomet labai mylėjo dolerius. Pabandy
kite įrodyti, kad jie ne tokie!

“Šie žmonės iš savo Šmeižtų ir melų duoną valgo, 
parazituodami ir kaulydami iš užsienyje gyvenančių lie
tuvių aukų, spekuliuodami tų lietuvių patriotiniais jaus
mais. Jie tad savinasi vis naujus titulus (kuo garsesnis 
titulas, tuo patogiau aukas kaulyti!) ir labai sąžiningai 
riejasi dėl tų titulų. Iš aukų jie asmeniškai verčiasi ne
blogai, dargi bizniukus susikuria.

“Argi galima tikėtis, kad jie patys piaus auksinius 
kiaušinius dedančią vištelę? .■

“Žinoma, dabar sunku viešai rodytis tam, kas atvi
rai tarnavo naciams. Todėl jie kartais, savitarpy susita
rę, keičiasi vietomis: kas jau Ihbai buvo susitepęs? eina 
į antrąjį planą, kas kįek mažiau — lenda priekin. Ta
čiau politika palieka ta pati. Neseniai iš vieno laikraščio 
redaktoriaus vietos buvo išvarytas žinomasis Bronius 
Daunoras, — kuriam tenka tiesioginė atsakomybė už 
hitlerininkų Lietuvoje pralietą kraują, kuris turėtų sėdė
ti kaltinamųjų suole kaip karinis nusikaltėlis.

“Argi ne mūsų šventa pareiga nuplėšti kaukę yišo- 
kiems daunorams ir daunoriukams?

“Bet mes žinome, kad tų nacių tarnų yra niekinga 
saujelė, kad jie patys — daug įtikinamiau, negu tai da
rome mes — nuplėšia sau visas kaukes užsienyje gyve
nančių lietuvių akyse savo darbais, savo politika.

“Užsienyje gyveną lietuviai, stebėdami „įvykius ir 
vertindami juos, daro išvadas ir vis labiau veržiasi j Tė
vynę arba bent stengiasi užmegzti su ja ryšius.

“Tai yra procesas, kurio niekam nepavyks sulaikyti, 
Ir Tarybų Lietuvos visuomenė visuomet yra pasiryžusi 
^padėti savo tautiečiams.” . j

Taioiziakc
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LIETUVOS KOMUNISTŲ I 
PARTIJOS VADOVYBE

Pas mus jau buvo rašy
ta, kad š. m. vasario 12-15 
dienomis Vilniuje įvyko Lie
tuvos Komunistų Partijos 
X-sis suvažiavimas. Suva
žiavimas išrinko naują LKP 
Centro Komitetą ir kandi
datus į CK narius.

Kadangi LKP yra val
dančioji partija Lietuvoje, 
tak svarbu susipažinti su 
Centro K o m i t e t u, kuris 
vadovaus. iki XI-ojo parti
jos suvažiavimo.

Kaip paduoda Tarybų 
Lietuvos spauda, į LKP CK 
sudėtį tapo išrinkti sekami 
asmenys:

V. Adomavičius 
V. Augustinaitis
A. Babuškinas 
V. Bajoriūnaš 
P. Balzarevičius
J. Banaitis
B. Baranauskas 
A. Barauskas 
P. Barinovas
K. Baršauskas 
N. Belianinąs 
F. Bieliauskas

Bieliauskas 
Byčkovas 
Bi leViči us-Sari nas 
Bobanovas

P. Budnikas 
J. Bulavas 
A. čistakovas
J. čiulada 
V. Denisovas
K. Didžiulis
L. Diržinskaite-Piliušenko 
P. Dobrovolskis

Drobpy,s* 
E id ūkas 
Fedorovičius 
Fedotovas

S. Filipavičius 
K. Čabdankas 
A. Gailevi&us 
V. Galihaitis
I. Gaška <•, » ; i
M. Gedvilą^ 
A. Gorbatenko 
B/ Goštautas
J. Grigalavičius 
P. Griškevičius
I. Ivanovas
T. Jančaitytė 
A. Jefremoyas
I. Jonušas-
M. Junčas-Kučinskas 
S. Juozapavičius
K. Kairys 
A. Kairei is
J. Kairelis
J. Karosas 
E. Kaąnauskaite 
V. Kateiva 
M. Kaūnąite
M. Kenevičiųs 
A. Kožuchovskis 
S. Kondraška 
V. Kolesnikovas 
V. Kuzminskis 
V. Kupčiūnas 
J. Laurinaitis
J. Lenkevičius 
P. Levickis 
A. Likas
K. Liaudis 
P. Luomonas^
N. Luchnevas 
J. Macijauskas 
S. Malinauskas 
J. Maniušis -

Matulionis 
^ątuiiš . .’ . . 
Meščerjakovas 
Mickevičius 
Mikalauskas 
Murauskas 
Miiraško ' 
Naujalis 

V. Niunka 
J. Novickas 
P. Olekas 
J. Olekas 
E. Ozarskis
J. Paleckis 
A.’ Paradauskas
K. Pečiokas
J. Petkevičius
K. Petrauskas 
J. Piligrimas

P. Ruchlevičienė
I. Sedych
P. Slavinskas
A. Sniečkus
V. Sokavičius
A. Spasionovas
J. Stimburys
J. Strelcovas
J. Svisčiovas
S- Saras
B. šarkovas
R. šarmaitis-Romaitis
A. šelepinas
M. šuiųauskas
K. Tiškevičius
V. Uogintas
P. Variakojis
V. Vazalinskas
A. Venclova )
J. Vepštas
J. Vildžiūnas
G- Zimanas
L. žečius
J. žiburkus
J. Žiugžda

Kandidatais į LKP CK

000 karių iš Rrytų Vokieti
jos-

Bet Amerikoje įvykiai, 
kaip Bulganinas rašo, ver
čia taikos šalininkus budėti.' 
Einant susirašinėjimui tai
kos reikalais, Amerika ne
mažina savo karo išlaidų, 
bet jas didina. Daro sutar
tis steigimui užsienyje, ato
minių raketų bazių; vadai 
giriasi, kad iš tų bazių ga
li pasiekti Maskvą.

Amerikos spaudoje visa 
eilė žmonių ved'a karo kurs
tymo propagandą. Jie rašo 
apie “prev-entyvinį karą,” 
tai yra, užpulti Tarybų Są
jungą, ją sunaikinti, “kad 
karo nebūtų.” Išeina, pra
dėti karą “karui išrengti.” 
Bulganinas savo laiške iš 
kovo 7 d. Įvardino šios pro
pagandos skleidėjus—-Bald
win, A. Krock, D. Pearson 
ir kitus, ir klausė preziden
to, kodėl taip yra daroma? 

t

Amerikos diplomatai rei
kalavo, kad pirm vadų kon
ferencijos dar būtų užsienio 
ministrų konferencija. So
vietai sutiko, kad tokia 
konferencija galėtų įvykti, 
kurioje dalyvautų apie 30 
šalių užsienio mihistrų. A- 
merikos diplomatai atsisako 
nuo taip skaitlingos konfe
rencijos. v Jie nori tik ke
lių didelių valstybių užsie
nio ministrų konferencijos. 
Jie reikalauja, kad užsienio 
ministrai spręstų ir darytų 
tarimus net tų šalių reika
lais, kurių -atstovų nebūtų 
tokioje konferencijoje.

j '
Amerikos vyriausybes nu

sistatymą link taikos kon
ferencijų gal būti pilnai

narius išrinkti:
J. Adomaitis
S- Aglinskas
V. Ališauskas
P. Antipovas
B. Bagaslauskas
V. Bieliauskas
A. Budbergis
M. Čepulis
A. Davidonis
A. Didžiulis
A. Dirsė
B. Dubasovas
P. Dūda
A. Ferensas
J. Gabalis
A. Gintautas
P. Girdzijauskiene
J. Grigalavičius
A. Jankauskas
J. Janutis
Z. Januškevičius
F. Jekatėriničevas
A. Jonynas
A. J. Juozenas-Baltušis
J. Jurgaitis
A. Kairėję

• p. Kalačjoyas 
, B. Kidževięius

R. Kuprienė
A. Lėtu lis
V. Lukoševičius

' V- Mackevičius
V. Marcinkevičius
V. Markevičius
P. Maskaliūnas
V. Mickevičius
J. Paplauskas
J. Pelan is
J. Pivoriūnas
J. Pacevičiene
P, Putrimas
A. Randakevičius

: X

V.iSayanovičius
R. Sikorskis
P. Šiltokais
J. Sinicynas
S. Šidlauskas
F. Terioširias
J. Tunkevičius
J. Vąinauskas
M. Vilutis
V. Zotovas
R. žebenka
I. žeberskis
J. Žilinskas
A. Žukauskas

Sekretoriai ir 
Centro Biuras

Tuojau po suvažiavimo 
įvyko LKP Centro Komiteto 
plenumas, kuris išrinko 
partijos sekretorius ir Cen
tro Biurą. Skaitome:

Lietuvos KP CK pirmuoju 
s^kretoriurtii • išrinktas drg. 

’ A\ Sniečkus, CK antruoju 
sekretoriumi — drg. B. šar- 

' kovas, ČK sekretoriais—drg 
drg. V- Niunka, J. ManuišiS, 
A. Barauskas.

LKP CK Biuro nariais iš
rinkti drg. drg. A. Baraits- 
kas, N. Bieliauskas, K. Liau
dis, J. Maniušis, V. Niunka, 
E. Ozarskis, J. Paleckis, A. 
Sniečkus, P- Markovas, M. 
Šumauskas, G. Zimanas.

Kandidatais į LKP CK 
Biuro narius išrinkti drg. 
drg. J. Laurinaitis, J. Matu
lis, V. Mešceriakovas, J. Pet
kevičius.

A
L

P

K. Pivoriūnas 
V. Pktkus
I. Povilavičiūte
K. Preikšas ' 
B. Pušinis
L. Ragaišis 
A. Romanovas

i. — Maskvos ra 
dijas nieko nesakė apie su

Londonas

sprogusį Ahjėrikos satelitą.
J ■ •• * ‘i • • .

Jau virš trys mėnesiai lai
ko, kai eina platus susiraši
nėjimas tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos vadovų taikos reikalais. 
Taikos nori viso pasaulio 
darbo žmonės, ir jie tą su
sirašinėjimą seka. Ar su
sirašinėjimas davė kokių 
nors vaisių? Suprantama, 
jog davė.

Tarybų Sąjunga keliais 
atvejais siūlė : uždrausti 
naudojimą atominių ir van
denilinių ginklų. Negamin
ti jų, o kurie yra jau pa
gaminti, tuos sunaikinti. 
Mažinti kariniams reika
lams išlaidas, nes apsigink
lavimo našta yra visiems 
sunki. Sumažinti armijų 
skaičių. Įvesti kontrolę 
vieniems kitus prižiūrėti. 
Visos didžiosios valstybės 
turi pasirašyti sutarti, kad 
nei viena iš jų nenaudos jė
gos Aidimuosiuose Rytuose, 
kad nesikiš į kitų tautų vi
daus reikalus.

Dabar Amerikos vado
vaujama karinė sąjunga 
NATO, o Sovietų Sąjungos 
Varšuvos Sąjunga yra du 
kariniai blokai. Sovietai 
siūlė, kad padaryti jų tarpe 
sutartį, kad jie prieš viens 
antrą nekariaus.

Lenkijos valdžia pasiūlė, 
kad Centrinėje ' Europoje 
būtų sudaryta neutrališka 
zona iš Lenkijos, Čekoslova
kijos, Rytų ir Vakarų Vo
kietijų. Iš tos zonos visos 
kitos valstybės turi iš
traukti savo armijas.

Tarybų Sąjungos valdžia 
sako, kad Amerikos karinės 
bazės Europoje, Azijoje ir 
Afrikoje turi būti uždary
tos, nes jos sudaro taikai 
pavojų. Tarybų Sąjunga to
kių bazių neturi nei vienoje 
šalyje, o jeigu bus sudary
ta Centrinėje Europoje ne- 
utralinė zona, tai jį savo 
karinius dalinius tuojau at
šauks iš Lenkijos ir Rytų 
Vokietijos.

Susitarimui siūlė šaukti, 
ateinančią vasarą, atsako- 
mingų vadų konferenciją.

Amerikos vyriausybė, su 
Dullesu priešakyje, pakar
totinai atmetė Tarybų Są
jungos pasiūlymus.. Susira
šinėjimas tarpe Bulganino 
ir Eisenhowerio nedaug ką 
davė. Amerikos vyriausybė 
teisina bažių reikalą, kaipo 
“apsigynimo ,p r i e m o n ę.” 
Atsisako nuo sulaikymo 
atominių ginklų bandymų. 
Nuolatos kartoja, kad ne
gali sutikti panaikinti ato
minius ginklus, nes būk 
tik tie ginklai “apsaugoja 
Vakarus nuo Sovietų už
puolimo.” Vėlesniu laiku 
pradėjo prikergti ^demo
kratinės tvarkos” reikalavi
mą Rytų Europoje.

Tarybų Sąjunga į pasta
rąjį reikalavimą pareiškė, 
kad jis nieko bendro neturi 
su taikos konferencija,' kad 
vidujinė santvarka, — tai 
kiekvienos šalies reikalas. 
Tarybų Sąjunga nesikiša į 
kitų šalių vidaus reikalus 
ir nesutinka, kad ir kita 
kokia šalis gautų tam teisę.

Ar artėja susitarimas?
Į šį klausimą pilnai dar 

negalima atsakyti. Yra nu
žengti keli žingsniai pir
myn, bet yra padarytų ir 
atgal. Tarpe Tarybų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų padaryta kultūriniais 
reikalais sutartis. Abi pm 
sės sutinka, jog geras da
lykas, kad Amerikos vado
vaujanti žmonės apsilanky
tų Tarybų Sąjungoje, o So
vietų—Amerikoje.

Tarybų Sąjunga vėl su
mažino savo ginkluotų jėgų 
skaičių ir ištraukė apie 50,-

Kaip dabar stovi taikos reikalai
apibūdino New York TiiųeS| 
(kovo 9d.), kur to laikraš
čio korespondentas iš Wa
shington© rašo:

“Washingtone, p a s i r e- 
miant geriausiomis infor
macijomis, galima padaryti 
sekamą valdžios nusistaty-' 
mą link taikos reikalais 
konferencijos. Diplomatai 
mano, kad ta konferencija 
gali Jungtinėms Valstijoms 
ir jų talkininkėms daugiau 
bloga padaryti negu gero.”

Jeigu yra pas valdinin
kus tokis supratimas, kaip 
k ores pondentas rašo, tai 
galima suprasti ir Bulgani- 
uo pareiškimą, kuris sako, 
kad “Jungtinių Valstijų vy
riausybė daro nepriimtinus 
pasiūlymus svarstyti kon
ferencijoje, kad tuo atito
linti pačios konferencijos 
sušaukimą.”

Kaip žinome, prieš kelis 
mėnesius laiko Dulkes ir jo 
šalininkai buvo griežtai nu
sistatę prieš bet kokią kon
ferenciją su Tarybų Sąjun
gos vadais. Tada jis sakė, 
kad pirma Sovietai turi jro^ 
dyti, kad jais galima pasiti
kėti. Dabar Dulles sako, 
'kad Tarybų vadai turi “įro
dyti, kad konferencija bus 
pasekminga.”

Jeigu keičiasi Washing- 
lone nusistatymas link tai
kos konferencijos, tai tik 
todėl, kad pasaulyje yra 
kietas' masių nusistatymas 
už taiką. Tai jaučiama An
glijoje, Vakarų Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir kitur. At
sisakymas eiti į taikos kon- 
fėrenčiją pastato politikus į 
nekokią poziciją.

Kaip ir ką veikia kultūriniai centrai
ALYTUS. -7-; Ajytaūš ra-1 Saviveiklininkai 

blulyje patraukia 1 dėmesį ir ' kaimyniniuose

ne kartą 
jono kultūros hamų ' vesti- ! pasirodė Vilniuje ir Kaune?

; Simno, 
gražiai apiforminta * foto-, Varėnos, Daugų, Jiezno ra- 
vitrina. Nuotraukose mato- jonuose. Su dideliu pasisė
mė scenas iš operečių — I 
Dunajevskio “Laisvasis vė
jas”, G. Miliutino “Trembi- 
ta”, D. Dobryčianino kome
dijos “Tnjjų lakštingalų 
gatvė, 17”. Tai geriausi ra
jono kultūros- namų • savi
veiklos teatro spektakliai. 
Per 12 pokario metų kūry
binis kolektyvas, kuriam 
vadovauja pirmos vidurinės j Aukščiausiąją Tarybą die- 
mnlfuUnc m n b v f n i u c A/T I rimviic moo

kimu praėjo pirmieji dzūKįį 
liaudies dainų ir šokių an
samblio koncertai. Šis an
samblis neseniai įsteigtas 
prie kultūros namų. Į jo 
sudėtį įeina choras, šokių 
grupė ir kaimo kapela.

Plačiai išvystė savo veik
lą kultūros namai pasiruo
šimo rinkimams į TSRS

mokyklos m o k y t o j a s V. 
Kirlys, daugiau kaip 500 
kartų pasirodė rajono cent
re ir jo apylinkėse.
Plati kultūros namų veikla

Įvairiapusė yra r; 
kultūros namų veikla. 
sistemingai ruošiami tema
tiniai vakarai, skaitytojų 
konferencijos, susitikimai 
su įžymiais rajono ir res
publikos žmonėmis, poilsio 
vakarai. Tradiciniais tapo 
kinolęktoriumų ketvirtadie
niai. Kartu su partijos ra-; 
jono komitetu ir rajono 
vykdomuoju: komitetu kul
tūros namai sistemingai or
ganizuoja radijo laidas 
’’Kalba Alytus”:

Labiausiai populiari yra 
meninė saviveikla. Nė viena 
masinė priemonė neįvyksta 
be kultūros namų saviveik
los artistų pasirodymo.

Darbo žmonių vaidmuo
Darniame meninės savi

veiklos kolektyve dalyvauja 
“Ūkmašinos” mašinų ga
myklos ir “Alytaus’ siuvimo 
fabriko ^darbininkai, rajono 
.įstaigų tarnautojai ir vidu
rinių mokyklų mokytojai. 
Čia veikia devyni rateliai, 
tame tarpe dramos, vaiz
duojamojo meno, fotomegė- 
jų, pučiamųjų orkestras.

Inomis. Organizuojamas pa
skaitų ciklų skaitymas rin
kimų temomis, rengiami 
rinkėjų vakarai, kartu su 
tuo ruošiamasi pirmai rajo- 

meno 
no sa

viveiklos pasiekimų‘Ir jau
nųjų literatūrinių jėgų per
žiūra. Dekados dienomis 
bus surengta liaudies kūry
bos ir kultūros - švietimo 
įstaigų sienlaikraščių pa
roda. Ko resit.-

ninei literatūros ir 
a jono dekadai, kuri bus nra 

Čia vivpiklos na. siekimu i

Karšti pietūs t— 
į darbo vietas

Vilnius. — Lietuvos gele
žinkelio darbininkų aprūpi
nimo skyriaus valgyklos 
Nr. 4 kolektyvas įsipareigo
jo aprūpinti karštais pietu
mis visus tuos, kurie negali 
pietauti namuose arba val
gyklose. Ir labiausiai užim
ti darbininkai čia gauna 
karštus pietus.

NAUJAME VERPIMO — 
AUDIMO KOMBINATE

VILNIUS; — “Audejo”s 
verpimo - audimo kombina
tas — respublikos šeštojo 
penkmečio statyba. Pradė
jus veikti visiems skyriams, 
jis per metus gamins iki 
600 tūkstančių metrų įvai
rių audinių ir 700 tonų/ver-

2 pusi. Laisve (Liberty) Antrad.,Kovb (March) 18,1958 .



SKAITYTOJŲ BALSAI
Šių dienu kalbos

Šiomis dienomis ne tik 
mūsų spaudoje, bet ir per 
radiją ir televiziją tankiau
sia minimas vardas John 
Foster Dulles, ir, didžiumo
je atvejų, jis minimas su 
nepasitenkinimu jo darbais 
ir net su pajuoka. Neper
seniai vienas Clevelaųdo 
dienraščio “Plain Dealer” 
kolumnistas patarė: — Kai 
Amerika rengs kitą sateli
tą, kad padarytų vietą ir 
dėlei Dulleso ir pasiųstų jį 
į erdves. Jo manymu, ne 
tik šioje šalyje, bet ir visa
me pasaulyje būtų daug ra
miau.

Daugeles mūsų žmonių

mažus 
pir- 
su-

Šiais metais, matoma, 
Šurnas turėjo labai 
atgarsius. Vietoje, ką 
miaiv turėdavo masines 
eigas su gausiomis kolekto-
mis, šiais metais, kiek ma
tyt iš jų spaudos praneši
mų, ^pasitenkinta didžiumo
je pravestais minėjimais tik 
draugijų susirinkimu o s e. 
Priežasčių tam gali būti 
daug, bet viena iš didžiau
sių bus ta, kad veikia 
aukotojai pamatė, jog 
investuoti doleriai tam, 
kalni neduoda teigiamų 
sėkmių, ir neaukauja.

įsia 
jų 

rei-

IGNORUOJA PRAŠYMĄ
Pas amerikiečius lietuvius 

galvos yra tradicija, kurios . jj)kiu ‘ 
būdu negalima ranka

dė! tos mūsų šalies 
taiu biio bent kokių taikos 
bei nusiginklavimo pasita- moti. Tai tradicija pa^ 
rimų. Jos daro viską, kad i kinti draugus, prieteliu 
tik tokias sueigas nustum
ti, kiek tai galima, tolyn. 
Nejaugi jos ištiesų ir nori 
karo, kurio, kaip jos ir pa- 
vįos sako, nei viena, nei ki
ta pusė negali laimėti? Nie
ko panašaus. Kariauti nei 
viena, nei kita pusė nenori. 
Bet mūsų šalies galvos nu
mato, kad bent koks taikos 
bei nusiginklavimo pakto 
pasirašymas reikštų kartu 
ir sumažinimą ginklų ir 
amunicijos gaminimo. Taip
gi reikėtų mažinti ir kari
nes jėgas, o tas viskas reikš
tų dar keliais milijonais be
darbių skaičiaus padidėji
mą. O kaip tuos milijonus 
aprūpinti darbu, mūsų po
nai recepto dar neturi, ir 
matoma, kad jo greitai dar 
neturės. Ot Čia ir yra tų pa
sitarimų baimės paslaptis.

Lietuvos “v a d a v i m o” 
veiksniai, kuriuos sudaro 
didžiumoje atbėgę po karo 
naujakuriai Jr keletas se
nesnės kartos siekiančių 
juose vadovybės, garsiai 
sušuko apie vasario 16 mi
nėjimą bei dolerių viliojimą

Tarvbine Enciklopėdija 
apie Mizaros veikalus

klopedija

džiausiąs pasaulyje duome
nų šaltinis. Ji yra tris kar
tus didesnė ir turtingesnė 
už 
nica.

faktą, kad ji gražiausiai, 
pilniausiai ir rūpestingiau
siai pagaminta.

Bet enciklopedijos negali
ma išleisti kas keleri metai. 
Prisieina leisti retai. To-

Encyclopedia Britan- dėl Didžiosios Tary bine’s" 
Enciklopedijos leidėjai nu- 

žioji Tarybinė Ęnci-I tarė kąs metai i š 1 e i s t i 
klopedija turi ' 51' t o m ą .1 M e t r a štį (“Ežegodnik”), Džiaugiuosi gavęs 
Kiekvienas tomas yra nuo’ kuris papildytų žiniomis jūsų tokį nuoširdų laišką, 
650 iki 70d.'; puslapių. Ji:apie vėliausius pasaulyje kuriame taip jaudinančiai 

As-! įvykius ir atsiekimus enci- paliečiate mūsų tėvynės 
?dijos turinį.' Metras-nafijąjį'gyvenimą ir su šiais 
gaminamas { tokio pat Naujniš Metais linkite 

ir apie tiek t pat mums ir mūsų krašto žmo- 
Į tarybinę1 puslapių, kaip ir enciklbpe-^pms' nugalėti dar pasitai- 
juota šim- dijos. tomai, per *8x11 co- kančios, visus, sunkumus ir 

• "i* . 't*

apima 100,000'' temų, 
spausdinta ant gero, 
žaus popieriaus, 
mintas Janonio 
rike, Lietuvoje.
enc i kloped i j a i k 1 i j uotą 
tai kelių spalvų 
žemėlapių ir d i a g r a m ų 
Kiekvieno žymesniojo ar

kuris ga 
vardo fab- formato

Nepaprastai įdomus laiškas
L iš Lietuvos

Laisvietis Juozas Jackimas iš Shelter Island, L. I., 
gavo iš Lietuvos nuo savo švogerio laišką, kuriame su
teikiama daug informacijų apie šių dienų Lietuvos gyve
nimą. Jį čia pateikiame mūsų skaitytojams beveik išti
sai. — Red.

Kaunas,1958 m. piesidomi ja. Bet aš manau, 
\ vasario 15 diena kad ir jų gyslose teka tėvų
Melas Švogeruk!

nuo

paveikslų, nu.
Pirmasis 

: U)57 metus. Jis i<ajp ir mes, kad įsiviešpa- 
i tisto yra paskilbę spalviniai1 turi 650 puslapių ir apima įauįų visų tautų — visos 

ir į žmonijos tarpe pastovi tai-

Metraštis >
■ išėjo už • k— z <

sėkmingai kurti gėrybes Ar 
l’a.u laimę. Ir taip gi trokštate, i

nu- 
•vei- 
s ir 
Me- 
lię- 
tos . 
un- p,us mus. .ma- 
šir-

- piešiniai

A originale, tik mažoje formo-j pusmečio įvykius. ( ( |ka p. grafus sambūvis.
Įvykių Lietuvoje . aprašy-Kiekvienas tomas turipažįstamus su Naujais 

tais. Aš irgi, būdamas 
tuvis, nęgaliu pamiršti 
tradicijos. Tad ii* aš s 
čiu atsvirutes visiems : 
no pažįstamiems su nuf 
džiausiais linkėjimais/

Pernai, 1957 m., ^p: 
Naujus Metus, siūsda 
draugams linkėjimo kerte-! 
les, atsiminiau Tadą Kaš-| 
kiančių. Bet kaipgi pasių-imoji laida. Antrosios laidos! 
siu, kad nežinau jo adreso?' išleidimo darbus buvo pra-|

' gy-įrlėję 1950 metais. Dabar i

niūšių operacinius žemėla-
• faktiškus aprašy- 
Spausdino 3000,000i 

egzempliorių kiekvieno to
mo.

Tai jau antroji laida Di- 
rieš (ižiosios Tarybinės Enciklo- 
masipedijos, kuri yra daug gra- 

įžesnė, geriau, rūpestingiau! 
j pagaminta, negu buvo pir

Tai didingi musų visų

lietuvių kraujas, tik tam 
tikrom istorinėm aplinky
bėm susidėjus, būdami ap
supti galingo pasaulio, nu
ėjo kita gyvenimo krypčia 
Bet atgyjant tautų bendra
darbiavimui, užsimezgant 
geresniems tarptautiniams 
kultūriniams, ryšiams, ir j v 
Širdys plaks vienu su mumis 
ritmu... vienais troškimais.

1 ■ . ' ■ ; i

Draugas B. tiesą sakė 
ikad mukų ekonominis ir 
kultūrinis gyvenimas smar
kiai gerėja. Jo tiesa. Ta' 
labai žymu.

Brangus švogeri, Juozai

da, “Kova” ir vėliau, “Lais
vė”, betrvis tik ir drg. ML 
zara visokių “divorsų” neiš
vengė...

Dabar vienas iš didžiau
sių mūsų laimėjimų, ku
riuos pasiekė lietuvių tau
ta tarybinio gyvenimo me
tais, tai yra savos liaudies, 
savos lietuviškos (iš darbi- 
ninkų-valstiečių ir tarnaut 
tojų) kilusios inteligentijos 
sukūrimas.

Pirmiau inteligentija ir 
rašytojai buvo priversti tar
nauti išnaudotojų klasei. 
Tik geriausi liaudies sūnūs, 

’ kurie suprato istorijos vys
tymosi eigą, pasiryžo, ne
paisydami visokių kliūčių ir . 
sunkumų, eiti kartu su sa
vo liaudimi ir šviesti ją. ,

P. Cvirka,'Salomėja Nė- 
•is, Žukas, Kudirka ir dau
gelis kitų žengė tvirtai su 
,;audimi kartu ir nesidavė

■ ei paperkami,, nei palau- 
j iami.

Šitie pokario metai — tai 
j 'etuviškos inteligentijos
■ dėiinio brendimo iiyaugimo
■ netai. Lango tūkstančiai 

1aujų specialistų,, inžinie
rių, daktaru, rašytojų ir t.t., 
’isokių mokslininkų, profe
sorių, spaudos ir meno dar
buotojų. Ir prisidėjo čia ’ 
prie jų senieji likusieji, iš
augusieji dar buržuazijos 
valdymo laikais, kaip Vai- 
ras-Račkauskas, Mykolai
tis-Putinas, Venclova, Vie- 
nuolis-Žukauskas, ir dauge
lis kitų.
' Ir dar vis dabar .grįžta 

daugelis, kurie galingu savo 
poveikiu ir kūryba literatū
roj ir mene, kaip Žmuidzi- 

į navičius, P. Rimša, K. Pet- 
I rauskas ir kiti, kaip mūsų

I i amžiaus, ir dar daug vyres- 
, seniai at- 
75 ir 80-ties 

metines sukaktis, dirba čia 
‘ (Tasa 4-tame pusi.) ' ■ ' ! r • ; t • i . i .. •

Rašote, kad “Laisvėje” nu 
sipirkot “Dabartinės lietu- 

, |vių kalbos žodyną”. Turiu 
ir aš tą žodyną.; Mane net 
stebina jūsų toks užsidegi
mas, su tokia karšta širdi
mi gilintis į mūsų tėvynės 

!dabartinį naują gyvenimą. 
Taip atidžiai ir nuodugniai 
jį stebėti.

O iš tiesų, tas mūsų nau
jas gyvenimas labai įdomus, 
Jį verta pažint. Verta ir 

YJXCCX ovv.k, .........   r___ pamatyt mūsų dabartinį gy-
Čia sumini tris, nes i,§jo ‘SavO tėvynainių ' nau- Iveriimą. Tai bent smagus ir 

i linksmas jis.
T. -‘c - 1 Tiesa, lietuvių kalba Ame-Linkime mes jiemš geros rjkog aud -e buvo labai 

sėkmės ir ištvermes, geros atsjlikusb Ka< mū tgvai. 
sveikatos ilgai dar sdirbti - -
spaudoje. / .

Tik labai gaila, kad drg. i 
Prūseika sunkiai serga ir 
jau negali dirbti. jGaila mū
sų draugo kybartiečio.. Aš 
jau skaičiau mūsų laikraš
čiuose apie i6 dafbus ir li
gą. Tai didis, darbininkas.

Gaila, kad priaugantis 
l’etuvių išeivijos jaunimas 
jau tų mūsų idėjų ir tos 
mūsų lietuvybės nejaučia ir

1 mui . Metraštis suteikia aš- pen^rį troškimai ir sieki
muonis puslapius, ten .skai
dome: “Piriyą kartą Tary
bų Lietuvoje išėjo' iš spau
dos romanai ‘Ūkanos’ ‘Slia- 
keris’ ir 'Bernardo Gavelio 
klaida, lietuviu hM(/(u/u zv.i , ± > • rn •
Mizaros. gyvenančio Jung-f1 -.................... -

i tinese Valstijose.
t eina — gyvenimas ii ___

^lietuviu darbininku AmeriA
k oje T’

Kiek žinau, tai jau šeši 'laikymui. O ne mažai tie

m ai!
, Rašėte, kad lankėtiesi per 
šventes “Laisvės” būstinč- 

~|je ir ten susitikę su vado- 
’.t 7 'T'V? j vau jaučiais pažangio s i o s rašytojo R.\ j • . si ....r L annnnncj n L!

7?<wi«?w|lonu gird6ti> kad jie stiprūs 
ir towiidvasia ir enei'gin£a5 dar‘ 

buojasi mūsų pažangios iš
eivijos labui, mūsų .brolių 
'švietimui ir jų dvasios, pa-

Tik tiek žinau, kad .iis^.- , ___ -...................   i • __
vena Newarke, N. J. Tuo i spaudoje yra tik du pasku- Mizaros veikalai Lietuvoje jvvraį savo gyvenime padir- 

™ l_ _ JA m fSn cmnUi’ . .būdu siųsdamas v i e na m I tiniai tomai 49 ir 51. Pen- l^cjo.
Laisvės redakcijos veikėjui I kiasdešimtasis -pas v ę s t a s, li°k buvo išėjusių Metraštį ^aĮ Spaudoj'e. 
linkėjimų atvirutę, papra-Į T a r y b ų Sąjungos reika-, ruošiant j spaudą., 1

, galima, pri-ilams. Jis jau gatavas.
t Antrajai Didž. Ta r. En-
i ciklopedi jos laidai priekaiš-»
I *• I X.V**

j klasiniai priešininkai. Jie 
yra p r i v e r s t fi pripažinti

šiau, kad jei
siųstų man Tado Kaškiau-1 
čiaus adresa. . ,H I vnuupvkiijuo iciiucii pi iviYtVJr'-

Kam gi tau tas adresas | tų negali padaryti ' net ir 
taip reikalingas? .

Noriu pasveikinti draugą1 
ir palinkėti! jam laimingu 
?4aujų Metų! j
/ Taipgi turėjau mintyje 
i palinkėti laimingos ateities 
i •   _ — 11 2- * - - T‘Y - _ I T „

klopedija Lietuvos istorijos 
ir atsiekimų aprašymui su
teikė ; 50 ; [puslapių, 25-ame 
tome. Bet tai i nėra vienin
teliai faktai apie lietuvius. 
Kiekvienas lietuviu': tautos 
veikėjas encikibpėdijojė! yra 

per sežona kottele' norėčiau! ^)ia^das ten, to Jis... pi i
1 klauso alfąbetiskai. /Yra 
suteiktos informącijos .apię

? r.__—
pažinau su judmL ; Tai nors

jam išreikšti mano .širdin 
j -i ! i i i • t ■ ;ga aciu.

protėviai kalbėjo lietuviu

i nui Kaškiaųčiui._  _____ ___ , Mors as 
! daktaro asmeniškai nepažįs
tu. bet skaitydamas io me-

X CVr 1 U« * • ♦ 1 — • T V J

Jau trys mėnesiai jirafe- z.vmius,

tu, bet skaitydamas jo 
diciniškus patarimus, susi-

go. Aš .tebelaukiu pYa-šyto 
adreso.

Steponas Joniškietis I

n i ų kurjmiU^ -pavadinimai 
paduoti lietuvi ba. 1

»

: D. <M. S.

Ilęnkų7rusų ir Vokiečių kak ' . _ .

užjūrio laikraščiai rašė, dar ^ių, kurie jau. 
tik’ pridė.jo^anglišl^ą žargo- svente savo' 
ną. Aš skaičiau nuo pat sa
vo jaunystės jūsų laikraš
čius, gaudavau visą laika 
“(Vienybę Lietuyn inkų”, 
“Tėvynę”,. “Saulę”, “Keleir 
vį”, ir .“Kovą”, dar kol 
“Laisvės” nebuvo. Tai ge
riau rašė pažangioji spau

bų, mišiniū-žargonu, taip ir

Washingtonas. :— Neil 
McElroy, gynybos sekreto
rius, sako, kad jis Pentago- . 
ną perorganizavo taip, kaip 
reikalauja karo padėtis.

vynės Mylėtojas . p ’-L - i " . :
1

Tauragės sukilimo tragedija
Praeitų metų rugsėjo 9 d. 

sukako 30 metų nuo nelai
mingo Tauragės sukilimo, 
kurį neapsakomu, žiauru
mu nuslopino smetoninio 
rėžinio smogikai. Tauragės 
sukilimas tai buvo 1926-jų 
metų- g r u o d ž i o 17-tosios 
smetoninio smurto, tiesiogi
nis išdavas. Jisai buvo pa
skandintas sukilėlių kraujo

kurie neapkentė smetoninės 
fašistinės diktatūros. Pučo 
vadeivos įtikinėjo juos, kad 
tokie ‘sukilimai: vyksta' vi
soje Lietuvoje. Apgauti,: ne
pakankamai politiškai apsi
švietę, kad galėtų suprasti, j 
jog juos apgaudinėja, ; jie I 
sąžiningai kovojo, visai ne-' 
žinodami, kad kituose dies-i 
tuose jokių neramumų ne-!

tfrane, nmko gera nedavęs 
Lietuvos žmonėms, o tik su
stiprinęs fašistinę reakciją 
visame krašte. Sukilimas 
buvo iššauktas tūlų pseudo- 
vadų, deramai neįvertinu- progą Pilsudskiui užgrobti 
šių politinės krašto padėties Lietuvą. Pučas buvo nu- 
ir suvis Besitarusiu su ko-! malšintas ta pačia dieną, 
vingiausia to meto Lietuvos! <<Socialdcmokl.atai ir Hau. j 
darbininkų dalinu - ko-Į dininkai buvo sutelk ke. i 
mumstų partija. | lias dešimtis žmonių ‘suki-

Apie kalbamąjį sukilimą jimams’ padaryti kitose vie
nius informuoja E. Bilevi-1 .... -..........i.
čius savo memuarinio po
būdžio straipsniu — “L 
voliucinio pogrindžio”

ra, kad jie neturi tikrų va
dų, o, svarbiausia, kad vi
sas tas ‘sukilimas’ buvo su
ruoštas ne kovai prieš fa-i 
šizmą, o tam, kad sudarytų!

• tose — Alytuje, Vilkavišky- 
į je — visą parą išlaikė žmo-! 

r’e" į nes miškuose, bet pučai ten 
yoiiucinio pogrinuzio —,|neįvyko, nes vadeivos pabė- 
tilpusiu 1956 m. Vilniuje ig0 Pirmasis pabėgo pas 
einančio žurnalo Pergales I Pilsudskį tos kruvinos pro- 
NN. 10 ir 11. Pusi. 79 skai- vpkacijos organiza t o r i ii s
tome:

Kaip prasidėjo?
“Socialdemokratų ir liau

dininkų vadai surinko Tau-

Plečkaitis.
“Jau pirmąją dieną po pu-

čo numalšinimo prasidėjo 
dar smarkesnis terorai ne

ragėje kelias dešimtis žmo-j tik Tauragėje, bet ir kituo- 
nių (pradžioje apie 40), se vietose. Dar intensyviau 
kurie išėjo su ginklu ranko
se prieš vietos fašistinę val
džių. Vėliau prie jų prisi
dėjo dar kelios dešimtys 
žmonių. Tai buvo darbinin
kai, valstiečiai/tarnautojai,! viais buvo susidorota pačiu

se vietose. Dar intensyviau 
pradėjo veikti- karo lauko 
teismai.
Malšinta žiauriausiu būdu

“Su Tauragėn pučo daly-

žiauriausiu būdu. Daug jų 
buvo sušaudyta, daug su
mesta į kalėjimus., Pučas iš 
esmės buvo naudingas tau
tininkams — jis davė dar 
vieną galimybę sunaikinti 
revoliucingiaųsią darbinin
kų i V valstiečių dalį. Tai su
stiprino fašistinę diktatūrą. 
Vėliau paaiškėjo, kad tauti
ninkai jau iš anksto žinojo, 
jog tas pučas ruošiamas, 
bet labai nesirūpino; jie ge
rai žinojo, su kuo. turi rei
kalą: socialdemokratų ir 
liaudininkų vadai, be ma
žiausio pasipriešinimo ati
davę jiems valdžią, negali 
ir, pagaliau,, nenori versti 
fašistų valdžios, tačiau pa
sinaudoti tuo puču, kaip 
dagstim dar žiauresniam 
terorui, tautininkams buvo 
ne pro šalį.

“Tauragės pučas turėjo 
dar vieną, labai svarbią ir 
labai liūdną pasekmę Lietu
vos komunistų partijai—jis 
suklaidino kai kuriuos ko
munistus, ypač sėdėjusius 
kalėjimuose, pirmoje eilėje 
—Kauno kalėjime . Atitrū
kę nuo partijos ir nuo prak
tinės veiklos, nežinodami 
tikrosios padėties, kai kas iš 
jų palaikė tą pučą revoliuci
niu socialdemokratų ir liau
dininkų partijų žygiu ir pa
darė iš to neteisingas poli
tines išvadas.”

Kaip budeliškai buvo ap
sidirbta su Tauragės sukili

mu, galime sprąsti iš jo ap
rašymo vieno ~ sąžinės pa
veikto tų skerdynių dalyvio, 
Atsargos puskarininkio A7, 
t. y. iš jo paties “VIEŠOS 
IŠPAŽINTIES,” tilpusi o s 
1929 m. spalio 1 d. socialde
mokratų - emigrantų laik
raštyje “Pirmyn.” Kadan
gi ta peni tento! N išpažintis, 
yra labai Įdomi ir informuo-| 
janti, tad veik visą ją ir pa
teikiame. (Imame iš “Dar
bo”):
Socialdemokratas dalyvavo

“1927 m. .tarnavau 7-to 
pėstininkų pulkįo., mokojnp- 
joj kuopoj. Tas pulkas sto
vėjo Klaipėdoj. Rugsėjo 9 
d; mūsų kuopa gauna visai 
netikėtai įsakymą vykti į 
Tauragę karui - paruoštoj 
formoj: Ta; žinia' ir toks 
įsakymas į mus, kareivius, 
padarė labai didelio , įspū
džio, ir mes nustebę pradė
jom viens kito klausinėti, 
kas atsitiko? Prieš ką mes 
taip ūmai einame kariauti? 
ir t.t. Taip mums beabejo- 
jant, atėjo karininkas Bra- 
zulevičius (už Tauragės 
skerdynes pakeltas į pulki
ninkus) ir pareiškė: ‘Karei
viai ! Ginkluotų banditų 
gaujos apipuole Tauragę, 
jos ramius piliečius, grob- 
damos ir plėsdamos jų tur
tą. Išplėšė valstybės banką 
ir visą eilę krautuvių... Iš
žudė daug niekuo nekaltų 
žmonių. Jūsų pareiga pa
daryti. toms gaujoms galą ir 
išvaduoti Tauragę iš plėši
kų rankų. Tikiu, kad jūs 
atliksite savo pareigą Tevy-1

nei drąsiai ir karžygiškai, 
nes ji to iš jūsų dabartiniu 
metu reikalauja.’

“Karininko prakalba mus 
visus sujaudino ir uždegė. 
Visi buvome pasiryžę gelbė
ti Tauragę iš banditų. 
Mums buvo Įsakyta Taura
gę apsupti. Bet kada mes 

j atvykom Tauragės stotin, 
iš miesto mus pasiekė ži
nia, kad Tauragėj jau yra 
trys šarvuočiai ir kad mes, 
kaip pėstininkai, greičiau 
skubėtume miestan ‘tvar
kos’ daryti. Atvykę Taura
gės miestan, pr a d e d a m e 
gaudyti nurodomus ‘bandi
tus.” Kemšame juos be jo
kio p a s i g a ilėjimo kalėji- 
man, stumdome ir daužome 
šautuvų buožėmis: Darbas 
eina sparčiai be jokio pasi
priešinimo. Kažkoks nepa
žįstamas pilietis šaukia: — 
‘Išsigando tie plėšikai kar
eivių ir pabėgo išplėšę ban
kus.’

Spardė, mušė
“Tokie šūkiai mus dar la

biau įsiutina, ir mes sugau
tiems neturim jokio pasi
gailėjimo* Juos spardome, 
mušame, reikalaudami, kad 
pasakytų, kur pabėgo pra- 
vadyriai. Nesigailime mes 
ir moterų su vaikais, kurie 
nori pasimatyti su areštuo
tais ‘banditais.’ Ir tiems 
tenka susidurti su šautuvų 
buožėmis, spardymais ir vi
sokiais koliojimais. Bet kai 
mes, taip siautėdami, ne
randame nė vieno užmušto, 
pas kai kuriuos kareivius

| pradeda kilti abejonės, ar 
jie teisingai elgiasi, ar 
jiems karininkas Klaipėdoj 
nemelavo, sakydamas apie 
išžudymą daugelio nekaltų 
žmonių. Kai kurie karei
viai viešai pradeda reikšti 
savo abejones, bet . i jas ne- 
rąnda atsakymo. Karinin
kai, pamatę, jog pas kai 
kuriuos kareivius visai nu
puolęs ūpas, griebėsi visų 
priemonių, kad ji pakeltų. 
Manau, kad tuo tikslu jie 
vakare mums suruošė balių. 
Degtinės, alaus ir puikiau
sių užkandžių mums patie
kė iki sočiai.. Taip buvome 
vaišinami visą naktį. Atsi
menu -tik. tiek, kad tas vai
šes lydėjo visokie meilūs žo
džiai iš karininkų lūpų. Jie 
mus vadino ‘drąsuoliais,’ 
‘išvaduotojais’ ir užgerdami 
šaukė: ‘Bravo, karžygiai! 
Neužmirš jūsų tėvynė ir jos 
vadai’! Be to, vienas kari
ninkas atsinešė apie vidur
naktį du lapus popieriaus ir 
pareiškė: ‘Jo Ekselencija 
pugz. A. Smetona ir Jo Ek
selencija įpinisterių pirmi
ninkas prof. Voldemaras 
siunčia jums, kareiviams, 
k a r ž y giškai pasidarbavu
siems tėvynės labui, di
džiausią padėką ir širdin
gus likėjimus.’ Po šių žo
džių pasigirdo girtų rankų 
plojimai ir beprotiški šauks
mai: — ‘Tegyvuoja mūsų 
prezidentas ir min. pirmi
ninkas; mirtis banditams!’ 
Taip užtruko iki aušros, ka
da karininkas Brazulevičius

mums pareiškė: — ‘Vyrai, 
prie darbo!’

Girti — pilni ūpo
“Mes vėl pilni ūpo, ne- 

ž ūrint, kad buvom girti, 
ėmėmės darbo. Man ir dar 
keletai kareivių būvo paves
ta nuvesti ištardytuosius 
atgal į kalėjimą. Aštuoni 
Atardytieji buvo tiek pri
mušti, kad vos paėjo. To
dėl reikėjo juos stumdyti ir 
daužyti šautuvų buožėmis, 
kad eitų, kaip reikiant. 
Rugsėjį 10 d. prieš mūsų 
akis atsįrado tikras praga
ro vaizdas. Anksti rytą mus 
tlar pavaišina degtine ir lie
pia paimti aštuonis iš kalė
jimo ir vesti sušaudymui. 
Tauragė prisipildo vaikų, 
moterų ir šiaip minios 
klyksmu. Susirinkusioji mi
nia veržiasi prie ‘nuteistų
jų,^ kad su jais atsisveikin
tų, . sudie tartų. Mums, 
kareiviams, įsakyta 
neleisti. Todėl mes 
pradžioje paleidžiame kele
tą šūviu viršun ųniniai iš
gąsdinti, o vėliau, apsvai
ginti degtine, paleidžiame 
šautuvų buožes ir savo ko
jas Į darbą ant. alpstančių 
moterų, vaikų ir šiaip, kas 
tik papuola.. Iš minios pasi
girsta dejavimas ir šauks
mai: — ‘žmogžudžiai, far- 
mazonai, bijokit dievo, ką 
jūs darot, kur jūs sąžinė?!’ 
etc. Mes stovim, kaip sie
na ir laiks nuo laiko, iškel
dami buožes, surinkame: —

,(Taaa 4-tam pusi.)
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R. MACKONIS

Pavasario giesme pragaro dugne
(Atsiminimai apie Balį Sruogą) *

tys, kurios tol tęstųsi, kol milijonai žmo
nių išnyktų nuo žemės paviršiaus. Visa 
viltis ir paguoda, kad jie nelaimės*—lais
vųjų Europos tautų pavergti neįmano
ma. Kaip žiloje senovėje Azija buvo pa
saulio kultūros šaltinis, kaip vėliau tokiu 
šaltiniu tapo Atėnai ir Rymas, taip da
bar yra Europa. Vargas tam, kas ją pa
norės išprievartauti ir pavergti.

—O vis dėlto naciai mėgina,'—įterpiau 
s'avo dvylekį.

—Mėgina! Kas gi Čia nuostabaus! 
Ne vienas chulig’anas, nužiūrėjęs progą, 
mėgina užpulti moterį, kurią ii* išprie
vartauti gali, bet ji niekuomet jam ne
priklausys. Europa yra senstelėjusi da
ma, gerokai raukšlėta, bet ji vis dar nuo
dėmės verta. Tačiau ne kiekvienų tipą 
ji prisiteis. Nepaims jos ir XX 'amžiaus 
rafinuoti hitleriniai barbarai, kurių ga
dynė netrūkus baigsis.

—O mes?
—Hm,—numykė Sruoga, giliai įtrauk

damas dūmą. — Tamsta žinai, kas mes 
esame? Įkaitai, kurių likimas kabo kaip 
ant plauko. Ką gi! Kai sprendžiamos 
pasaulinio masto istorinės problemos, 
apie paskirus asmenis nieks negalvoja ir 
nesijaudina, išskyrus artimuosius. Gai
liuosi mažai padaręs ir daug gražaus lai
ko prašvilpęs. Velniai griebtų! Nema
niau, kad visa tai baigsis taip, kaip ma
tai. O dabar vis dar bijau imtis plunks
nos, nes padarius kratą ir radus užrašus, 
gali kojomis žemės nesiekti ir į dūmus 
pavirsti. O vis dėlto mėginsiu. Taip ir 
niežti delnas. . >

Sruoga savo žodį tesėjo ir laisvomis 
nuo darbo valandomis ėmėsi kūrybos. 
Neįsivaizduokite, kad Sruoga atsisėdo 
prie patogaus stalo, užsidegė lempą, pa
sitiesė pluoštą baltų popieriaus lapų ir, 
viską pamiršęs, ėmėsi darbo. Koncla- 
.<geryje neturėjome ne tik laisvo tokiam 
darbui kambario, bet kartais sunku bu
vo rasti prie stalo laisvą taburetę. O 
jei prisėsdavai, tai negi galėsi rašyti, kai 
prie bendro stalo sėdi keliolika asmenų 
ir tauškia niekų niekus. Reikėjo ieškoti 
laisvos ir ramios vietelės.

I
Tokią vietelę galėjai turėti ir būti pil

nas jos šeimininkas tik ant savo lovos. 
Gerai, jeigu lova buvo apačioje, blogiau, 
jei vietą miegoti turėjai “antr'ame aukš
te.” Laimei, Sruoga miegojo apačioje, 
kampe, prie pat lango. “Antrasis aukš
tas” priklausė man ir todėl turėjau pro
gos ištisomis valandomis stebėti Sruo
gos darbą.

Sėdi pifie lango, popierių ant kelio pa
sidėjęs ir dairosi, lyg viską aplinkui no
rėdamas susprogdinti . Kartais užsikem
ša rankomis ausis, nenorėdamas girdėti 

’ triukšmo,' ir Taip sėdi ištisas valandas. 
. Ir kai trįukšmas-klegesys iaptilsta, žino
ma, neilgiam, Sruoga įkimba rašyti. Pa
silenkęs, beveik susikūprinęs, nenutrau
kia plunksnos nuo popieriaus, stengda
masis negirdėti lyg avily verdančio kalbų 
ūžesio . Bet kur tu, žmogau, išlaikysi ! 
Čia vienas suriko dėl kokio nors mažmo
žio, kitas drybsodamas lovoje garsiai 
nusižiovavo, sušvilpė, trečias ėmė pasa
koti nešvankų anekdotą, dar kitas už
traukė ariją ar dainušką . Matau, kaip. 
Sruoga nervingai susižeria popieriaus 
lapuą ir, užsimovęs kepurę, sprunka į 
kiemą. Ką jis tokiais momentais pergy
veno—tur būt, ir patsai negalėtų api
būdinti. i

(Tąsa)
Ilgainiui mažu-pamažu mūsų “akade

mija” baigė savo gyvavimo dienas ir 
kiekvienas perėjo į savo individualų gy
venimėlį, užsidarė asmeniškam kiaute. 
Vieni po kelis kartus perskaitydavo 
gaunamus vokiškus laikraščius, o 
kiti nuo ryto iki vakaro skaitydavo tas 
pačias knygas, dar kiti ėmėsi mokytis 
kalbų. O buvo ir tokių, kurie išsidėstę 
ant stalo nuo šeimos gautus laiškus, dė
liodavo juos iš vietos į vietą, skaitydavo 
po kelis kartus ir ausdavo metmenis nau
jam laiškui (laiškų galėjome gauti ne
ribotai, rašyti galėjome kartą per savaitę 
po pusę puslapio; kaip gaunamieji, taip 
ir siunčiamieji laiškai turėjo būti rašomi 
tik vokiškai).

Negalėdamas pakęsti nuolatinio ūžesio 
bloke, Sruoga ilgai blaškėsi, ieškodamas 
kur galėtų dirbti. Po kelių mėnesių pa
stangų jį priėmė į komendantūros sky
rių, kuris tvarkė raidini kaliniu saraša. 
Šiuo darbu Sruoga nuoširdžiai buvo pa
tenkintas, ne todėl, žinoma, kad toksai 
krapštymasis, perrašinėjant dešimtis 
tūkstančių pavardžių, būtų 'įdomus ar 
naudingas. Į darbą jis žiūrėjo, kaip į 
priemonę pamiršti, gresiantį pavojų ir 

* kaip į būdą atsipalaiduoti nuo tuščių 
kalbų ir ginčų bloke, kas jį ypatingai er
zino. Sruoga beprasmiškų kalbų, kurios 
neretai virsdavo aštriomis diskusijomis, 
barniais ir net išsikollojimais, nepakentė 
ne todėl, kad būtų nemėgęs^ žmonių. 
Anaiptol. Žmones jis mėgo, tačiau klau
sydamas iki gyvo kaulo įkyrėjusių ple
palų, nesugebėjo prisiversti juose daly
vauti, o klausyti viso to skambaus tuštu
mo irgi negalėjo. Negalėjo todėl, kad vi- 

' są laiką nenustojo galvojęs apie tai, kas 
sudarė visą jo gyvenimo prasme ir turi
nį—kūrybą. Pasišvęsti kūrybai bent pir
maisiais mėnesiais, kurių metu keliolika 
mūsų etapo žmonių žuvo kankinių mir
timi, jis negalėjo/ Aiškiau tariant—kū
rybinė impotencija buvo viena iš pagrin
dinių Sruogos kankinimosi priežasčių. 

" Neapsiriksiu pasakęs, kad jeigu muša
mas ir koneveikiamas, kaip ir mes visi, 

■ jis tuo pačiu metu būtų turėjęs valandą 
kitą laisvesnio laiko ir popieriaus ar 
pieštuką, taip skaudžiai nebūtų kanki
nęsis.

III
Jei kai kas, lengvamaniškai traktuoda

mi praeitį ir tuo pačiu jos tiksliai nepa
žindami, įtikėjome kryžiuočių palikuonių 
monams, tai profesorius Sruoga. buvo 
vienas iš tų, kuris klastingam Lietuvos 
vakarų kaimynui nė vienu žodžiu netikė
jo ir jau pirmomis okupacijos dienomis 
dažnai primindavo seną lotynų patarlę: 
“Timeo Danaos et dona ferentes” (Bijau 

..danajų, nors ir dovanas nešančiųjų) iri 
čia pat pridėdavo:

—Nuo 1345 iki 1382 metų kryžiuočių 
ordinas į Lietuvą buvo įsiveržęs 66 kar
tus, o kalavijuočių—30 kartų, iš viso 96 
kartus per 37 metus.

—Ir ką jūs manote?—tęsdavo jis pa
keltu balsu.—Nejaugi vokiečiai į Lietuvą 
atėjo svečiuosna? Ne! Jie atėjo su vie- 

. nu tikslu—planingai mus išnaikinti.
Sruoga buvo teisus, kaip retas kas. 

Teisus ne todėl, kad būtų išstudijavęs 
gruobonišką nacionalsocializmo apaštalų 
politiką. Ne. Jis būvi) teisus, sampro
taudamas 'istorinėmis sąvofttfmis.

Ši, būtent, aplinkybė Sruogai buvo dar 
'vienas jo kančių šaltinis, juo labiau, kad 
jis gerM žinojo, jokiomis iliuzijomis sa
vęs neapgaudinėjamas, kad, vokiečiams 
karą laimėjus, mes išrūksime per krema

toriumo kaminą. Ir ne tik mes, koncla- 
. • geriu kaliniai. Krematorijų krosnys, 
-kurių skaičius mųsų akyse buvo vis di
dinamas ir techniškai tobulinamas, laukė 

•milijonij žmonių, kurie, vokiečiams karą 
laimėjus, būtų išrūkę dūmais. .Tiktai 
šios pesimistinės nuomonės jis nesklėide, 
nenorėdamas nuodyti ir 
slėgtos nuotaikos.

Išėjus kartą po lagerį 
‘ Sruoga apmetė žvilgsniu 
ir pareiškė:

—Ką gi! Preliudas komponuojamai 
. istorinio masto kruvinajai operai. Iš is- 
* torijos žinome Baltramiejaus naktį, bet 
" Jei vokiečiai karą laimėtų, jų užimtų že
mių gyventojus laukia ne vieno šventojo, 
o visų, kiek tik danguje jų esama, nak-

(Bus daugiau)

Negalima sustabdyt

taip jau pri-

pasivaikščioti, 
šiurpų vaizdą

Kaip didelės upės bėgimo 
Negalima niekaip sustabdyt, 
Tai taip ir žmonijos kilimo 
Nėra galimybių sulaikyt.

Į

K^ip ,upės bėgimo neužtvenksi,
Nprs krautum daugybę akmenų, 
Tai taip ir minčių nenupirksi, 

' Nežiūrint, kiek duotum pinigų.
Taigi tegul upės banguoja 
Ir bėga kur nori sau liuosai, 
Ir taipgi lai žmonės gyvuoja, 
Kaip nori, be varžymų laiškai.

Juk yra gamtos surėdyta,
K^d upės vis bėgtų į jūras,
Ir liaudžiai taip pat valia duota 
Kovoti už laisvę, prieš skriaudas.

Jonas Juška
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

su dideliu užsidegimu, 
rašo ir duoda mums:
“Iš knygų, scenos ir ekrano 
Sutryško gaivūs

spinduliai, — 
Jauni draugai, bičiuliai 

mano!
Žybuoklėm žvelgiate 

žvaliai.”
Jie ir sako: Atiduok liau

džiai me šiaip jau švelnius 
žodelius, — o tikrą meilę;,, 
sukelk žmonių sąmonėje di
džias mintis, didžiam gyve
nimui! nurodyk jiems 
kelią...

Su kuom tu, poete? Su 
šuneliu kaukiančiu į mėnu
lį, ar tu su žmogum, pasi
ryžusiu užkariauti visatą — 
dangaus erdves?!

Su kuom tu, rašytojau,— 
dvasinių vertybių kūrėjau, 
su praeitimi, ar su ateiti
mi?! Su dirbančia, kurian
čia mūsų liaudimi?

Pažymiu, kad paskutinių
jų kelerių metų darbo dėka 
yra puikių, literatūros kūri
nių, ir jau lietuvių 
galime skaityti ne 
vas puikias knygas, 
viso pasaulio, visų
geriausiųjų 'rašytojų — 
dvasios genijų geriausius 
kūrinius, nes turime savoj 
kalboj gražiai išleistus.

Knyga pigi — visiems 
prieinama

Bibliotekos --.skaityklos 
su milijonais knygų ir gai- 
muose, ir miestuose visai 
dykai— nemokamai skaity
tojams teikiamos ir tam 
tikri mokyti žmonės, ‘ir 
skaityklų patalpos — na-’ 
mai vadžios išl a i k o m i. 
Skaityk, klausyk paskaitų, 
naudokis radiju, mokslų — 
nemokamai!,

šviesiausigeriausi na-

jie

kalba 
tik ša
be t ir 
amžių

mai gražiausi pastatai yra 
paskirti nemokamoms bib
liotekoms, knygynams, mo
kykloms, universite tams 
(kolegijoms) ir ligoninėms, 
ir viskas čia valstybės lėšo
mis išlaikoma, tik tu nau
dokis ir nežiopsok.

Mokslas privalomas mies
tuose 11 klasių būtinai, o 
kaimuose 7 klasės. Ir aukš
tąjį mokslą gali eiti visi ne
mokamai, kas tik nori, be 
tėvų pagalbos. Yra stipen
dijos ir bendrabučiai

Iki 25 metų jaunuolis ar 
mergina gali mokytis kiek
vienas kad ir be tėvų para
mos. Po to, baigęs įmoksią, 
pagal savo specialybę, pa
gal pasiruošimą ir mokslą 
bus aprūpintas kiekvienas 
darbu ir atlyginimu už dar
bą.

Rašytojas kitą darbą ne
privalo dirbti kaip buvo pir
miau. Laikraštis, knyga, 
spaustuvė -- valstybės ir 
negali nusigyventi, nei ban
krutuoti niekas, kaip kad 
pas jus arba pirmiau buvo 
pas mus. Nereikia čia ieš
kot mažesnio namo pirkti 
arba papildomo uždarbio 
ieškoti rašytojui — spaus
tuvei.

Dėl to kasdieną turtėja, 
auga, gražyn eina ir mūsų 
lietuviškoji gimtoji kalba.

Ją dabar myli, ja dabar 
kuria visa Lietuvos liaudis 
— darbininkai, valstiečiai 
ir inteligentija, kurios Lie
tuva dar niekada savo isto
rijos amžių bėgyje tiek ir 
tokios puikios (neturėjo.

Dabar ne tik miestuose, 
bet ir kiekviename kaime, 
kiekviename kolūkyje rasi 
mokyklą, ir rasi knygynąir 
aukštąjį mokslą baigusių 
žmonių. ■ ' ■ 1 •

Dėl to pasipildė ir pra
turtėjo pokario metais ir

• . i ■ j*

mūsų kalba naujais žo
džiais, naujais deriniais ir 
niuansais — tiek mūsų lite
ratūrinė, tiek ir mūsų žmo
nių kalbamoji kalba.

Geriausi mūsų kalbos ži
novai, geriausi žodžio meist
rai sėkmingai tęsia ir vyk
do didžias senųjų Jablons
kio, Būgos, Donelaičio, Ju
lės Žemaitės, Biliūno, S. 
Nėries, Cvirkos ir daugelio 
kitų geras kalbines tradici- 

I jas, kad mūsų lietuviškos 
kalbos kultūra kiltų dar 
aukščiau, dar stipriau, dar 
sparčiau, kaip ir visa mūsų 
krašto Lietuvos liaudies 
kultūra.

Tai dėl to, mielas švogeri, 
miela sesute, turime,ir mes 
.su jumis bendrai puoselėti 
ir saugoti ir to mokyti vai
kus, gerai mokėti i mūsų 
•skambų, seną, garbingą ir 
gražų lietuvišką žodį, lietu
višką gimtąją' šnektą — 
Kalbą.

Daug būtų galima kalbė
ti apie mūsų gimtosios kal
bos .grožį, turtingumą žo
džiais ir jos senumą, bet 
tai ne šiame laiške.

Seniausia pasauly žino
mos moksle sanskrito-grai- 
kų-romėnų-lotynų kai bos 
yra giminingos.

Apie mūsų vaikų, apie 
jaunimo, apie mūsų moterų 
gyvenimą parašysiu pla
čiau kitame laiške.

Mūsų liaudies didžiau
sias troškimas yra gy-> 
venti taikoje ir draugystėje 
su visa žmonija, darbuotis 
visos žmonijos, visų tautų 
labui.

Likite sveiki!
Jūsų Jurgis Stainis

Praga. Čekoslovakija pa
minėjo Jan Masariko mir
ties dešimtmetį. ' Istorikas 
J. Vesely rašo, kad Masari- 
kas nesipriešino 1 liaudies 
santvarkai.' ' ■ ' • .

Tauragės sukilimo tragedija
(Tąsa iš 3-čio pusi.) čiojimai. Mums kas kart 

1 ’ . Jautėmės, 
kaip nesavam kailyje. Aša
ros apgaubė akis. Aš nusi- 
grįžau kitan šonan, kad 
nieko nematyčiau. Po visų 
tų pakalnėj vykstančių žvė
riškumų, jaučiau, kad ne 
tik pas mane, bet ir pas ki‘ 
tus pradėjo nykti tas karin
gumas, kurį mumyse visą 
laika žadino tiek karininkų 
kalbos, tiek jų duodama 
degtinė. Mane asmeniškai 
buvo apėmęs didžiausias 
pasibiaurėjimas visu tuo, 
kas vyko pakalnėj. Tą pa- 
sibi’aurėjimą dar labiau pa
didino zirziantis automobi
lis, kuris atvilko prie duo
bes pririštą negyvą žmogų. 
Kai vėliau man teko sužino
ti, tuo prie automobilio pri
rištu žmogumi buvo seimo 
atstovas Mikulskis. (Jonas 
Mikulskis, socialdemokratų 
seimo frakcijos narys, bu
vęs Lietuvos kariuomenes 
savanoris ir Tauragės suki
limo dalyvis, buvo karinin
kų nužudytas be jokio teis
mo ir po to pririštas prie 
automobilio ir vai k i o t a s 
Tauragės gatvėmis, kad 
įvarytų, didesnę baimę mi
niai. Jo k motina buvo žval
gybos areštuota ir daužyta 
tiek, kad savo sveikatos ne
atgavo iki mirties. ‘Darbo’ 
redakcija). Kas manyje ir 
kituose dėjosi, matant tuos 
vaizdus, 'aš nemoku išreikš
ti žodžiais, nes permenkai 
valdau plunksną. Tik žinau, 
kad buvau virtęs automatu, 
nieko nejaučiančiu. Iš savo 
susigraudinimo pab ūda u, 
kai karininkai, pabaigę ek-

‘Tylėkit, nes tuoj visi dan- darėsi nykiau, 
tys išbyrės!’

Tėvas ir sūnus
“Bet tuo nepajėgiam' nu

raminti ūžiąnčios minios. 
Kai kuriem iš mūsų darosi 
nejauku. Tą nujautimą dar 
padidino šis atsitikimas: 
kai ginkluoti kareiviai pro 
šalį vedė aštuonis, pasmerk
tus mirti, iš minios tarpo 
išsiveržė senyvas žmogus ir 
apsikabino vienam vedamų
jų 'ant kaklo šaukdamas:—■ 
‘Sūneli, mano brangusis, 
sūneli!’ Karininkas Brazu- 
levičius suriko ant mūsų .už 
lai,, kad praleidom tą žmo- 

,gų, ir vienam iš tų karei
viu, kuine vedė anuos ašw 
tuonis sušaudyti, įsakė 
areštuoti tą pilietį. Bet kai 
nepažįstamas man kareivis 
pripuolęs pamatė apalpusį 
tėvą, jis metė šautuvą ir at
sigrįžęs tarė: ‘Eikit po 
velniu, aš atsisakau nuo •l- 7

visko!’ Kilo sumišimas. Tas 
kareivis buvo tuoj areštuo
tas ir nežinia kur nuvestas. 
Daugiau nian jo neteko ma
tyti. Po to vaizdo tik vi
siems kaižkaip pasidarė ne
jauku ir visur užviešpatavo 
tyla, kurią pertraukė tik 
šautuvų tratėjimas ir riks
mas iš-minios: — ‘O Jėzus, 
Marija!’

J. Mikulskio lilpmas
“Šaudymas nesiliovė. Mes, 

stovėdami antkalnėj, girdė
jome tik karininkų koman
das ir matėme, kaip vienas 
pasmerktųjų šoko į Jūros 
upę ir pradėjo plaukti. Jį 
vijosi kulkos ir minios aik-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
GENEROL. ANDERSQNI 

ĮSPĖJO PAGYRUS
Washingtonas: — Aviaci

jos viršininkas generolas S. 
E. Anderson pareiškė, kad 
klaidina žmones tie, kurie 
sako, kad kare Amerika ne
nukentėtų. Anderson sako, 
kad jeigu Amerika ir 10 bi
lijonų išleistų įrengimams 
numušti priešo raketas, tai 

wis vien jos mus pasiektų. 
Jiš'sako, kad geriausiame 
atsitikime gal pavyktų vie
ną ketvirtadalį raketų nu
šauti.

JAPONIJA ATIDARĖ 
POVANDENINĮ TUNELĮ

Tokio. — Po 22 metų dar
bo atidarytas tunelis, kuris 
jungia Honshu ir Kyushu 
salas. Jis yra 11,420 pėdų 
ilgio ir 165 pėdų gilumoje.

Įrengtas kelias automo
biliams važiuoti į abi puses, 
bet tunelis turi vieną aukš
tą ir pėstiems eiti. Tai ant
ras. pasaulyje tokio ilgio tu
nelis, kitas yra Anglijoje ■*- 
Mersey Tunnel. X

Maskva. — Mokslininkai 
jau pagamino priėta i s ą, 
kuris automatiškai daro at
žymoj imus, kada ir kur sa
telitas skrenda.

Bernas, Šveicarija. — Mi
rė socialistų vadas Rober
tas Grimmas. Buvo sulau
kęs 77 metų.

Cape Canaveral, Fla. — 
Laivyno viršininkai susilai
kė nuo trečio bandymo iš
šauti -“Vanguardą”, nes bu
vo rūkai.

Belgradas. — Parlamento 
narių* rinkimai įvyks kovo 
23 dieną. Bus renkama 301 
atstovas.

tokio ūpo nebebuvo, kokSr 
viešpatavo mums važiuo
jant ‘vaduoti’ Tauragės. 
Vaikščiojom, kaip žemę 
pardavę, ir. be paliovos gir- 
tuokliavom, kad užmirštu
me tas baisenybes, kurias 
matėm. Bet mane ir kitus

zekucijas, mums įsakė iš
vaikyti minią.'

Į Šiaulius
“Naktį rugsėjo 10-tos į li

tą man ir dar 14 kareivių 
buvo įsakyta vežti suimtuo
sius į / Šiaulius. Prieš ke
lionę mes buvom vėl gerai 
pavalgydinti, pri girdyti 
degtine ir padrąsinti gra
žiomis kalbomis. Po šių iš
leistuvių varome areštuotus 
į stotį. Iš eisenos matėsi, 
jog jie žvalgybos buvo tiek 
nukankinti ir nuplakti, kad 
vos galėjo paeiti, vilkdami 
koją už kojos. Jų žingsnį 
pagreitino į juos atsimušu
si os mūsų šautuvų buožės, 
spardymai ir kolio j i m a i. 
Galop pasiekėm stotį ir juos 
visus — apie 50 žmonių —- 
sukimšome į kareivinį va
goną, nelyginant silkes į 
bačką. Kol traukinys pra
dėjo judėti,’ mes dar ištuš- 
tinom kelis butelius balt
akės, kad nematytume su
imtųjų veidų, pilnų neapy
kantos. Visu keliu mes vie
nas per kitą koliojome su
imtuosius, visaip iš jų ty
čiodamiesi. Bet jie į mūsų 
elgesį veik visai nereagavo. 
Prasiblaivęs Šiaulių stotyje 
pamačiau, kad jų veidai te- ką, šoko ir dainavo, kaip 
bėra tokie pat, kaip vedantį Neronas padegęs Romą! 
į Tauragės stotį: pilni pa
niekos ir n e a p y k-a n t o s 
mums. Bet su tais veidais 
mums neilgai reikalo teko 
turėti. Jie liko už geležimis 
apkaustytų Šiaulių kalėji
mo sienų, o mes grįžom į 
Klaipėdą, kur buvom pulko 
karininko viešai pagirti ir 
apdovanoti medaliais. Bet 
nežiūrint visų tų iškilmių,

pradėjo ėsti kažkoks neri
mas. Tas nerimas dar la
biau pas mane padidėjo, 
kai aš, atsitarnavęs kariuo
menėje, grįžau namo ir su
sidūriau su namiškiais bei 
pažįstamais. Iš jų aš suži
nojau, kas per ‘banditai’ 
buvo žudomi ir kankinami 
Tauragėje. Nors jau buvo 
vėlu, - bet aš supratau, kokį 
prasižengimą esu padaręs. 
Kiek kartų pažvelgdavau į 
manį kaip karžygiui, duotą 
medalį, tiek kartų jis maiy 
tarytum sakydavo, kad esu 
ne karžygis, bet paprastas 
žmogžudys!”

Tai va kaip žvėriškai el
gėsi “laisvės ir demokrati- 
jos” vykintojų vadeivos, ku
rie sakė “vaduoją Lietuvą 
nuo k o m u n is t inio pavo
jaus”! Savo teroru jie pra
lenkė net ir žiauriausias 
hitlerininkų ekzekucijas be
laisvių konclageriliose.

Jie džiaugsmu svaigo toj • 
savo brolių lietuvių kruvi
noj puotoj; jie lakė konja-

Mes turime atminti Tau
ragės k r u vi nosies iškilos 
kaltininkus ir dabar, kai jie 
mums kalba apLa-Lietuvos 
“laisvinimą,” kai jie prašo 
aukų “laisvos ir demokratė 
nės” Lietuvos 
Visai lengvai 
prasti, kokios 
demokratijos” 
Lietuvai nori!

atsteiginiui, 
galima^su- 
“laisvės ir 

tie budelidr
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užmušt. Bijosi, kad toj ma
tūros Draugija) surengė la-1j nebūtų kokios giminės 
bai sėkmingą mitingą kovo j siela’ Bet jeigu liaudis iš- 
8-tą. Susirinko apie 40 na-, į kelia kokią demonstrąciją 
rių ir Waterburio ir apylin- Pl’ie^ nežmoniškas aplįnky- 
kės. Apvaikščiojo ne tik ^es>. policija nesigaili 
Moterų Diena, bet ir kuopos i šauti tiesiai į mimą sų mo-;

’’ tevimis ir vaikais. Mat, čia
cl Vfį 1J 1111 cit —

Moterys iš tikrųjų atliko | ne muses •
savo dienos pareigas. M. i Toji religija turi tiek vi- 
Strižauskienė atidarė susi- šokių ir biaurių prietarų, 
rinkimą su keletu žodžių . kad sunku įvesdinti higieną 
apie reikalingumą vėl pra- i ir mokslišką gydym.ą. 
vesti kokį nors veikimą ir i Krikščionių misijonieriai 
susiėjimą ir veiklą Litera-' ten jau per porą šimtų me
tu ros Draugijoje. Kai jai | tų darbuojasi ir yra dąuge- 
reikėjo grįžti į kuknią da-1 Jį atvertę į krikščionybę.

Puikus susirinkimas — 
gera pradžia

Po keletos metų poilsio, 
Waterburio 28 kp. (Litera-

mirčiai žmogaus siela 
eina į kokį nors gy 
Todėl jie bijosi net

Lawrence, Mass.
Visokios naujienos

Čia buvo surengta “pare” 
pagerbimui John A. Stun- 
džos, kuris yra Lietuvių Pi
liečių Klubo pirmininkas. 
Jis taipgi tapo išrinktas į 
Lawrence milesto mokyklų 
komitetą. Susirinko
trys šimtai žmonių. Dalyva
vo ir miesto, viršininkai

apie

žiūrėti valgius, jinai per
statė K. Jenkeliūnienę už 
pirmininkę. Toji vedė susi
rinkimą iki pabaigos.. Ne
buvo dienotvarkio. Dėl il
gos pertraukos ir iškasavo- 
jimo visų pirmesnių įvykių 
iš minčių, buvo lyg visai 
naujos organizacijos susi
rinkimas.

’ t Mitingas išrinko naują 
valdybą: Pirmininkas šiems 
metams — P. Bokas; iždi
ninkė — M. Strjžauskienė; 
prot. sekr.x K. Stanislovai- 
tienė; finansų sekr. — K. 
Krasnitskas. Taipgi išrink
ta šauni parengimų komisi-! 
ja, kuri tikrai daugnuveks: 
K. Jenkeliūnienė, M. Ulozie- 
nė ir Jokubonis.

Po ilgų diskusijų nutarta 
laikyti susirinkimus kas 
antrafc mėnesis..-. Kai kas 
norėjo laikyti-susirinkimus 
kas tris mėnesius, -kai kas 
tik tris sykius į metus, bet 
pagaliau nutarta • laikyti 
kas du mėnesiai.

Įdomi prakalba
• -Kalbėtoja dėl šio-susirin- 
kimo buvo K. Stanislovai- 
tienė. Ji pirmiausiai pabrė
žė kelis žodžius kaslink Mo-

> terų Dienos, o po to kalbėjo 
apie Indiją, kur jos sūnus 
ir marti dabar gyvena’prie 
universiteto, kur jis studi
juoja vietinę kalba.
' Atrodo, kad Indijoje gy
venimas nėra' taip lengvas, 
kaip gal mūsų žmonės įsi
vaizduoja. Tai šalis su 400 
milijonų gyventojų, kurie 
kalba 220 skirtingų kalbų 
ir turi gal 20 įvairių nesu
taikomų religijų. Aplamai, 
tai šalis baisaus skurdo, 
nežinės, bemokslo, ir religi
nių prietarų. Gyvenant 
Amerikoje,' kur Jaip aukš
tai pakilęs gyvenimo stan- 
dardas, sunku įsivaizduoti 
kaip skurdžiai gyvena su

svirs 75 procentai Indijos 
žmonių. Did žiuosiuose 
miestuose 10 procentų ne
turi jokios pastogės, gyve
na tiesiai ant šaligatvių — 
ten verdasi valgį, ten naktį 
miega. Stubos tarnas (mo
terys nedirba tokio "darbo, 
bet dar prastesnius) verda

♦ valgį, valo ir daro viską, 
kas stuboj reikalinga. Toks 
tarnas gauna 30 rupees į 
mėnesį. Rupee vertas 20 
centų — tai tarnas gauna 
$6.00 į mėnesį. Prie to, po,- 
nas turi duoti jam drapa
nas ir guolį. Daugelis už
dirba tik 20 centų į dieną 
kitokiuose darbuose. Skur
džiai gyvenant, ir ligos daž
nai užpuola. Daktarų ma
žai ir ligonbučiai tik mies
tuose. Atrodo, kad ten pa
naši padėtis, kaip po caru 
kad buvo prieš 100 metų!

Religiniai prietarai
^Hinduismas yrą daugu- 

^mos religija. Jie tiki į dau
gelį dievų ir tiki, kad po

Sykiu su vakarų religija iš
mokina ir vakarų higienos.

Žinoma, toji indusų : reli
gija priverčia žmones' būti 
griežtais vegetarijo n a i s. 
Kaipgi valgysi žuvį, jeigu 
ji gali turėti tavo sesers 
sielą? Todėl hindusų dieta 
stokuoja proteinų, nes jie 

nei

Kovo 10 d. įvyko dra
bužių siuvėjų unijos virši
ninkų įvesdinimas. Dalyva
vo apie 600 žmonių. Prakal
bą pasakė J. Salerna, pagilė
damas unijos viršininkus ir 
narius. Taipgi prisiminė 
apie bedarbę. Kaltino prezi
dentą Eisenhowerj, kad jis 
nepaiso Amerikos darbo 
žmonių. Taksai per aukšti, 
piliečiai negali išsimokėti. 
Valdininkai pinigus šinkuo- 
j'a maišais. Priperėjo viso
kių komitetų. Bet ši pasta
ba tinka ir demokratui Tru- 
manui. Jis irgi buvo pripe- 
rėjęs visokių komitetų. Pa
matiniai abidvi administra
cijos vienodos.nei mėsos, nei žuvies 

kiaušinių nevalgo. Pierią ge
ria, jeigu jo gauna. Bęt to
kioj skurdžioj šalyj ir pie
nas daugeliui neprieinamas. 
Dėl prastos dietos ir nešva
rių aplinkybių ir užsilaiky
mo, ligos ' žmones jaunus 
pakerta. Jų gyvenimo ilgis, 
— apie 30 metų, kuomet J. 
V. tikimasi sulaukt arti 70 
metų amžiaus.

f Gamta ten graži — tro- 
piška. Beždžionės laipioja 
po medžius; kupranugarių 
karavanai kasdien praeina, 
slonių yra dėl darbo ir t.t.

Skanūs užkandžiai
f’o prakalbos,, gaspadinės 

šųrenge visokių užkąri,džių 
ir visi- susėdo} pasistiprint. 
Padaryta rinkliava padeng
ti susirinkimo lėšas ir pa
daryti pradžią iždui. Atski
rai buvo rinkliava Prūsei
kos Iparemjmui.. To jį komi
sija kitur Laisvėje paskelbs 
aukotojų vardus. Čia sumi- 

Į nėšiu tik tuos, katrie auko
jo dėl L.L.D. Iš viso surink
ta $29.00; 1 j

Kutelis $5.00; po $2 — J. 
Y namaitis, Adoma i č i a i, 
Stanislovaičiai, Želviai ir 
Lušai; po $1 — Antanavi
čius, Strižauskai, Zeliana- 
kas, Water^uriete, Ruginis, 
Ulozai, Jokubonis, V. Kras
nitskas,
Bokas, Vaitonis M. Paugis, 
Yenkeliūnienė; po 50 cy 
Marozai, Buzienė.

Daugelis mūsų narių jau 
pasiekė “social security” 
amžių ir nebeišsigali tiek 
aukoti, kiek galėjo seniau,

International Ladies Gar
ment Workers unijos loka- 
las 281 prisiuntė iš Lowell 
merginas pikietuoti Boule
vard Sportswear Co., 380 
Essex St. šita pati kompa
nija turi dirbtuvę ir Lowel- 
lyje. Ten darbininkai pri
klauso unijai, o Lawrence 
nepriklauso. L a w r e n ce. 
dirbtuvėje dirba 75 darbi
ninkai. Dabai* jie susirašė 
į uniją. Gerą darbą atliko 
lowellietes.

Raudonojo Kryžiaus vie
tinis skyrius paskelbė duo
menis, kiek jie gavo Law-1 
rence. kraujo per paskuti
nius dešimt metų. Vipo su
rinkta 10,618 puskvorcių 
kraujo. O visoie Amerikoje 
buvo surinkta 2,200,000 pus- 
kvorcių. Tuo tarpu’visoje 
Anglijoje * per ■ tą < patį laiką 
buvo surinkta’ tik . 800,000 
puskvorcių.

Miesto taryba užgyrė mo
kyklų statybos padidinimų. 
Reikalas didelis. Yra senų 
mokyklų, kurios nebetinka
mos ir turėtų būti nugriau
tos.

S. Piehkauskas

Krasnitskas,

Buenos Aires. — Argen
tina sutiko, kad Navarino 
sala butui Čilės nuosavybė.

bet savo organizacijai vis
gi nepaskūpi. Labai ačiū vi
siems, katrie atsilankėte, ir 
aukojote, kad naujai prasi
dėtų veikla.

Korespiondeintė

Baltimore, Md.
Kas veikiama pas mus.
Mūsų vietinėje LLD 25 

kuopt) je yra grupė draugių 
ir draugų, kurie pilnai, pa
gal išgalę, rūpinasi kuopos 
irabelnai veikla. Tas viskas 
atspindi susirinki m iro s e, 
kurie dabartiniu laiku 
įvyksta reguliariškai kiek
vieną mėnesį.. Ne tik kad 
senieji nariai gerai daly
vauja kuopos susirinkimuo-1 
se, bet dar gauna ir naujų i 
narių. Ypač buvo linksma ' 
matyti draugę O. Žemaitie
nę įstojant į mūsų organi
zaciją. Gal. dar ir ilgai Že
maičių šeima pasiliks liūde-' 
šio prislėgta dėl tragiškos i 
mirties jų vienintelės dūk-1 
relės Dianos s. m. sausio 16 . 
d., bet motinos dėmesis or- ■ 
ganizacijos ir abelnai darbo i 
žmonių reikalais, be abejo
nės, palengvins pernešti tą 
Skaudžią nelaimę, ko mes 
visi jai ir jos draugui Anta
nui nuoširdžiai linkime.

Pagerbimui mūsų kuopos 
seniausio nario V. Stanke
vičiaus, išsiskyrusio iš gy
vųjų tarpo, puvo nupirktas 
gėlių vainikas. Taipgi velio
nis pagerbtas -narių atsisto
jimu. Jo likusios knygos bus 
atsiųstos Baltimorėn ir pil
niausiai sunaudotos. Jo 
Laisvės neišsibaigusi pre
numerata paskirta tam, kas 
galf skaityti. Gaila, kad jo 
sūnus Albert nevartoja lie
tuvių kalbos. Bet už tai, 
kad jis savo tėvui po mir
ties patarnavo taip, kaip 
tėvo buvo pageidauta, nu
tarta kuopos vardu pasiųs
ti padėkos laišką.

Jau užtikrinta, kad Lais
vės naudai piknikas įvyks 
birželio ! d. Apie tai vėliau 
bus pranešta* spaudoje. '

Draugai,' pasinaudodami 
Vilnies nupigintaJ kaina, 
užsiprenumeravo ir 1 dien
raštį Vilnį.. O Vilnies baza- 
rui iš kuopos iždo paaukota ' ]į^0 sūnus" 
penki doleviaiuiĮ^e^amiršta i anQpay •
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WATERBURY, CONN.

Mirus

JONUI GABRĖNUI
Reiškiame širdingi ausią užuojautą jo dukteriai

Mrs. Thayer, broliui Povilui Gabrėnui ir
visai jų šeimai liūdesio valandoje.

J. J. Ynamaitis V. Žiūraitis
M. ir V. Adomaičioii K. Yenkeliūnienė
J. ir M. Strižauska1 J. Vaičelionis
V. Krasnitskas O. ir V. Želviai
J. Vaitonis J. Zelenekas
M. Vaitonaitė . C. Lusas
V. Muraškauskas Alck. Kiudulas
P. Bokas K. Danisevičius

NORWOOD, MASS.

Mirus

DOMINIKUI VAINAI
Šioje liūdesio valandoje reiškiame giliausią 

užuojautą jo pusbroliui J. Valmai 
ir pusseserei N. Grybienei

A. ir K. Barčiai J. Valma
L. Trakimavičius A. ir Olga Strapponi
S. Budrevičiėnė E. Valmienė
E. Niaurienė M. Krasauskienė
S. ir Julė Družas M. Uždavinis
A. Jonušienė J. Pastarnak
M. Misevičienė

BROCKTON, MASS

Brockton o 
labai nu
krautu vių 
biznieriai 

arba išsi-

Didelė bedarbė
Dabar čionai yra labai 

daug bedarbių, kurie yra 
užsiregistravę dėl nedarbo 
apdraudos. Linijoje tenka 
išstovėti po 3—4 valandas, 
kol prieini.

Dabar mūsų 
miestas atrodo 
smukęs. Daug 
yra tuščių, nes 
išėjo iš biznio,
kraustė kitur. Čia randasi 
keletas moteriškų drapanų 
siuvyklų. Kai kurios pri
klauso prie International 
Ladies Garment rWorkers 
unijos. Girdėjau, kad dar
bininkai streiką laimėjo.

Mirusios 'lietuves
Kovo 4 d, mirė Bessi^ 

Beyeikienė, ;su laukusi 58 
m., amžiaus. Palaidota Pine 
Hill kapinėse, W. Bridge
water, Mass. Jųs.vyi'as Be- 
reika buvo gyvenęs Great 
Neck, N., Y., ir ’ ten mirė 
prieš .keletą, .metų.. Yra7 TA ’ t

|škaitęs Laisvę.' Velione pa- 
dukterį ir

ir Laisvė: jai irgi paaukota 
penkinė jos : Mot. skyriaus 
vedimui, kadangi mūsų su
sirinkimas įv/ko tą pačią 
kovo 8 d., kuri yra Tarp
tautinė Moterų Diena.

Sekretorė

Elizabeth, N. J.
Apie mūsų ligonius
Pranas Šiąulys randasi 

sanatorijoje Scotch Plains, 
N. J.. Pirmiau jis turėjo 
kambarį ant pirmojo aukš
to, bet pereitą mėnesį pasi
gavo num. 8. Draugai, ku
rie turite laiko, nuvažiuo
kite jį aplankyti. Nes jis 
buvo visų klubiečių geias 
draugas.

Ir ten pat kitam kamba
ryje randasi Jonas Sabons- 
kis, irgi geras draugas. Tik 
visa bėda, kad su juo sunku 
susikalbėti, nes jis nepri
girdi.

Jiedu labai apgailestavo 
draugo M. S a k a 1 a u s ko. 
Mat, kai jis gyvas buvo, tai 
jie vienas kitą aplankyda
vo. Ten randasi ir keli ki 
ti lietuviai. Aš juos dažnai 
aplankau . Jau keli yra mi
rę, kuriuos aš lankydavau, 
kaip tai: K. Pavalkis, Ad. 
Dragūnas, Ch. Janužis, M. 
Sakalauskas.

Pranas Šiaulys jau pra
dėjo aštuntus metus gyven
ti toje įstaigoje. Linkiu aš 
jam geros sveikatos.

A. Stripei/ca

Washingtonas. — Aviaci
jos viršininkai skundžiasi 
kad jiems trūksta prasilavi
nusių žmonių.

Worcester, Mass.
Liūdna sukaktis

Kovo 30 d. sukanka viene- 
ri metai, kai mirė Jurgis 
Kanapkis. Jurgis buvo nuo
latinis lankytojas pažangių
jų organizacijų susirinkimų 
ir parengimų. Jis neskūpe- 
jo ir paaukoti apšvietos ir 
labdarybės reikalams. Taip 
pat likusi našle jo žmona 
Elzbieta, prisimindama šią 
liūdną sukaktį, skiria Lais
vei $5 ir savo giminėms 
Lietuvoje užrašė Laisvę.

Lai skrenda pažangi ap- 
švieta po pasaulį! D, J.

Cary St. Jį prižiūri jo žmo
na Marijona ir sūnus Ru
dolfas.

Stella Raštikienė sunkiai 
serga Brocktono ligoninėje, 
gyvena po num. 19 Vine St. 
Ją dažnai lanko jos duktė 
Stella ir žentas Adolfas Gu- 
reskis.

Abudu ligonius aš aplan
kiau, Jie labai patenkinti 
mano pasimatymu. Mes visi 
linkime jiems abiem nuga
lėti tas sunkias ligas ir su
grįžti atgal į sveikųjų eiles.

G. Shimaitis

Kovo <6; d. mirė Bessie 
Ręsevich, irgi sulaukus 58 
m. amžiaus. Gyveno po 
num. 57 Arthur St. Paliko 
gimines Nellie Yon i tis, 
John ir Vito Valatkevicz.

Kovo 10 d. mirė Louise 
Pašakarnienė.' Paliko *vyrą 
Frank, du sūnus ir vieną 
dukterį.

šaunus parengimas
Pavasarinis koncertas ir 

šokiai įvyks balandžio 19 d. 
Rengia Montello Trijo ir 
Vyrų Grupė. Tėmykite gar
sinimą Laisvėje.
Kokios pas mus naujienos

Vasario 21 d. degė City 
Hali. Padarė nuostolių ant 
suvirs šimto tūkstančių do-- 
lerių. Dabar eina, kalbos 
kad namas buvo neapdraus
tas. Ir dar nėra .žinios, ar 
naują statys, ar senąjį tai
sys. Naujo pastatymas kaš
tuotu. kvoįleris milijono do
lerių, o senojo pataisymas 
suvirsimi trs šimtus tūks
tančių. Tai bus našta na
mu savininkams.

Tą pačią naktį sudegė 
metodistų bažnyčia Frank
lin Church ant Snow Ave. 
Nuostolių padaryta 'už 80 
tūkstančių dolerių, ši baž
nyčia buvo gerai žinoma lie
tuviams tautininkams. Ten 
kunigavo kun. Pelchius, ko
mitete buvo Andrius Kirei- 
lis, kuris dabar randasi ner
vų ligų ligoninėje Foxburo, 
Mass., ir kiti.

Serga mūsų Laisvės 
skaitytojai

Sunkiai serga, savo na-
i '

muose, Antanas Valentuke- 
vičius, gyvęna po num. 572

Worcester, Mass.
• Aido Choro žinios
Jaug gražaus sniego at

nešusi šių metų žiema ap
sunkino keliavimą ir paken
kę daugumai parengimų. 
,Taį pasunkino ir menininkų 
veiklai.. / 
oru įvyko ir j 
metinis banketas. Koncer- i 
tinę banketo dalį gražiai 
išpildė pats choras, duetas 
Ona Dirvelienė - Jonas Sa
baliauskas ir nauja solistė 
Irena Janulienė. Skanaus 
maisto paruošė K. Saba
liauskienė, O. Stankienė, A. 
Vasilienė, M. Žalimienė, P. 
Bakšienė ir P. Sadauskie
nė. O svečias montellietis, 
kurio pavardės nežinau, ai- 
diečius pavaišino gėrimais. 
Visiems ačiū. Banketas bu
vo gražus, jaukus, tik aud
rotas, nepalankus oras, be 
abejo, daugelį sulaikė nuo 
dalyvavimo.

Aidas jau baigia susimo
kyti operete “Kada kaimas 
nemiega.” Ši operetė, kaip 
žinia, su geru pasisekimu 
buvo Worcesteryje vaidinta 
keliolika metų atgal. Aidui 
tuomet vadovavo J. Karso- 
kienė. Dabartiniame opere
tės vaidinime bus daug pa-

Waterbury, Conn.
Parama dėl L Prūseikos
Kovo 8 d. LLD 28 kuopos 

susirinkime vienam drau
gui prisiminus apie d. L. 
Prūseikos sunkią padėtpir 
kad yra reikalinga finansi
nė pagalba, atsirado keletas * 
gerų ir nuoširdžių draugų, 
kurie be jokių kalbų ir dis
kusijų sudėjo keletą dole
rių. Aš manau, kad d., P. 
yra to pilnai užsitarnavęs. 
Mes tau, Leonai, linkime 
greitai ir pilnai pasveikti ir 
dar daug metų darbuotis 
darbo žmonių gerovei.

Aukojo sekami: J.< M, 
Strižauskai $5, P. Bokas $5, 
I. Kutelis $3, K. Yankeliū- 
nienė $2, V. Ruginis $2, ir * 
po vieną dolerį: Gudergis, 
E. Bugienė, Waterburiėtč, 
M. Paugis, V. Yakubonis, 
K. Stanislovaitięnė; B. 
Marcinonis ir E. Lusaš. Vi
so sudėta $25. M. S»

Cleveland, Ohio
Sąryšio pažmonys 

su vakariene ! ’
Šetadienį, kovo 22 ; Lt>S

klubo svetainėje,., 9305 SL
Audrotų vasario ■ Clair Avė.,; vakariene prasi- 

Aido CJioro . c|ės 6-tą valandą vakarei Po 
vakarienei bus šokiai prie 
Pleikio orkestro ir tęsis ūki 
vėlam vakrui. Bus ir kitų 
pasilinksminimų bei žaislų. 
Bus skani vakariene, ir pel
nas eis apšvietos labui. Ko
misija dar nori priminti, 
kad kuriems yra išgalima, 
ateidami į pažmonį atsineš
kite dovanėlių, kad galėtu
me daugiau įeigų padaryti. 
Kada mes priklausome bet 
kurioj Clevelando organiza
cijoje, priklausome ir 
Draugijų Sąryšyje. Todėl 
būkime visi ir atsivesk!- 
me savo draugus ir pažįs
tamus, su kuriais bus sma
giau praleisti vakarą ir pa
remti tikslą.

širdingai kivečia 
Koriisijd

Klaidos pataisymas
Laisvės Nr. 37- tattle 

straipsnyje “Kai kuriems 
keitimų, daug naujų žmo- pabėgėliams iš Varėnos pa
inų. Viskas eina dabartinio 
Aido Choro mokytojo Jono 
Dirvelio vadovybėje.

; Šių žodžių rašytojui teko 
būti vaidinimo-dainų pamo
kose. Jau viskas sklandžiai 
einasi. Jau nuskirtos dvi 
dienos vaidinimui — Wor
cesteryje balandžio 20, o 
Mon tolioj e gegužės 9.

Patartina visiems Massa
chusetts valstijos ir apy
linkės meno mylėtojams ir 
visiems lietuviams įsitėmy- 
ti virš paminėtas dienas ir 
dalyvauti abiejuose vaidini
muose. Men.

---------— u

siskaityti” yra padaryta 
klaida. Jūsų pasakyta Koz- 
kutis, o turėjo būti Korku- 
tis. P. Puodis-

Washingtonas. — Senati
ms komitetas užgyrė, kad 
ateinančią vasarą pasauli
nėje parodoje, Bruselyje, 
galima išleisti iki $14,300,- 
000. Prie pirmiau skirtų išf 
laidų dar prideda $2,900,000.

Brandenburgas. — Vėl 
keli tarybiniųNkarių pulkai 
apleido Rytų Vokietiją. Ge-. 
nerolas Sedelnikovas sakė, 
kad visi turėtų savo armi- 
jąs ištraukti iš abiejų Vo
kietijų. , •

NAMŲ SAVININKAMS
Pentiname namus iš lauko ii 
vidaus; apkalame Bingeliais; 
sutaisome pi'jazus ir dengia
me bei taisome stogus.

Prašom kreiptis:
JOHN PETRUS“ " 

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA. 4-4576-



Europoje liaudis dar tvirčiau 
stoja už taiką

Londonas. Washington ingtono atsi nešimu linkui

DIDYSIS NEW YORKAS Praneškite Mūsų ligoniai

no politikų atsinešimas lin
kui Tarybų Sąjungos taikos 
pasiūlymų dar daugiau iš
judino Europos žmones. E- 
• troops liaudis nenori ir bi
josi karo.

“Visi aiškiai mato, kad 
Anglijoje kyla žmonių ne
pasitenkinimo banga prieš 
Amerikos politiką,” rašo; 
D. Middleton. Darbinei ai ; 
kasdien primena atominių 
bombų pavojų. Žmonės vis 
daugiau kalba apie tuos 
baisumus, kokius padarė A- 
merikos bombos 1945 me
tais Japonijoje.

Ne vien tarpe darbo žmo
nių, bet studentų ir inteli
gentų auga nepasitenkini
mas, kad Amerikos valdžia 
atmetė profesoriaus Bert
rand Russell pasiūlymą su
laikyti atominių ginklų 
bąndvmus.

Council for Abolition o’f 
Nuclear Weapons išleido 
atsišaukimą iš 1,500 žodžių, ; 
kuriame smerkia tuos, ku
rie išsisukinėja nuo taikos 
konferencijos ir atsisako 
sulaikyti atominių ginklų1 
ruošimą.

Iš Vakarinės Vokietijos! 
ateina daugiau žinių, kad! 
ten darbininkai ir spauda į 
nepasitenkinę Amerikos! 
agresyvia politika. Iš Ro
mos ir Paryžiaus praneša, 
kad ne tik darbo žmonės, 
bet ir eilė valdininkų nesu
tinka su vėliausiu Wash-

užsienio ministrų konferen
cijos.

ANGLAMS PATINKA 
BENDRADARBIAVIMAS

Londonas. — Tik sugrįžo 
iš Tarybų Sąjungos lordas 
Douglas, anglų civilinės! 
aviacijos pirmininkas. Jis 
sako, kad geras dalykas ore 
bendradarbiavimas. Birže
lyje anglų civilio aptarnavi
mo lėktuvai pradės skrai
dyti į Maskvą, o tarybiniai 
i Londoną, v < €

ISPANIJA SIŪLO 
ANGLAMS. SUTARTĮ
Madridas. — Ispanijos 

valdžia siūlo Anglijai, kad 
pastaroji priimjų ją prie 
Gibraltaro tvirtumos tvar
kymo. Anglija yra įsitaisius 
galingą tvirtumą prie G;b-i 
raltaro sąsiaurio, pietinia
me Ispanijos kampe. Per 
šimtus metų ėjo g’nčai ir 
karai tarpe Anglijos ir Is
panijos už tą žemės šmote
li, v

$1,850,000 000 NAMŲ 
STATYBAI

Washingtonas. — Sena
tas paskyrė $1,850,000,000 
naujų namų statybai. Nu
mato, jog už paskirtą sumą 
bus galima pastatyti 200,- 
000 vienos šeimos gyvenna-- 
mių ir 500,000 darbininkų 
gaus darbo.

Tai bus sekamą sekmadienį!
Padarysite sau didžiulės 

naudos, jei kovo 23 d. at
vyksite į Lietuvių Kultū
rinį Centrą (Rich m o n d 
Hill, N. Y.) ir susipažinsite 
su tuo, kas ten bus.

Lietuvių Meno Sąjunga 
tą dieną ruošia labai įdo-

Mildred Stensler
mų popietį — tokio pas mus 
dar nėra buvę.

Kas gi ten sekmadieni 
bus ?

Trumpai pasakius, bus 
lyg ir koncertas su daino
mis, deklamacijomis ir kal
bomis.

Mildred Stensler meninei 
programai vadovaus — be 
to, ji aiškins apie tarybinę 
1‘etuvių muziką — apie nau
jas dainas ir operas, kuria
mas© ir statomas Lietuvoje. 
Meno Sąjunga gavo nema
ža naujų iš Lietuvos dainų, 
— kai kurios jų čia bus su
dainuotos.

Rojus Mizara kalbės apie 
lietuvių poeziją — sena ir 
naują, tarybinę, ir bendrai" 
apie meno ir ^ultūros plėto
jimąsi mūsų tėvų krašte.

Naste Buknienė ir Ieva 
Mizariene dėklam u o s 
senovišką ir n a u j o v i š- 
ka lietuvių poeziją, eilėraš
čius. :

Suzanna Kazekyte ir Ele
na Brazauskiene dainuos.

Kaip matote, pobūvis bus 
kupinas gražių ir įdomių 
numeriu.

Kuriems tik laikas leis, 
atvykite sekmadienį į Lie
tuvių Kultūrinį Centrą ir 
praleiskite porą-trejetą va
landų kultūringai, kartu su 
menin'nkais.

Pradžia 3 vai. popiet.

Moterų atydai
t

Ketvirtadienio vakare, 
kovo 20 d., Kultūrinio Cent
ro patalpose atsibus vietos 
Moterų Klubo susirnkimas. 
Narės prašomos skaitlin
gai dalyvauti, nes apart ki
tų reikalų, teks apkalbėti 
pavasarinį pareng imą — 
Motinų Dieną. Apie tai kož- 
na narė turėtų pagalvoti, ir 
susirinkame nusitarsim, ko
kio pobūdžio parengimas 
turės įvykti. Yra kviečia
mos ir pašalinės moterys 
ateiti į mūsų susirinkimą.

Klubo Valdyba

L Prūseikos reikalu
Kaip jau žinoma, d. Prū- 

seika randasi namie. Tai 
dar nereiškia, kad iis visiš
kai sveikas, bet nors suma
žės išlaidos ligoninei

Per mūsų newyorkiški 
komitetą įėjo dar sekamos 
aukos:

“Sudegęs” Liaudies Teatras

Ino jau;
Visi tie, pas kuriuos kas 

nors užsisakė vietas Juozo 
Weisso pagerbimo bankete, 
esate prašomi apie tai pra
nešti tuojau ne vėliau šio 
šeštadienio ir sekmadienio. 
Taipgi tie, kurie dar mano
te vietas užsisakyti, padary- čiadieniu jau būti 
kite tai irgi ne vėliau minė
ti] dienų. Pranešti galite 
vakarais Kultūriniame cen
tre, arba dienomis Laisvės 
raštinėje.

Neati dėliokite. Įsivaiz
duokite, kokia padėtis būtų, 
jei rengėjai parūpintų por
cijas šimtui ar kad ir pus
šimčiui žmonių daugiąų ar
ba tokiam skaičiui mažiau, 
negu į banketą suširinktų! 
Padarykite ir sau ir rengė
jams užtikrinimą. S. V.

Praėjusį šeštadienį teko 
aplankyti mūsų gerą drau* 
gę ir buvusią sunkiai susir
gusią Stefaniją Cedronienę. 
Bus džiugu visiems Cedro
nu draugams, kurių jie taip 
daug turi, išgirsti, jog Ste
fanija sveiksta labai gra
žiai. Ji mananti su šiuo tre- 

namie.
Bent taip žadėjęs jos gydy
tojas. .Kaip žinia, d. Cedro- 
nienė randasi East New 
Yorko Lutheran ligoninėje.

Ta pačia proga aplankė
me ir Kazimiera Balčiūną. 
Jis irgi smarkiai ligos pri
slėgtas. Randasi Kew Gar
den ligoninėje, kambario 
numeris 207. Atrodo, kad 
operacija bus pavykusi, ir 
nors ligonis dar vis nesijau
čia tvirtai, bet tai tik laiko 
.'klausimas, kol po operacijos 
pradės atsigriebti. Jį gali
ma aplankyti kasdien tarpe

būtent

Darbo unijų
NEW YORKAS. — Suk- 

niasiuvių streikas buvo 
trumpas ir baigėsi beveik 
pilnu darbininkų laimėji
mu. Viską sudėjus į daik
tą, darbininkai bus laimėję 
13 procentų algų pakėlimą. 
Tai buvo pirmas toje pra
monėje darbininkų streikas 
bėgyje paskutinių 25^ pietų. 
U Darbininkams vadovavo 
International Ladies Gar- 

V men t Workers unija, Strei- 
\ kas buvo paskelbtas - pra- 

/ džioje darbo sezono. Tas, 
žinoma, paveikė samdytojus 

*• kuo greičiausia susitaikyti 
su unija.

kovos lauke

CHICAGO, Ill. — Dar ir 
šiandien yra darbo unijų, 
kurios praktikuoja rasine 
diskriminaciją. Prie tokių 
unijų tenka pri skaityti 
Wood, Wire & Metal Lath
ers Local 74. Diskriminaci
ja buvo tokia biauri, jog 
reikalas turėjo atsidurti 
teisme .Dar 1954 metais de
vyni negrai darbininkai no
rėjo Įstoti unijon, bet jų ne
priėmė. Dabar lokalas pa
sidavė teismo patvarkymui, 
kad rasinė diskriminacija 
turi baigtis.

| Lokalas sutiko kiekvie
nam darbininkui už skriau
dą sumokėti po penkis šim
tus dolerių ir p a d e n g t i; 
jiems teismo kaštus, kuriu 
susidarė iki šešių tūkstan
čių dolerių.

Sakoma, jog tai pirmas 
toks atsitikimas, , kad teis
mas turėjo priversti darbo 
uniją atsisakyti rasinės dis
kriminacijos.

Tokios unijos, kurios 
praktikuoja rasinę diskri
minaciją, daro gėdą visam, 
darbininkų judėjimui.

DETROIT, Mich. — Pa
galiau susivienijo Michi ga
no valstijos AFL ir CIO. 
Suvienytos orgąniz a c i j o s 
prezidentu išrinktas George 
Murphy. Vienybės konven
cijoje dalyvavo 1,200 dele
gatų. Suvienyta organiza
cija apima apie 725,000 or
ganizuotų darbininkų. Bet 
Michigano valstijoje dar 
yra šimtai tūkstančių neor
ganizuotų darbininkų. Rei
kia tikėtis, kad vieningas 
darbo unijų judėjimas atsi
ims ir tuos darbininkus ir 
pasistengs juos suorganiuo-

| ti. ; ’

Kazimieras Songaila
MIRĖ KOVO 19, 1957 — BROOKLYN, N. Y.

Brangus mano Drauge, jau melai prabėgo, kai tu ilsiesi šaltame
kape, o aš Tavo kapą lankau su ašaromis akyse. Likome giliame 
liūdesyje ir niekada nepamiršime Tavęs: Eleonora, žmona; sū
nūs Vytautas ir Edwardas; marčios ir anūkės; podukrė Annp ir 
žentas Tarnas. Taipgi brolis Povilas Songaila, Chicagoj.

Aš irgi noriu tarti žodį | 
apie Liaudies Teatrą. Labai! 
gerai, kad draugas N. pada-! 
re pastabą apie teatrą, | 
Liaudies teatras yra žuvęs, j 
dingęs be žinios. Kodėl toks 
apsileidimas, sužlugimas?!

• ' . • 1

Iki šjol visi tylėjome, nie- ' 
ko neprisiminėme;. j Meno : 
Sąjunga jokio klausimo ne- ■ 
statė, nęparągino,' - nepaju- i 
dino .iš.: gilaus miego. mūsų i 
Liaudies Teatrą. o patsj 
teatras kur nors miega, nie- ■ 
ko neverdamas. . Niekas 
nieko neparašo iš jo veik
los. Ar jis turėjo;nors vie
ną į metus ■ pasitarimą bei 
sus;rinkimą, ’ar jis dar al
suoja, planuoja ka nors da- 
barč;ai arba ateičiai?

Kiek nuostolių padaroma 
mūsų judėjimui, jeigu ne
veikiama!

Brooklynas ar New Yor- 
kas. yra ryt’nių valstijų 
centras. O tas centras sal
džiai miega. Mūsų koloni
jos juk tikisi iš centro ko 
nors meniško, tai veikalų, 
tai ^operečių pastatymo.

Mes jau esame daug da
vę mūsų kolonijoms. Tai 
kodėl neduoti daugiau? 
Veikalų yra daug, net, len
tynos lūžta. Tik reikia no
ro ir rūpestingo pasišven
timo. Būtų galima ir vėl 
aplankyti kitas- kolonijas 
su pastatymais. Kolonijos 
prašo, reikalauja ko nors iš 
mūsų. , : -

Draugas ■■ Shimaitis i š i 
Brocton, Mass., sako: Vis; 
žiūrėjau spaudoje, ar nepa
matysiu, ' gal Usteris, gaP 
Brooklynas ką nors su
rengs meniško ir apsilan
kys pas mus. Taipgi man 
teko kalbėtis su newhave-

Galima naudotis trumpes
niais veikalai, galima su
dėti po du ir padaryti gra
žų vakarą. Arba galima 
prie trumpesnio veikalo 
Pridėti dainų ar monologų. 
Jei tik norėsime, vis .rasime 
būdą ir išėjimą visoms pai
niavoms, nugalėti. .

Man teko patirti apie 
mūsų’■ artistus. Kai kurie jų 
purtos1, sakydami, kad aš 
daugiau mebevMdinsm, nes 
aš jąu per senas. Tai tik 
pąsjteiąinimas. Nejaugi ir 
mūsų., artistai^ kurie taip 
kalbą, susilauks tokio pat 
likimo kaipę Liaudies Teat
ras? Ar jie prisitaikys prie 
L. T., lovos? Gal jiems tas 
ir patiks...

Aš manau, kad reikia 
Liaudies Teatrą atgaivinti 
ir griebtis ve’klos. Yra pla
ti dirva. Dirbkime. Bus vai
sių, bus pasekmių liaudies 
labui.

Liaudis Teatras turėtų 
pradėt judėti.’ Gal būtų la
bai sveika naujų jėgų 
įtraukti bei perorganizuoti 
savo veiklą. Dažniau reikė
tų laikyti susirinkimus, 
rimčiau svarstyti dalykus, 
dangau rašyti spaudoje, 
kad visuomenė matytų ir 
žinotų L. T.; veikimą bei pa
stangas. Tik tada L. T. ne
bus. negyvas kūnas ir snau
dulys: išsiblaškys.

V. K.

L. D.S. 13 kuona. R;ch-
mond. Hill, per S. Vinik'v- 
tienę ........................ $5.00

K. Petrikienė . . . 10.00
V. Bunkus ............  3-00
O. čenul’enė......... '. 2 00
J. Wnresonas ..... ITO 
A. Bimba ............... 1.00
J. Gužas ................  1.00
A. Benirštis ........... 1.00
O. Titanienė........... 1.00
W. Brazauskas .... 1100
W. Miknlėnas ............ 1.00
S. Kazokvtė ........... 1.00
M. Stensler ........... 1.00
Viso per mus pasiusta

$589.76.
Komitetas:

Nastė B”kn?o!nė
Katrina PetGkDne 
Ieva T. MĮizarienė' ; < • -

nebuvo% karui strateginis 
įmestas Bet Trumanas ir jo 
'.alininkai pasirinko jį, kad 
nugąsdinti ne vien Japoni- 

' ją. bet ir kitas, šalis.
Vielos atominės bombos 

rezultatai buvo: 78,150 už
mušta vaikų, senefų ir mo- 

j terų, 13,083 žuvę be žinios, 
taip pat buvo užmušti. 
37,425 žmonės buvo sužeis
ti, daugelis ju vėliau mirė. 
Tokios pasekmės vienos 
atominės bombos

Prieš 100 metų 
vaikų nelaimė

Prieš šimtą metų,
1851 m. lapkričio 20 dieną, 
Greenwich Village sekcijo
je buvo baisi vaikučių nelai- 

i mė. Mokykloje No. 26 rado- 
j si 1,851 vaikutis tarpe 7 ir 

10 metų amžiaus.
Mokytoja Abigail Har

rison apalpo. Mergaitė su
šuko: “Water!” (vandens). 
Kiti vaikai manė, kad pra- 
s’dėįo gaisras. Jie visi leido
si viens pro kitą laiptais že
myn, grūdosi, stumdėsi, 
prie durų suvirto.

Pasekmės J buvo baisios: 
45 berniukai ir mergaitės 
neteko gyvasties. Arti 100 
buvo suže’stų. Nuo to laiko 
buvo galvojama, kaip įreng
ti durų spynas, kurios pa
čios • pasiliuosuotų jeigu 
prie Jų pasidaro susigrūdi
mas iš vidaus pusės. Dabar 
tokie įrengimai jau yra.

pe 7 ir 8 vai. vakare.
O sekmadienį pasileido

me į Greenpoint ligonine 
pasimatyti su mūsų draugu 
Juozu Steponavičium. Pra
dėjome teirautis, kuriame | 
kambaryje jis randasi. 
Bet jo nesuradome, o nesu
radome tiktai todėl, kad 
mūsų Juozas jau prieš kele
tą dienų "buvo iš ligoninės 
paleistąs ir randasi namie. 
Tai reiškia, kad d. Stepa- 
naitis savo sveikatą jau yra 
žymiai pataisęs.

Visiems mūsų geriesiems 
draugams linkiu kuo grei
čiausia pilnai sugyti. Rep.

Washingtonas. — Mac
millan, Anglijos premjeras, 
atskris į Washin gtoną.

: CLEVEĖANli — Ohio, 
valpfijpje jaus y ra, 350,t»00 
tyeaarbių. ‘

Indianapolis. — Indianą 
valstijoje yra 108,000. be
darbiu.- i

Stoękholmas, Švedija. ?— 
Mirė princesa Ingeborg, jąu 
79 metų.

PRANEŠIMAS
Richmond Hill, N. Y. Pusamžė 

moteriškė, tinkama būti drauge • ir 
prižiūrėtoja moteriškes suvirš 60 m. 
amžiaus. Visas privilegijos. Geri 
namai. Alga pagal kvalifikacijas. 
Arti Parapijos—Our Lady of Cen
acle. Po 6 v. y. HL 1-4758. Kal
banti angliškai (37-39)

4

IMATTHEW A
BEYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

Buvotelevizijoje
žudynė Hirosimoje

Sekmadien i o vakare, 
6:30 vai., televizijoje kana
las 2 nuolatos duoda istori
nį paveikslą, šį kartą rodė,

“Jūrų karalystėje”
Sekmadienių vakarais, 

nuo 7 vai., televizojos ka
nalas. 11, per pusvalandi ro
do. “Kingdom of the Sea” 
Įdomu ir verta matyti. Pa
veikslų yra jūroje po van
deniu nutrauktu. Galima 
matyti įvairiausių žuvų, 
marių gyvūnų, ir susipažin
ti * su vandenynų gyvūnija.

Ypatingai patartina jau
nimą pratinti pamatyti to
kius paveikslus, nes tas. 
jiems pagelbsti mokslo rei
kaluose.

j
1

BANKETAS
PUIKIAUSI VALGIAI IR ŠAUNI 
LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA

Ilgametį Veikėją JUOZĄ WEISS
Mos ji pagerbsime 70 metu amžiaus sukakties proga 

ir kaip ilgų metų ,L. D. S. centro iždininką 
* ir visuomenininką.

I

O kas ten taip verkia tarp krūmu tankių? 
Net ašaros byra man iš akių.
Medėjas beširdis, Medėjas ne žmogus 
Pašovė nekaltam paukšteliui sparnus. 
Bėgiodamas verkė paukštelis liūdnai, 
Kad liko atimti jam lengvi sparnai.

Nutllkle, neverkie, paukšteli, liūdnai, 
Mes esam abudu nuskriausti draugai; 
Tau gaila, paukšteli, lengvųjų sparnų, 
Man gaila praleistų jaunųjų dienų. 
Jau tavo, paukšteli, sparnai jieprlgys, 
O mano dienelės jaunos nesugrįš.
Jau mūsų ant žemės niekas nepaguos, 

/ Ramumą sau rasim abudu kapuos.
Pašvilpaus vėjelis, už draugą pabus, 
O saulė Iš viršaus apšvies mūs kapus.

niečiu d. Kuncu, kuris taip- 
g: pageidauta ko nors anie 
mena iš mūsų newvorkie- 
čių. O ka mes iki š'ol darė
me tuo klausimu? Ogi nie
ko! Ot, kaip “gražu”.

Mes ne tik kad šią žiemą 
’Teko nedavėme kolonijoms, 
bet ir čia pat centro na
muose* gražu ar negražu, 
tylu, n’eko neveikiama.

Mano supratimu, Liaukų 
dies. Teatras galėtų "duoti 
porą veikalų per sezoną. 
Nėra reikalo statyti dide
lius, iškaštingus veikalus.

ka’p, Trumano įsakymu, 
1945 m. rugsėjo .6 dieną, 
amerikiečai numetė atomi
nę bombą ant Hiroshima 
miesto.

Rodė, kokioje didelėje 
slaptybėje buvo prirengta 
bombos numetimas. Per il
gą laiką bombinis lėktuvas 
“B-29”, kitų dviejų lydi
mas, nuskrisdavo ant Japo
nijos miestų ir mesdavo tik 
vieną bombą, kad gerai 
įprasti.

Hiroshima' miestas turėjo 
apie 400,000. gyventojų. Tai

Pasibaigus rodymui “Jū
rų karalystėje”, tas pats, 
kanalas vėl per pusvalandį 
duoda iš karo istorijos 
“Victory at Sea”. Pereitą 
sekmadienį buvo rodoma, 
kaip Hitlerio submarinai ir 
“raideriai” skandino ląivus 
Atlanto vandenyne, o vėliau 
prisijungė jų šarvuotlaivis 
“Graf Spee“.

“Graf Spee” buvo greitas, 
stipriai ginkluotas ir vik
iais karo laivas. Bet anglų 
trys kruizeriai jį užkluno ir 
apdaužė. Naciai matydami, 
kad negalės, išsisukti,, ties 
La Plata užlaja. Pietų 
Amerikos pakraštyje, savo 
laivą nuskandino.

š.

AIDO CHORAS SfiSl
Atliks Programą

Banketas prasidės 7-tą valandą vakare
j

KOVO 29 MARCH
Rengia LDS 3-ji Apskritis kartu su Brooklyno LDS Kuopomis

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kviečiame visus dalyvauti ir tinkamai pagerbti asmenį, kuris 
visą savo amžių darbuojasi kultūriniame lietuvių judėjime.

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti vietas tuojau.

6 pual.-Laisvė (Liberty) - An trad., kovo (March) 18,1958
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