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krislai i Kuba, J. Valstijos
— Rašo A. Bimba — 

v
Gera, smarki vadovybė.
Ir mano balsas.
Šalies tragedija.
“Net lyginti negalima.”
Tradicinė tėvų diena. 
‘ Vilniaus kamuoliai.’ 
.Jiems nepavyko.

t-i geru

D r. King.

ir Lotynų šalys
Havana. — Fidel Castro, į dama prieš JAV propagan- 

Kubos premjeras, Darbi- da. Kuba gi iš savo puses

Eisenhowerio pasiuntinius ;
Japonijoje piktai pasitiko i

Darbas prie upės 
už žmonių gerovę

įninku Palociuje kalbėjo kir- sako, kad JAV visa komer- 
pėjų ir grožio darbininkų ! cine spauda, radijas ir tele- 

I suvažiavime. Kas dėl san- vizija nuolatos veda prieš 
j tykių su Jungtinėmis Vals-Ha propagandą. 
: tijomis, tai jis tarpe kitko;

•L nesnau- ; sakė;

neg'
Kuba gauna iš Tarybų Są- 

1 jungos naftos ir ją siūlė 
“JAV nori priversti mus JAV ir Anglijos kapitalis- 

atsižadėti šalies nepriklau- tams, kurie Kuboje 
somybės, teisių vesti preky-, naftos išskirstymo 
bą ir turėti diplomatinius' kus, paruošti naftą

Tokio.—Penktadienį, bir-;nacionalą. Automobilyje 
že lio 10 d., į Japonijos sos-' mes išbuvome valandą ir i n 
tinę atskrido James Hager-!20 minučių...
ty ir Thomas Stephens, | kad negalėsime su auto 
Baltojo Namo pasiuntiniai, i orlaukio išvykti, tai s~_ 
paruošimui priėmimo prezi-: n>e, kad pašauktų l_„ 
dentui Japonijos sostinėje. ; sparnį lėktuvą.”

Orlaukyje juos pasitiko Į Atskrido Jungtinių Vals-
D. MacArthuras — antrasis, tijų marininkų korpuso ma-1 atstos 
JV ambasadorius Japonijo- lūnsparnis ir šiaip taip nu- sprogimai”, 
je, Į orlaukį jau buvo su
sirinkusi 15,000 ar 20,000; buvo sugulę i

Kada arti-lūžiųjų darbų išilgai Gelto-

Jie nutarė surengti masinį ryšius su kitomis šalimis..., naudojimui. Fabrikų savi- 
pikietą prie abieju didžiuiu Jos nenori palikti mus ra-minkai atsisakė. Tas gali 
b;irtli',s suvažiavimu — de-: lybėje...” Castro sakė, kad atvesti prie to, kad Kuba 
i’1/’ ,atllr ( "( a«())(‘ ir | “Didelis kaimynas ruošiasi ■ tuos fabrikus perims i, salike.nu Los Angeles. Niekas . .... . £ . , . . 1 d
)U bal<o negalės ignoruoti. 1 Prle militarines intervene!- vo rankas.
1’uikus žygis. Visu geros va- jos Kuboje”. Kubos prezidentas Dr.
Los žmonių remtinas. Vėlesniu laiku Kubos ir i Osvaldo Dorticos lankosi

_ Į JAV santykiai dar daugiau ■ kitose Lotynų šalyse. Jis 
Man irgi atrodo, kad mūsų pablogėjo. JAV pasiuntė j buvo Venezueloje, dabar 

i j;,... -r,..'Kubai protestą, kad ten ve-; randasi Meksikoje.
limuosius rytus. Nieko gero 
lis ten nenuves. Jo misija nė
ra geros valios misija. Va
žiuoja j'S i tuos kraštus su-' 
stiprinti piktas reakcines Ki-j 
-’i ir Čiang Kai-šeko klikas.

nelaimė ištiko

Policija jau užpuolė ramų 
streikieriy pikietavimą

mažyte Čilės respubliką Pietą 
Amerikoje. Tasai žemės dre
bėjimas padarė tiek nuostolių, 

Jog nuo ju ims laiko atsipei-l 
keti.
eina Čilės žmonėms.

Mokslas dar vis neturi prie-1 ]auke. 
rroniu atspėjimui žemės 
bėjimu. Nuo jų apsisa 
vis neturime būdu.

Hartford,, Conn. — Uni-jku, United Aircraft Corp, 
ted Aircraft Corp, fabri- i prezidentas William Gwinn, 
kuose darbininkai paskelbė

I streiką. Iš vienuolikos kom-
tvirtina, būk “streikuoja 
tik mažuma darbininkų”. 

Viso pasaulio simpatijos į panijos fabrikų, jau aštuo- Bet masinis streikierių pi- 
i nių darbininkai yra streiko kietavimas rodo ką kitą.
1 ’ Juose dirbo apie ■ Fabrikantai jau kreipėsi į 

^•35,000 žmonių. Streikas pa-'Superior Court, New Have- 
g ! skelbtas: Hartford, New i ne, reikalaudami draudimo

! Haven, Manchester, Stam-1 (injunction) prieš pikieta- 
Lietuva ford, Hamilton, Windsor į vimą.

ruošiasi tarybinės santvarkos 
d v i d (‘šimtmečio at žymė j imu i.

Pasak Lietuvos švietimo 
ministro M. Gedvilo, net ly
ginti negalima to, kas buvo 
ir kas dabar yra. Paimkime 
tokį kampeli kaip šakiu ra
jonas. Prašau :

“Užtenka pasakyti, kad vi
soje apskrityje buvo tik vie-

Locks, Bridgeport ir Broad 
Brook miestuose.

Darbininkai reikalą u j a 
pripažinti uniją, pakelti al
gas ir pagerinti darbo sąly
gas. Streikas prasidėjo soli- 

I dariai ir pikietavimas yra 
masinis.

Kaip visada streiko lai-

Policija jau kelis 
! kartus užpuolė streikierius, 
! virš 50 jų sužeidė ir 30 areš- 
| tavo. North Havene, prie 
; Pratt & Whitney fabriko, 
i vienas streiklaužis su auto- 
i mobiliu užvažiavo ant pi- 
• kietininko ir jį sužeidė.

na gimnazija su 250-300 mo
kinių, ir ta pati privačių kle
rikalų rankose*, bei valstybinė 
gimnazija Naumiestyje. šio
se mokyklose daugiausia mo
kėsi buožių vaikai. Dabar Ša
kių rajone yra jau 10 vidu
riniu ir 18 septynmečių mo
kyklų. kurių V-XI klasėse 
mokosi apie 3,000 mokinių.”

Ir taip per visą Lietuvą.
“Dabar vidurinių ir septyn

mečių mokyklų V-XI klasėse 
mokosi daugiau kaip 209,000 
mokinių, tai yra 8 kartus dau
giau, negu paskutiniais bur
žuazijos valdymo metais,” su 
pasididžiavimu sako švietimo 
ministras.

Yra kuo didžiuotis, yra 
kuo džiaugtis'.

Ateinantį sekmadienį New 
Havene įvyks tradicinis Tėvų 
dienos parengimas. Suplauks 
daug žmonių. Iš Hartfordo 
atvyks Laisvės choras duoti 
meninę programą.

Pribus ir brooklyniečių. Da
lyvaus “Laisvės” gaspadorius 
Pranas Buknys.

Smetonini nk as nelaimingos 
reputaciojs Balys Gaidžiūnas 
susirūpinęs iš Vilniaus į pla
tųjį pasaulį leidžiamais “ka
muoliais.” Jų tikslas esąs su
skaldyti visus “vaduotojus.”

Pirmas “kamuolys” susidė
jęs iš šūkio už kultūrinį bend
radarbiavimą. Antras susida
ręs iš straipsnių apie vadavi
mo raketo vadų menkystę. 
Trečias mestas kamuolys yra 
“Vilniaus lankymo kamuolys.”

(Tąsa 6-tam pusi.)

Sako: Ruošia kara 
Kubos respublikoje

Washingtonas. — Kolum- 
nistai R. S. Allen ir Paul 
Scott tvirtina, būk Kuboje 
jau randasi 250 Tarybų Są
jungos technikų, kurie ten 
įrengia orlaukius, fabrikus 
ir submarinų bazes, j 
Jie tvirtina, kad tie techni-1 
kai atvyko per Paryžių ir 
dar jų daugiau atvyksta.

Kolumnistai rašo, kad 
JAV Valstybės departa
mentas kreipėsi į Francūzi- 
ją jų nepraleisti, bet Fran- 
cūzija atsisakius. Toliau 
kolumnistai rašo:

“JAV Central Intelligen
ce Agency (šnipinėjimo 
agentūra) į tai atsakydama 
slaptai siunčia pagalbą. į 
Kubą pavieniams ir gru
pėms nuvertimui Castro 
valdžios... o tas veda prie 
naminio karo”.

TURKIJA IŠTRAUKS 
KARIUS Iš KORĖJOS
Ankara. — Naujoji Tur

kijos vyriausybė nusprendė 
ištraukti savo karių briga
dą iš Pietinės Karėjos.- Se
noji Turkijos vyriausybė 
laikė ištisą brigadą. Nau
joji paliks ten tik apie 200 
karių.

Anglai prieš JAV 
“grėsmingą baisybę”

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos iš aliumino pa
gamino arą, kuris nuo vie
no sparną galo iki kito turi 
35 pėdas. Tas aras ruošia
mas pritaisyti Londone prie 
JAV ambasados durų. Aras 
išskėtęs sparnus, tartum 
pasirengęs apgaubti visą 
pasaulį ir grobti savo auką.

Pasirodžius jo paveiks
lams spaudoje, anglai sukė
lė protestus. Marcus Lip
ton, darbietis, parlamente 
iškėlė reikalav i m ą, kad 
JAV atsiimtų tą grėsmingą 
baisybę (Blatant monstro
sity).

TSRS REIKALAUJA 
PRIEŽIŪROS

Geneva. — Konferencijo
je atominių ginklų reikale 
JAV atstovai sako, kad 
mūsų šalis rengiasi pada
ryti požemyje atominių 
bandymų technikos reika
lais. TSRS atstovai pareiš
kė, jeigu tatai yra reikalin
ga teenikos ir mokslo rei
kalams, tai prie bandymų 
turi būti ir TSRS specialis
tai, kurie tuos bandymus 
prižiūrėtų.

Pekinas.
ausi prie Geltonosios upės ! nąją upę, o viso ten bus 48 

Matydami, i ir Sanmeno miesto, tai at-1 tvenkiniai ir 70,000 įvai- 
iš ; rodė, kad tei eina armijos i riaušių įrengimų ir pasta

tų.
Sanmeno tvenkinys turė

jo būti baigtas 1962 metais, 
bet žmonių yra didelis no
ras ji baigti greičiau, tai ir 
bus baigtas šių metų spalio 
menesį.

Tūkstančiai vyrų ir mote
rų, ten dirbančiųjų, sudarė 
komuną. Algas, jiems moka 
vyriausybė. Kada jie šį 
darbą baigs, persikels j ki
tą vietą panašiems dar- 

i bams. Įdomu, kaip jie dir- 
i ba ir dainuoja. Dainos žo- 
I ožiai: Pirmyn paskui Ko- 
' munistų partiją... Baigki- 
I me, baigkime darbą pirm 

ir j nustatyto plano. Dirbkime,

sutiko- mūšis”, rašo koresponden- 
malūn-įtas B. Ullmanas. “Visur bu- 

• vo daug sunkvežimių pilnų 
žmonių ir medžiagų, o iš 

girdėjosi dinamito

sileido, nes demonsti antai ■ Kinai ton stato milžiniš- 
1 nenoi>čjo, p;1 Sanmeno tvenkinį sker-

japomecių minia protestuo- kad us nusileistų. Jis išne-1 
jaučių prieš JAV ir Japoni-!šė prezidento pasiuntinius : 
jos karinę sutartį. Gi už; 
orlaikio ribų buv.o dar di-1 Jungtinių Valstijų ambasa-; 
desnė minia. Tą matyda- idos rūmų, tai ten rado dar

pa-j didesnę japoniečių demons-

; sai Geltonąją upę. Tvenki-;
- ? nys Iras 330 pėdų aukščio ir

jie atvyko pi le 319g pėdų ilgio. Jis pakels' 
"i upėje vandeni 230 pėdų ir 

( . , . . - ■ , . . v. . \ per metus sutaupius 1,236
mas ambasadorius ir pa- ■ didesnę japomecių demons- [nli jcmus kubišku pėdų van-1 
siuntiniai skubiai susėdo įjtrantų minią. Todėl pasiun- f|ens puri0 užteks apdrėki-1 
automobilį. Kas toliau įvy-ltiniai į ambasados patalpas; W 285 000 ketvirtainiš-! 
ko, tą pasako James Ha-!įleisti pro užpakalines du-, p myliu ploto 
gerty: | ris. | ‘

Sanmeno tvenkinysšeštadienį Tokio mieste“Mus apsupo tirščiausia
minia. Demonstrantai su-

, gadino automobilio ratval- ja
kius, mėtė akmenis, išmušė i 150,000 žmonių.' ' ' *.

įvyko masinė demonstraci- elektros gaminimo jėgainė skubėkime dėl mūsų laimin-
< V • • v I • 1 * • . •

kurioje dalyvavo
Jie reika-

apie Yra vienas iš septynių di-igos ateities.

; du langus ir bandė automo-' lavo atmesti Japonijos kari- 
' bilį apversti. Kai kurie iš; ne sutartį su JAV ir kad 
'ju buvo sulipę ant automo-; Eisenhoweris neatvyktų į 
1 bilio stogo ir dainavo Inter-į Japoniją.

Jau suorganizavo komitetus 
Kubos valdžios nuvertimui

Japanaigrąsina 
I Eisenhoweriui

Tokio. — Visi sluoksniai 
sujudo prieš Eisenhowerio 
vizitą. Darbininkų unijos 
grąsina paskelbti visoje ša
lyje generalinį streiką. Stu
dentų Lyga, kuri turi 350,- 
000 narių, pareiškė, kad 
jeigu Eisenhoweris atskris, 
tai jis negalės nusileisti, nes 
studentai suguls ant lėktu
vų nusileidimo takų.

Kada atskrido Baltojo 
j Namo spaudos sekretorius 
‘Jame Hagerty, jį pasitiko 
masinė protesto demonstra
cija. Tik po valandos laiko 
Japonijos vyriausybei pa
vyko iš orlaukio jį išnešti 
helikopteriu.

Sako: labai galinga 
Kinijos armija

Hong Kongas. — “Kinija 
turi labai galingą armiją”, 
rašo T. Durdinas. Jis nuro
do, kad niekas tikrai neži
no nei Kinijos, nei kitos ko
kios didellės šalies, gynybos 
jėgų. Bet yra žinoma tai, 
kad Kinijos gynybos jėgos 
labai didelės.

Numatoma, kad armijo
je yra nemažiau 2,500,000 
vyrų. Bet reikalui esant per 
savaitę būtų bent dešimt 
kartų tiek, nes visi kinie
čiai mokosi karinio žinoji
mo. Armija gerai ginkluo
ta, o dar geriau disciplinuo- 

: ta. Karių ūpas ir paklusnu- 
1 mas didelis.

Miami, Fla. — Per visus 
metus Kubos priešai veikę 

(Jungtinėse Valstijose jau 
I suorganizavo vad o v y b ę 
Castro valdžios nuvertimui. 
Miami mieste suorganizuo
ta direktorijatas iš penkių 
asmenų. Jo priešakyje sto
vi Dr. Jose Ignacio Rasco, 
Krikščionių partijos vadas, 
o kiti nariai yra: kapitonas 
M. A. Buesa, Dr. Justo Ca
rillo, Dr. A. S. Arango ir 
Dr. A. Varona.

Panašus komitetas susi
organizavo ir San Jose 
mieste, Kosta Rikoje (Cos
ta Rica). Pastarasis jau iš

leido ir manifestą, šaukda
mas visus Kubos priešus 
nuvertimui “Castro ir ko
munistu valdžios”.

Iš Havanos praneša, kad 
kalnuose užtikta liaudies 
priešų ginklų ir amunicijos 
sandėlių. Daugiausiai buvo 
kulkosvaidžių ir rankinių 
granatų. Radijo propagan
dos kurstymai iš Floridos 
žymiai padidėjo.

Maskva. — Tarybų Sąjun-( 
ga vėl pasiuntė Japonijai 
persergėjimą, kad ji neuž- 
girtu karo sutarties su 
JVA.

Vėliausios žinios
New Delhi. —Indijos val

džia Punjabo provincijoje 
areštavo apie 2,000 sikhų 
žmonių. Mat, jie agitavo už 
provincijos atsiskyrimą nuo 
Indijos. Indijoje yra apie 
10,000,000 sikhų, kurie ski
riasi nuo indusų.

Kanakas. — Venezuelos 
valdžia atmetė Francūzijos 
prašymą leisti jos “jet” lėk
tuvams skrajoti į Karakas. 
Ten jau skraido Pan-Ame
rican World Airways “jet” 
lėktuvai, tai ši kompanija 
prieštaravo francūzų įsilei
dimui.

Maskva. — TSRS sostinė
je pereitais metais- buvo pa
statyta 2,680,000 apartmen- 
tų, bet gyvenimo namų vis 
stoka, nes miestas labai 
sparčiai auga.

Geneva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Rytų de
legatai vėl nurodė į karo 
pavojų, kurį sudaro tokie 
įvykiai, kaip šnipinėjimai 
iš oro.

Ginkluotės vadai ir 
patys nesusikalba

Washingtonas. — Atomi
nės Jėgos Komiteto nariai 
reikalauja Eisenhow e r i o 
vyriausybės, kad ji neati
dengtų Francūzijai, Hol- 
landijai ir dar kai kuriems 
kitiems NATO nari a m s 
slaptybių apie atominės jė
gos submarinus.

Vieni iš jų tvirtina, kad 
iš tų NATO narių “slapty
bės pateks į Tarybų Sąjun
gą, kūri dar neturi atomi
niu submarinų”. Kiti gi 
priešingai pasakoje, kad 
Tarybų Sąjunga turi ir ga
na daug atominių submari- 
nu.

Washingtonas. — JAV 
valdininkai dar vis nesusi
taiko, kiek pinigų skirti tal
kininkų pagalbai. 'Eisenho
weris siūlo $4,175,000,000.

Pittsburgh, Pa. — AFL 
ir CIO unijos jau sudarė 
bendras organizacijas, ku
rios iki šiol veikė skyrium.

Washington.— Preziden
tas EHsenh&weris išskrido į 
ToliTnuosins Rytus.

Mackay, Australija.—Su
sidaužė lėktuvas ir žuvo 29 
žmonės..

Londonas. — Sulaukęs 87 
metų amžiaus mirė lenkų 
generolas Juzef Haller.

Kopenhaga. — Į Daniją 
atvyko Lenkijos užsienio 
ministras Adam Rapacki.

Castine, Me. — Mirė ra
šytojas Sydney Greenble.

ČILĖJE YRA VIRŠ 
400,000 BENAMIŲ

Santiago. — Pasekmėje 
žemės drebėjimų Čilėje yra 
virš 400,000 benamių ir 
150,000 gyvenančių ap
griautuose namuose. Tuo gi 
kartu ruduo jau baigiasi ir 
artinasi žiema, kuri neiš
vengiamai padidins žmonių 
vargą. (Čilė randasi pieti
nėje pusėje nuo Ekvato
riaus, tai dabar ten prasi
deda žiema).

Dar $608,000,000 
ginkly reikalams

Washingtonas. — Senato 
finansinis komitetas dar 
pridėjo apsiginklavimo rei
kalams $608,000,000.

Kaip žinome, kad pakri
kus viršūnų konferencijai, 
generolai, admirolai ir vi
si, kurie iš ginkluotės turi 
pelnų, pradėjo didelę kam
paniją už Jungtinių Valsti
jų didesnį apsiginklavimą 
ir paramą jų talkininkėms. 
Senatinis komitetas ir pa
tenkino jų reikalavimus.

Izraelis negrąžins 
nacį Eichmanną

Tell Avivas. — Izraelio 
' valstybė atmeta Argentinos 
ultimatumą, kuris reikalau
ja grąžinti į Argentiną nacį 
Adolfą Eichmanną. Izraelio 
vadai sako, kad Argentina 
turėtų suprasti, jog Eich- 
mannas yra kaltas už 6,- 
000,000 žydų mirtį ir žydų 
valstybė negali jį grąžinti.

Tuo pat kartu Izraelis 
įteikė reikalavimą ir Vaka
rų Vokietijai, kad ji atiduo
tu teismui 325 hitlerinin
kus, kurie ten gyvena.
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KAS RAŠO IR SAKO Kas užims prezidento vietą 
ateinančiais metais?
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Komunistų paturimas prezdentui
.AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJOS Sekretam- 

tas išleido pareškimą dėl planuojamo prezidento Eisen
howerio vizito Japonijoje. Tarp kitko, pareiškime sa
koma :

gu ji nebus našąlinta, tai ji ris bQtų daugiau atpalaiduota
-i . , . mm n n m 11 ■ linine' iv Vifn hnifi-vėl taps militaristų įran

kiu, kaip kad buvo tapusi 
praėjusiame kare.

“Jie karščiausiai trokšta, 
kad jų šalis būtų neutrališ- 
ka tarpe gyvuojančių dvie
jų blokų. Jie nori, kad Ja
ponija pripažintų Kiniją ir 
užmegstų su ja normališ- 
kus ryšius. Ir jie vieningai 
pasmerkia Japonijos ekono
minį ir militarinį pasirėmi-

sius rūmus ir Valstybės departamentą, kad didžiulė Ja
ponijos žmonių dauguma nenori nieko bendro turėti nei 
su prezidento vizitu, nei su taip vadinamo savitarpinio 
saugumo sutartimi, kuria premjero Kiši valdžia bando

% žmonių interes
19 dienosprezidentas Eisenhoweris išsižadėtų birželio 

kelionės į Japoniją, nes tos keliones tikslas yr; 
tai tautui užkarti kuro ir militurizmo politiką.

“Taip vadinamo savitarpinio saugumo sutartis yra

KAIP GYVENA, MOKOSI 
IR GALVOJA JAPONIJOS 
STUDENTAI

Visas pasaulis susidomė
jęs Japonijos studentų de
monstracijomis prieš prezi
dento Eisenhowerio vizitą 
ir prieš pasikėsinimą Japo
nijai užkarti “savitarpinio 
saugumo” sutartį. Visus 
stebina šio jaunimo kovin
gumas ir ištvermė. Kiši 
valdžios ^pastangos žiaurio
mis priemonėmis studentų mą Jungtinėmis Valstijo- 

: ryžtą palaužti neduoda re- mis. Jie 
zultatu.

Ir mums pravartu susipa
žinti su tais energingais 
jaunuoliais. Jie eina ke-! 
liais Pietinės Korėjos iri 

I Turkijos studentų, kurie! 
įsavo didvyriškomis demons-1 
' tracijomis nuvertė fašisti-l 
nes Rhee ir Menderės val-1 
džias. Galimas daiktas, kad! 
turės velniop važiuoti i.

re-
akcijos ir Valstybės departamento dominacijos. tvirtove. 
Šita sutartis tarnauja šaltojo karo siekiams ir neapsa
komai padidintų niuklinio, karsto karo pavojų Tolimuo
siuose Kvtuose. kuris paskui uždegtu ir visa pasauli...

Apie Japonijos studentus 
labai įdomiu duomenų 
mums suteikia amerikietis, 
dar jaunas vyrukas, irgi 
studentas, John D. Rocke-

galvoja realistiš
kai. Kadangi Kinija ir jos 
galybė randasi netoli Japo
nijos,' argi protinga ją an- 
tagonizuoti, nuduodant kad 
jos net visiškai nėra?

“Studentai absoliutiškai 
[ir vieningai priešinasi mili- 
■ turizmui bile kokioje formo- 
; je, ir, kaip paskutinių die

nynų įvykiai parodė, jie tvir- 
1 tai priešinasi saugumo su

tarčiai su Jungtinė mis 
Valstijomis. Užtai jie ta
po apšaukti komunistais.”

Rockefelleris savo straips-

“Įsiveržimas ir kišimasis i kitas suverenines tautas 
negali patarnauti mūsų tautiniams interesams. Tiktai 
gali pakenkti tiems interesams. Mūsų tautinius intere
sus galima apsaugoti tik gerbiant kitų kraštų rubežius, 
taikingai sugyvenant su visomis tautomis, užbaigiant 
šaltąjį karą, uždraudžiant niuklinių ginklų bandymus ir 
sunaikinant juos per visuotini nusiginklavimą, ir kitas 
tautas laikant lygiomis prie derybų stalo”.

Komunistai sako:

Jau treji metai jis gyvena 
Japonijoje, lanko universi
tetą ir tyrinėja Japonijos

“Labai keista, kad prezidentas gali nuvykti net 
8,000 mylių užkorimui ant Japonijos žmonių karinės su
tarties. ir kolonijizmo, kai tuo tarpu jis negali nuvykti 
tik keleto šimtų mylių į Mississippi ir Georgijus valsti
jas pravedimui šešerių metų senumo Aukščiausiojo teis
mo nuosprendžio. prieš segregaciją mokyklose.

“Mes raginame mūsų šalies darbininkus, ir visus 
taiką mylinčius žmones pasisakyti už taiką ir už solida
rumą su Japonijos žmonėmis per mitingus, rezoliucijas, 
pikieto linijose ir demonstracijose.”

Pagaliau komunistai“sdūlo sekamus šūkitis:
“L Atšaukti prezidento Eisenhowerio vizitą į Japo-

niją.
Šalin rankas nuo Japonijos!
Į gurbą ‘savitarpinio saugumo’ sutartį.
Gerbti nepriklausomybę Japonijos ir visų kitų

kraštu
Pripažinti Kiniją ir priimti į Jungtines Tautas! 
Baigti šaltąjį karą ir panaikinti bazes visose“6. 

svetimose šalvse!

s žmonių ramiomis
monstracijomis:

Visi šitie šūkiai atitinka šių dienų gyvenimo porei-
kiams. Ne tik komunistai, bet lai 
kos žmonių reikalauja, kad pr( 
kelionę i Japoniją atšauktų.

Ji nenaudinga, ji pavojinga.

rai japoniškai susikalbėti. 
Jis bandąs gyventi japonų 
studentų gyvenimu. Todėl 

■galima daleisti, kad jis jau 
pusėtinai gerai Japonijos 
studentus pažįsta ir su
pranta jų nuotaikas.

Rockefellerio straipsnis

jiems atidarė dangaus var
tus. Jie valdo keletą radi
jo ir televizijos stočių ; 
Texas valstijoj turi 4,000 
akru mišku ir bovelnos lau
kus. Jo politinis nusista-'

nuo namų Aiošos'ir kito buiti
nio darbo kuriant vaikų dar
želius, lopšelius, statant pirtis 
ir kita. Pačio darbymečio me
tu reikia padėti paruošti mais
tą jos Šeimai.

Draugai ir draugės!
Maždaug po dviejų mėne

sių lietuvių tauta minės reikš
mingą savo gyvenimo datą— 
Tarybų Lietuvos dvidešimtme
tį. Per praėjusius dvidešimt 
Tarybų valdžios metų lietuvių 
tauta broliškoje tarybinių tau
tų šeimoje, Komunistų parti
jos vadovaujama, pasiekė pui
kius laimėjimus visose liau
dies ūkio ir kultūros srityse, 
neišmatu ojamai 
žmonių gerovė, 
lygis.

Už visa tai, 
gyvenimą kartu su 
vais, 
metus pasiaukojamai 
ir daugelis lietuvių 
dukterų.

Lietuvių tauta niekuomet 
nepamirš Klaudijos Krastinai- 
tės, Adelės šiaučiūnaitės, se
serų Laukaityčių, Marytės 
Melnikaitės, Marytės Margy
tės ir daugelio kitų savo ge
riausių dukterų, padėjusių 
galvas 
jos viešpatavimą, o vėliau 
prieš fašistinį režimą, prieš j 
vokiškuosius fašistinius oku-j 
pantus.

Moterys daug padėjo ku 
riant kolūkius mūsų krašte, ' Tai labai apgalvotas daly- 
juos stiprinant organizaciniu-' — 1 • • . v • 1 XT 1 1

pakilo 
.jų

darbo 
kultūrinis

Daugelis pasakys, kad 
balsuotojai išrinks vieną iš 
geriausių, nes tradicinis 
posakis pas mus yra: kiek
vienas doras pilietis gali 
būti išrinktas prezidentu.
Tačiau visokie obalsiai ir tymas — pagal vėją, 
tradicijos padedama į šalį, 
kuomet ateina rinkimai, mington paeina i 
Kiekvienas sąmoningas pi-1 giminės, bet jaunystėj jis 
lietis galėtų pasakyti: juk Į savo spėkomis baigė Yale 
aš neturiu jokios teisės no- i universitetą. Jaunas Sy 
minuoti ką nors į preziden- mington pasiskolino nuo 
to vietą. Tik didžiūnai ir po- dėdės $250,000, už kuriuos 
litikieriai susirenka į kon- nupirko Easton Clay Co., o 
ferencijas ir nominuoja to-į dar vėliau pasiskolino nuo 
kį žmogų, kuris atstovaus i dėdės $500,000 ir išpirko 
juos ir jų interesus. [Colonial Radijo korporaci- 

Nors Chruščiovas yra pa-'ją. Vedęs Evelyn Wads- 
, velionio sen. James 

koks yra skirtumas tarpe I Wadsworth dukterį. Mano- 
respublikonų ir demokratų, ma, kad jis valdo daugiau, 

De-lkaip porą milijonų. Tačiau 
principo, i jis pinigus sukrovė Į St\ 
4.:.4-Louis Mercnile Trust Co. ir

Senatorius Stuart Sy- 
turčiu

už šį puikų sakęs, kad tik dievai žino, I worth,
savo tė- 

vyrais ir broliais, ilgus 
kovojo 
tautos bet tai nepilnai taip, 

mokratai neturi '
Jie politiniai avantiūristai, 
jų tikslas —- išsilaikyti val
dančiose viršūnėse. Tuo 
tarpu Respublikonų partijoj 
vyrauja stipraus kapitalo 
principas. Nedyvai, kad 

ir atkakliau

“Aš pilnai pasitikiu jau
nosios kartos troškimu tai
kos, nes tai yra realistinis, 
o ne idealistinis dalykas. 
Jie nori taikos, nes jie pa-|ūkinT . . .v. , , . . , . . į . sios burzuazimuzjsta karą taip, kaip jokia skleidži 
kita tauta nėra pažinusi, damos 
Japonijoje žmonės dar ir 
šiandien t e b e m i ršta nuo 
dviejų atominių bombų.”

dukterų,
kovoj prieš buržuazi- Į jis apdairiau 

“i jį gina.
Kodėl Respublikonų par- 

; tija pasirinko prezidento 
j vietai Richardą Niksoną?

jis jais jais nesirūpina. Syču 
mingtonas yra pilnas am
bicijų, bet jam nesiseka tas 
ambicijas įgyvendinti.

Senatorius John Kenne
dy yra milijonieriaus sū
nus. Tiesą pasakius, jis tų 
milijonų nevaldo ir gal ne
galėtų jų valdyti. Jis pa
vedęs apie 90G Merchan
dise Mart Chicagoje, iš kur 
gauna nuo $50,000 iki $75,- 
000 į metus. Jeigu pas 
Kennedy paklaustom: iš 
kur duona paeina, kas ją 
pagamina ir kai]) plačiai 
pasiekia visuomenę, aišku, 
jis į tai neatsakytų, nes 

prakaitas nesisunkė 
jos pagaminimo. Jo

Mat, Niksonas paeina 
iš mažo krautuvininko šei
mos. Jis negalėjo pasiekti 
aukštesnio mokslo, nes tė
vai skirdavo vos $35 į mė
nesį, o kaip asmuo jis ne
turėjo gabumų. Jam pasie
kus advokatūros, laipsnį, jo
kia New Yorko advokatų 
firma nedavė jam darbo. 
Kuomet jis'metėsi į politi
ką, tai pasirodė, jog yra ar
šus pažahgibsioS visūome-' 
nes ėdikas ir Atkaklus starn-' 
baus kapitalė rėmėjas. Nuo1 
čia respublikonai- dr 'pradėjo 
Niksoną auklėti', kelti į vir
šūnes.

Per pastaruosius septy
nerius metus respublikonai 
Niksoną kėlė į padanges ir 
rodė Amerikos žmonėms: 
ve, koks bus būsimas pre
zidentas, kilęs iš “] 
rų,” tai jūs, < 
balsuokite už jį, nes jis jū
sų klasės žmogus. Iš prin-[

atžvilgiu. Nepabūgo-' 
nacionalistų 

žiamų šmeižtų, nebijo- 
_____ i jų grasinimų, mūsų 
darbo moterys daugeliu atve
ji! rodė tikro didvyriškumo ir 
pasiaukojimo pavyzdžius. Ne 
viena iš ją, kaip Ona Sukac
kienė, Pranė Jankutė, Šakių 
rajono kolūkietė Agota Bas
tione krito nuo nacionalistinių 
budelių rankos. Tačiau tautos 
dukros ir toliau kovojo už mū
sų žemės ūkio pertvarkymą 
socialistiniais pagrindais, už 
kolūkinės santvarkos perbalę.

Mums Įąbai įžitigu, girdė
ti, kad mūsų mielosios se
sės Lietuvoje aktyviškai 
įsitraukia į visus socialisti
nės kūrybos darbus. Džiu
gu mums girdėti, kad Lie
tuvos moterys masiškai iš
silaisvina iš religinių prie
tarų, masiškai traukiasi 
iš dvasininkijos “globos” 
ir ginkluojasi moksline 
marksistine ideologija. Tik 
a p s i š vietusi moteris, tik 
laisva moteris gali tapti 
pilna ir drąsia kovotoja už 
šviesią ateitį, už naują, 
prakilnų gyvenimą. Iš

jam 
dėl 
draugai skundžiasi, kad jis 
toks liurbis, jog pamiršta 
eidamas į-miestą piniginę, 
tai; skolinasi iš draugų ,val
giui 'arba,važįuųtei,;; m z 

i - jAišku/i jfl-kampaniją wa-? 
dųyaųją- katąjįkų bažnyčia, 
kuri turėdama savo žmogų 
prezidentu, dar giliau šaknis 
suleistų i švietimą ir suvar
žytų civilines- laisves, ku
rių ir taip mažai beliko. 
Rinkimų kampanija tik 
prasidėjo, o kunigai pasi-

UGNINGI ŽODŽIAI APIE 
TARYBŲ LIETUVOS 
MOTERIS

Gegužės pabaigoje Vilniu
je įvyko (platus? Tarybų Lie
tuvos melžėjų h; kerdžių są
skrydis. Jame,, pranešimą 
padarė Lietuvos Komunistų 
partijos pirmasis sekreto- 

! rius Antanas Sniečkus, 
vargo ni()- Gražiai, šiltai jis apibūdino 

i kykla. Kambariai neapsil-, ]<aįmo gyvenime moters 
domi ne žiemą. Studentų j veiklos vaidmdnį. Kreipda- 
bendrabučiai taipgi be šilu- imasjs į moteris Sniečkus 
mos. Patys studentai nu- pasa^-^ 
balsavę apsieiti be apšildy-Į
mo, nes dauguma ju netu-, D1^e ę Iegą ka,me sudarot 

[lejo is ko UZ Šilimą pasi- Moterų darbas, jų visa veik- 
i mokėti viso labo tik po $1.- ]a vaidina labai didelį vaid- 
■40 per visą žiemą! Ir įsto- menį toliau vystant socialisti- 
|jimas i aukštąją mokyklą: M žemės ūkį. Visiems supran- 

Pavvzdžiui i'tama’ had nuo moterų pri- 
U j- ’ * klauso ir jų šeimos narių ak- 

<ui lame gVVLls dalyvavimas visuomeni-
. Pagaliau, nuo 

nuo jų veiklos labai 
žmonių 
ir bui-

T i m e s Magazine.” Pil
amoje dalyje jis plačiai api- 
; budina be galo sunkų ; ir 
i vargingą Japonijos- studen
tu gyvenimą. Dar ir šian
dien net ir aukštąją Japo

nijos mokyklą tikrai gali-' 
ųna pavadinti

daugelis kitų Ameri-i labai sunkus.
| tą universitetą,
! mokosi Rockefelleris ir ku-; man\e darbe^
! ris randasi šalia Tokyo, iš moterų,
i 1G aplikantu tik vienas te-Maug priklauso kaimo 
'buvo priimtas. ’ Materialinis, kultūrinis

Dar sunkiau su darbais .t,n^’y^;.ybų va]džja

Eisenhoweris

Išgelbėti turkai turi patys gelbėtis į
“TURKAI TURES SUNKIAI DIRBTI ir diržus su- į mokyklą pabaigus. Kiek 

siveržti, kad pagerinti šalies reikalus”, rašo amerikietis |£. 
korespondentas R. P. Hunt,

Stebėtinas dalykas. Visi žinome, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė kasmet Turkijai davė po $100,000,000 
ekonominės pagalbos ii' kelis kartus tiek militarinės.

1950 metais gailą pasigrobė Adnan Mendereso vado
vaujama klika.

Po dešimties metų tos 
dar daugiau nualinta. Finr

išvada-
? vo moterį, davė jai lygias tei- 

I geresnį darbą gauna tiktai sės su 
į tie, kurie turi įtakingus tė
vus bei pažįstamus. Be to
kios paramos iš lauko pu
sės japonietis jau n u o 1 i s 

i priverstas gelbėtis iš bado 
I bile pasitaikiusiu darbu.

vyrais visose valstybi- 
visuomenipio gyvenimo

Šiandien sunku rasti

viešpatavimo Turkija
> pakrikę, <

proleta- leido rinkti aukas Kennedy 
darbininkai, kampanijai. Juokinga.. Juokinga. 

Bostono Kneižiūkas iš savo 
radijo programų šaukia: 

cipo, Respublikonų parti-1 aukokite, kiek 
jai kur kas patogiau į pre
zidento vietą statyti N e w

nors penkis centus, kad 
Kennedy būtų išrinktas.

Yorko gubernatorių Nelso- Tas tik parodo, kaip kleri- 
Sniečkaus žądžių mums aiš-l^ R°ckefeilei į, nes Jis yra 
ku, kad Lietuvos vyriausy-' klases žmogus. — —

t kalams svarbu turėti Wa- 
Bet*čia shingtone savo antspaudą, 

bė ir partija puikiai įverti-! s i d u r i a su~ kitokybe. 
na moterų vaidmenį šalie, 
gyvenime.

Kokia išvada? Ogi tokia, 
kad iš aukščiau suminėtų
jų nėra nė vieno tinkamo 
žmogaus, kuris išvestų šalį 
iš šaltojo karo. Tiesa, kad 
iki lapkričio gali dar daug

Mat, Chruš- ‘ 
smarkų smū- 
šaltojo karo 
o ypatingai 

Jau mokslinin
kai aną dieną tarė savo žo
dį, veikiausiai išsijudins ir 
plačiosios inteligentijos ir 
darbo masės. Šiuos žodžius 
rašant, respublikonai jau 
pradėjo iš lovos kelti mie
gantį Rockefellerį, o demo
kratai — Stevensoną. Nėra 
nė kalbos, kad Stevensonas 
būtų tinkamiausias šiai 
vietai. Stevensonas pla
čiai apvažiavo Sovietų Są
jungą, Aziją, Afriką ir Pie
tų Ameriką. Tai plataus

Rockefelleris yra ne tik 
, milijonierius, bet net bilijo- 
i nierius, ir jo partija nega
lės už nosies vedžioti kaip 
Niksoną. Pagaliau, jiems 
svarbu ne taip klasė, kaip i kas pasikeisti, 
asmuo, kuris atlieka jų rolę čiovas uždavė 

gi Amerikos 
šalininkams, 
Niksonūi.

IR JIE PATARIA 
PREZIDENTUI 
NEVYKTI

Klerikalų spauda prideda 
savo balsą prie tų, kurie 
pataria prezidentui atsisa- 

šiandien, kyti kelionės į Japoniją, 
santvarkos sąlygo- Chicagos kunigų “Drau

gas” tikrai žinąs, kad 
“Maskvos ir Peipingo rau
donoji ranka vykdo kursty- 

Taiybos ir vietinių rno darbą Japonijoje.” Mū
sų prezidentui esąs susida
ręs rimtas pavojus. Kam 
jam rizikuoti? Girdi, “ge
ros valios ambasadorių mi
siją gali atlikti vice-prezi- 
dentas, vyriausybės kabine
to narys, arba bet kuris žy
mesnis diplomatas.”

Įdomu, kad šitą nuomo
nę, gal prieš savo norus, 
“Draugas” bus pasiskolinęs 
nuo komunistų. Šiomis die
nomis Komunistų partijos 
išleistame pareiškime taip
gi patariama mūsų prezi
dentui nevykti į Japoniją ir 
neerzinti Japonijos žmonių. 
Jie sako, kad prezidento 
misija nesuderinama su ge
riausiais Amerikos žmonių 
interesais.

nio ir 
srityse, 
tokį ūkinės ir kultūrinės sta
tybos barą, kuriame nedirbtų 
moterys. Tuo tarpu, kai bur
žuazijos valdymo metais mo-

I te rys buvo laikomos antraei- 
tudentai daug i lės rūšies žmonėmis, : 

[tarybinės
. .. Imis, moterys vadovauja dau-

(lentiją. geliui atsakingiausių darbo
“Japonijos studentai bijo-barų. , '

' Daug moterų išrinkta Auks- 
čiausmsios
Tarybų deputatais, moterys 
dirba vadovaujantį darbą par
tinėse i.r tarybinėse organiza
cijose. Didelis būrys moterų 
sėkmingai vadovauja kolū- 

- j kiams, brigadoms ir fermoms. 
! j Didelė žemės ūkio specialistų 

ttll‘1 i dalis yra moterys. Moterys at- 
___ t iš tikrųjų didelį darbą 

balsuoja prieš valdžią ir josi kovoje už tolesnį mūsų krašto , . . . I____________ li< Tnncii 11 v d n - '

darbininkų rimtesni už amerikinę stu

tik nebuvo jokio progreso padaryta, bet, priešingai, 
žemdirbiai tapo įstumti į dar didesnį vargą. Vietoje 
žadėtos demokratijos, Mendereso klika įvedė žiauriau
sią diktatūrą. Ir tatai įvyko Turkijoje, kuomet ten buvo 
apie 800 Jungtinių Valstijų visokių patarėjų.

R. P. Hunt rašo, kad turkai turės sunkiai dirbti at- 
steigimui pastovios valiutos, pašalinimui Mendereso pa
liktos netvarkos, pagerinimui industrijos, žomės ūkio 
įrankių ir atsteigimui žmogaus teisių.

Bet dabar Turkiją valdo militaristai. “Kur link jie 
šalį suks, ką darys?” — klausia kitas korespondentas 
Jay Waltz. Iš JOG buvusių Mendereso šalininkų parla- 
mente naujoji vyriausybė suėmė 404. Sakoma, kad kari
nis teismas teis buvusį prezidentą Celal Bayarą ir prem
jerą Menderesą: Yra suimta nemažai karininkų ir poli
cininkų, kurie žiauriai puolė studentų demonstracijas. 
Apie 1,500 jų yra areštuota ir išvežta ant salos. Vis dau
giau iškyla viešumon Mendereso valdžios žvėriškumų ir Į 
kankinimų.
. Bet ai’ naujoji Turkijos vyriausybė su generolu Ge

mai Cursel priešakyje pasuks nors kiek į liaudies pusę, 
į buvusio Ataturko politiką, ar ji tenkinsis tik persekio
jimais buvusių savo priešų?

Turkiją smouum karinės sąjungos—NATO ii METO.

ki; jie įsitikinę, kad jų val- 
įdžia nori “su amerikiečių 
I pagalba sucentra 1 i z u o t i 
| kontrolę ir sumilitarizuoti 
Japoniją,” sako Rockefeller [ 
4th. Kai ateina rinkiniai, I 
visi studentai, kurie I 
teisę balsuoti, iki vienam Į lieka iš tikrųjų didelį darbą

suki este.) imą. Ir mūsų užda
vinys vis aktyviau kelti mo
teris j gamybinį ir visuomeiū- 

Kartu reikia suda-

politiką.
“Jie abelnai tiki, kad mo

narchija yra jų tautai ne- nj darbą, 
reikalinga; jie bijo, kad jei- ryti visas sąlygas, kad mote-

••Norint jai tikrai gelbėtis, reikėtų iš jų išstoti,, atsteigti
normalius ryšius su savo kaimynais, sumažinti armiją, 
karo išlaidas, susilaikyti nuo varžymo liaudies laisvių, 
visą energiją įdėti gerinimui industrijos, žehiės ūkio ir 
bendrai žmonių gyvenimo. Bet jeigu jie pasiliks karo 
sąjungose, tęs senąją agresorių politiką, tai naujieji val
dovai šalies neišgelbės

jį galima kontroliuoti.
DEMOKRATŲ
KANDIDATAI

Senatorius Hubert Hum-
rey, vaistininko sūnus, 

nepasižymėjo jokiais gabu
mais. Įstojęs į Minnesotos 
universitetą, po metų turė
jo apleisti, nes tėvai neiš
galėjo toliau padengti lė
šas.

Dabar Humphrey gyve
na name, už kurį pirkda
mas mokėjo $26,000. Taip
gi turi vasarnamį, kuris 
kainuoja $15,000. Jo alga, 
kaip senatoriaus, $22,500 masto žmogus; Gile kokia- 
ir apie $10,000 išlaidoms, me nuotykyje jis blaiviai ir 
Humphrey siauro masto j[greitai susiorientuoja, 
žmogus.

Senatorius Lyndon John
son — apsukrus politikie
rius. Sunkiausius laikus 
jis pergyveno, kai viene
rius metus buvo mokytoju. 
Jo žmona paveldėjo virš 
milijono dolerių, kurie

ir

Jaunutis

Washing tonas. — Atskri
do Franz Josef Strauss, 
Vakarų Vokietijos karo mi-; 
nistras. Jis užgiria JAV pa
siuntimą “U-2” lėktuvo 
šnipavimui virš TSRS plotų.

<•
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: TOMAS MANAS

SUNKIOJI
Novelė

(Pabaiga)
Skausmas . . , Kaip nuo šio žodžio pla- 

jja krūtinė! Jis išsitiesė, sukryžiavo 
ankas, ir jo žvilgsnį po rusvais, suau- 

nais antakiais įdvasino gražus liūdo- 
Jis dar nėra nelaimingas, dar ne 

škai nelaimingas, kol guli savo var- 
suteikti išdidų ir tauru varda. Kei

kia vieno dalyko. Stengtis pavadinti sa
vo gyvenimą dideliais ir gražiais var
dais! Neaiškinti savo skausmų kamba
rio oru ir suvaržymu! Būti pakanka
mai sveikam, kad prisipildytam patoso, 
kad galėtum įžvelgti ir pajusti daugiau 
negu savo kūną! Nors šiuo atveju ap
simesti naiviu, jeigu visa kita gerai ži
nai!’Tikėti, įstengti tikėti savo skaus
mu J . . Bet jis tiki skausmu taip giliai, 
taip į nuoširdžiai, kad tai, kas, skausmui 
užėjus, kilo to tikėjimo dėka, negali būti 
hči nerealu, nei bloga. Jis žvilgterėjo į 
rankraštį, ir jo rankos kiečiau susikry
žiavo ant krūtinės. O pats jo talentas— 
ar tai ne skausmas?? Ir jei tas tenai 
gulintis beširdis kūrinys jam teikia 
skausmą, — tai ar šitai nėra įprastas 
reiškinys, ar šitai jau savaime nėra ge
ras ženklas? Juk kūryba jam niekada 
nesruvo kaip versmė, ir jis pradėtų ne
pasitikėti savimi, jeigu taip atsitiktų. 
Vien tik rašeivoms ir diletantams kūry
ba muša kaip šaltinis, tik tiems, kurie 
oasiteinkina menkais dalykais ir neap- 
iovanoti išmintim, kurie gyvena, ne

šdami, kaip slegia talento valdžia ir 
gas. Juk talentas, mano ponai ir po- 
;, sėdintys parteryje, talentas—tai ne 
kas lengva, žaisminga, tai dar nėra 
striškumas. Iš esmes—tai prievolė, 
iškas idealo pažinimas, nepasitenki
ns, kuris ne be skausmo sutelkia ir 
na kūrybines jėgas. O visų didžiau- 

“ins, labiausiai nepatenkintiems žmo- 
■ms talentas — tai skaudžiausias rim- 
is. Nereikia skųstis! Nereikia di- 

ūotis! Reikia kukliai, kantriai gal- 
i> apie tai, kas pergyvenama! Ir jei 
viena savaitės diena, nei viena die- 
valanda nepraėjo be skausmo—tai

. čia tokio? Sunkumai ir darbas, po
reikiai, kliūtys, nuovargis—nepaisyti jų, 
nekreipti dėmesio — štai kas suteikia 
žmogui didybę!

Jis stabtelėjo, išsiėmė tabokinę ir go
džiai pašniaukštė, paskui užmetė rankas 
už nugaros ir taip smarkiai ėmė žings
niuoti po kambarį, kad, sujudėjus orui, 
suplastėjo žvakių lepsna.—Didybė! Ne
paprastumas! Pasaulio užkariavimas ir 
nemirtingas vardas! Ką reiškia amži
nai nežinomų žmonių laimė palyginti su 
šituo tikslu? Būti žinomam, žinomam 
ir visų žemės tautų mylimam! Kalbė
kite apie savimeilę jūs, kurie nieko ne
žinote apie šios svajones ir siekio sal
dumą. Savimeile pasižymi viskas, kas 
nepaprasta, kas iškentėta. “Man jūs 
nerūpite, — sako ji jiems,—jūs, kurie 
neturite pašaukimo, nors jums lengviau 
gyventi pasaulyje!” O garbės troškimas 
sako: ‘‘Nejau veltui buvo kentėta? 
Skausmas turi suteikti didybę!”

Jo didelės nosies šnervės išsiplėtė, 
žvilgsnis grasino ir blaškėsi. Dešinę ran
ką jis smarkiai ir giliai užkišo po cha
lato atlapu, tuo tarpe kaire, gniaužda
ma kumštį, nusviro žemyn. Trumpalai- 
1 s raudonis nudažė jo įdubusius skruos- 

s—liepsna, sukelta jo, menininko, sa- 
meilės, tos meiles savam Aš, kuri ne
gesinamai dega jo širdyje. Ji gerai 
įžįsta slaptingą šios meilės svaigulį, 
artais užtenka jam pažvelgti į savo 
nkas, ir širdis prisipildo karšta mai
šau pačiam, meile, kuriai jis pa.-iry- 

s tarnauti visais savo talento ir kū- 
,'bos ginklais.. Jam to reikia, ir tai nė- 
i negarbinga, nes širdyje, dar giliau 
•i šita savimeilė, slypi suvokimas, kad 
; vis tik dirba ne dėl nuopelnų, o tur
lija kažkokiam aukštesniam tikslui, 
tįnybės vedamas, nesavanaudiškai eik- 
ia jėgas ir aukojasi. Ir pavyduoliau- 

kad niekas netaptų didesnis už jį, 
nebus dėl to aukšto tikslo dar dau- 

u iškentėjęs.
?ekas! Jis sustojo, užsidengė ranko- 
Ikis, truputį palinkęs į šoną, lyg no- 
tmas išvengti smūgio, pabėgti. Bet 
lyje jis jau pajuto tos neišvengiamos 
.ties geluonį, minties apie jį, apie 

vyrą, sveiką, laimingą, aistringą, 
iškai nesąmoningą, apie tą tenai, 
nare, kurį jis su ilgesingu priešiš- 
u myli ... Ir vėl, kaip visada giliai

VALANDA
nerimdamas, jis pajuto, kad paskui tą 
mintį skubiai ir karštai prasideda pro
cesas. Reikia savo esybę ir savo kūry
bą įtvirtinti ir nuo to kito vyro atriboti. 
Ar tas yra didesnis? Iš kur? Kodėl? 
Bene jis kraujo kaina laimėjo pergalę? 
Ar gali jo pralaimėjimas tapti tragiška 
drama? Jis gali būti dievas, bet ne did
vyris. Tačiau lengviau būti dievu negu 
didvyriu! Lengviau . . . Anam yra leng
viau! Išmintinga ir laiminga ranka 
skaidyti pažinimą ir kūrybą—šitaip ga
lima linksmai, be skausmo ir našiai 
dirbti. Bet jei kūryba dieviškas daly
kas, tai pažinimas yra didvyriškumas, 
ir tas, kuris pažindamas kuria, yra kar
tu ir dievas, ir didvyris!

Valia nugalėti sunkumą . . . Ar kas 
jaučia, kokios drausmės, kokio savęs 
nugalėjimo reikalauja kiekvienas saki
nys, taikli mintis? Nes galų gale jis 
pats yra neapsišvietęs, mažai mokytas, 
neramus, egzaltuotas svajotojas. Jam 
sunkiau parašyti Julijaus laišką negu 
sukurti geriausią sceną—o ar tai nėra 
jau kažkas aukštesnio? Nuo pirmojo 
ritmo, vidinio kūrybinio polėkio ieš
kant siužeto, eilutės: kokia kova! Koks 
kančių kelias! Ilgesio stebuklai buvo jo 
kūriniai, — formos, vaizdo, išraiškos, 
daiktiškumo ilgesio, ilgesio patekti į 
šviesųjį pasaulį to antrojo, kuris dieviš
komis lūpomis vadina saulėtus daiktus 
jų vardais. O vis tik, nepaisant to ant
rojo: kur menininkas, kur poetas, lygus 
jam pačiam? Kas, kaip jis, kuria iš nie
ko, iš savo krūtinės? Juk nieko nebūna, 
tik muzika, tik plikas būsimo eilėraščio 
pirmavaizdis gimsta jo širdyje, dar kur 
kas anksčiau, negu jis reiškinių pasau
lyje suranda atitikmenį ir apvalkalą? 
Istorija, pasaulio išmintis, aistra — tai 
ne daugiau kaip priemonės ir prielaidos 
gelmėse, žodžiai, sąvokos — tai tik kla
višai, kuriuos užgauna jo menas, pri
versdamas skambėti slaptas stygas. Ar 
tai kam nors žinoma? Jie labai jį gar
bina, tie gerieji žmonės, už įtikinamą 
jėgą, kuria jis užgauna tą ar kitą kla
višą. O jo mielas žodis, jo beribis pa
tosas, didysis varpas, kuriuo jis į svar
biausią dvasios šventę šaukia,—daug ką 
vilioja. Laisvė . . . Iš tiesų ją jis ir la
biau ir mažiau supranta negu tie, kurie 
džiūgauja. Laisvė—ką tai reiškia? Juk 
tai ne truputis pilietinės garbės stovėti 
prieš kunigaikščio sostą? Ar jūs įsi
vaizduojate, kaip poeto dvasia gali su
prasti šį žodį? Laisvė—nuo ko? Nuo 
ko gi pagaliau? Ar ne nuo laimės, nuo 
žmogiškos laimės, tų šilkinių gijų, tos 
švelnios ir malonios pareigos?

Nuo laimės ... Jo lūpos suvirpėjo; 
rodėsi, kad jis vėl nukreipė žvilgsnį į 
savo vidinį pasaulį ir lėtai nuleido mels
vą šviesą, ir gėlėta užuolaida lengvomis 
klostėmis uždengė langą. Jis sustojo 
prie lovos,' pasilenkė prie mielos galvos, 
padėtos ant priegalvio . . . Juodos gar
banos rangės ties išbalusiu kaip perlai 
veidu, o vaikiškos lūpos miegant buvo 
pražiotos . . . “Mano žmona! Mylima! 
Ar tam tu pasekei paskui mano liūdesį 
ir atėjai pas mane, kad tamptum mano 
laime? Tu, mano laime, būk rami! Ir 
miegok! Npakelk šių mielų šešėlyje pa
skendusių antakių, nežiūrėk į mane to
mis plačiai atmerktomis tamsiomis aki
mis, kaip retkarčiais žvelgi, lyg klaus
dama, lyg ieškodama manęs. Dievaž, 
dievaž, aš tave labai myliu! Tik ret
karčiais aš negaliu surasti savo jausmo, 
nes aš dažnai esu pavargęs nuo skausmo 
ir nuo kovos su tuo uždaviniu, kurį ma
no Aš man uždavė. Ir aš negaliu būti 
visiškai tavo, būti laimingas tik tavi
mi, negaliu, nes turiu aukotis savo pa
šaukimui.”

Jis pabučiavo ją, atsitraukė nuo mie
los jos miego šilumos, apsidairė, grįžo į 
savo kambarį. Varpas pranešė jam, 
kaip toli jau nužengė naktis, bet kartu 
jam pasirodė, kad tas garsas maloniai 
pranešė, jog baigėsi sunkioji valanda. 
Jis atsikvėpė, jo lūpos kietai susičiaupė; 
jis nuėjo ir paėmė plunksną. Negud
rauti! Per daug jis gilus, kad turėtų 
gudrauti! Nenugrimzti į chaosą arba 
mažiausia jame nepasilikti! Priešingai, 
iš chaoso, kuris yra pilnatis, iškelti į 
šviesą tai, kas tinkama, kas subrendo ir 
turi įgyti formą. Negudrauti! Dirbti! 
Apriboti, išjungti, formuoti, baigti!

Ir buvo baigtas tas kančių kūrinys. 
Gal būt, jis išėjo negeras, bet buvo baig
tas. O kai jis buvo baigtas, pasirodė,

kad jis taip pat ir geras. Ir iš jo sielos, 
iš muzikos ir idėjų kilo nauji kūriniai, 
skambūs ir spindintys paveikslai, kurių 
šventoje formoje aidėjo begalinės tėviš
kės lūkesčiai, panašūs į jūros ūžesį, gir
dimą kriauklėje. .... *

Išvertė Alb. Bukauskas

Ūžia girelė, ūžia...
Ūžia girelė, ūžia, 
šlamščia, žalioji mano. 
Vėl palei žalią giružę 
Piemenys bandą gano.
Stoviu, akis išplėtęs— 
Saulės midaus palieta.
Per avietojus avietės 
Tarsi karoliai rieda.
Alksnio šakelė trūni 
Po lapų patalu juodu.
Bėga klevo viršūnė 
Saulės motulės ieškotų.
Klausosi eglių ošimo, 
Vėju ir saule alsuoja, 
O praeities atminimų 
Įrašą epušės groja.
Primena beržą, kur tėvas 
Manajai lingei nukirto.
Primena kelią į pievas, 
Brolį (kape jis,..) prie stirtų.
Rūstūs ir lyriniai tonai,
Dainos, šauksmai priešmirtiniai. 
Kraujo latakai raudoni— 
Laimei, ramybei, Tėvynei,
Ateičiai, einančiai bendrini 
Žemės, širdžių ir siekimų. 
Ateičiai, einančiai lengvint 
Žemės kelių ir likimų.
Stoviu akis išplėtęs— 
Saulės midus jau palieta. 
Per avietojus avietės 
Tarsi karoliai rieda.
Paukščių giesmė daugiabalsė, 
Kala genys savo dravę.
Argi aš šitiek pakelsiu, 
Kiek man gyvenimas davė?..

• • •

Aukšti slenksčiai, klevo vartai, 
Ąžuoliniai rentiniai— 
šitiek stumdytai ir bartai— 
Pasini i ršo tau seniai.
Ten tik svirtį vėjas bara, 
Tesustos pusnis žiemot.
Prie plataus alyvų kero 
Samanot pradės akmuo.
Aukšti slenksčiai, klevo vartai 
Nieko nebeparklupdys.
Šitiek stumdytai ir bartai— , 
Atitoko tau širdis.
Ašarų druska nedegins 
Dulkėm apveltų veidų.
Ir keliai, ir žmonės regis, 
Vadiną tave vardu.
Upele galėtum plaukti, 
Šokti ir dainuoti, bet...
Ak, galėjo ir palaukti
Aukštame kalne duobė.,.

Alį. Maldonis

Jos šauksmas galėtų sujaudinti... Naujas išradimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

nė, Siniaginas ir eilė kitų. 
Jų, žinoma, labai nedaug. 
Todėl tuo labiau neleistina, 
kad jie terštų gerą ir gražų 
mūsų gyvenimą, žalotų ir 
biaurotų jauną daigelį, ku
riam lemta išaugti tiesia 
liepa ir stipriu ąžuolu.

Bet aš vėl leidžiuosi į 
gražius žodelius, o ar dėl į 

ranka į internatą priėmė 
tokius vaikus, kurie puikiai 
galėtų auklėtis ir namuose. 
Tėvai savo vaikučius čia 
šiltai “įtaisė” vien todėl, 
kad jiems patiems būtų 
lengviau disponuoti savo 
laisvalaikiu; jie noriai per-1 

įkrovė ant valstybės pečių 
'savo pačių šventą pareigą.

Pribrendo laikas labai
to Elenai ir į ją panašiems 
bus geriau? Ar pasikeis jų 
likimas?

žodžių gana. Reikia veik
ti. Ir veikti labai greit, 
taikliai, jautriai, o gal' net 
griežtai.

Čia ir iškyla keli nesu-- 
prantami klaustukai?

Kaune, Kęstučio gatvėje 
yra puiki mokykla-interna- 
tas. Joje rimtai mokomi ir 
auklėjami vaikai. Čia ir sa
viveikla, ir teatrų lanky
mas, ir pokalbiai, ir kitos 
auklėjimo formos.

Deja, į šį internatą pa
tekti Elenai ir daugeliui ki
tų vaikų, atsidūrusių pana
šioje padėtyje, neįmanoma: 
visos vietos užimtos. O at
rodo, kad Kauno miesto 
švietimo skyriaus kai kurie 
geri dėdės ir tetos lengva

rimtai patikrinti pad ė t į 
Kauno internatuose. Jei šie 
mokslo metai, tur būt, ši
taip ir baigsis, tai prade
dant naujuosius, internato 
durys pirmoje eilėje turėtų 
būti atveriamos tiems, ku
riems. čia ypač būtina pa
tekti. Internatai — ne nuo
bodžiaujančių mamyčių už
vadėlis!

Būtina steigti ir naujas, 
labai reikalingas ir naudin
gas. šio tipo įstaigas.

Reikia taip pat pasakyti, 
kad vaikų reikalais besirū
pinantieji organai Kauno 
mieste nepakankamai re
miasi visuomene. Jei ViL 
niuje sudarytos visuomenės 
pensininkų tarybos, kurio
se rimti, gyvenimo patirti
mi turtingi žmonės mielai 
talkininkauja, padeda auk

BE EŽIU
Kaip Ventos vandenys nuplauna pavasa

rį susitelkusį dumblą, taip nušlavė darbo 
žmonės tuos, kurie mito jų prakaitu. Neuž
mirštamais keturiasdešimtaisiais metais val
stiečiai pirmieji iškėlė raudoną vėliavą ant 
buvusių Komunaro rūmų.

— Mūsų žemė, — pasakė žmonės.
Tačiau netrukus ne vienas naujakurys 

giliai į žemę užkasė raudoną lapelį, kuriuo 
Tarybų valdžia jam suteikė teisę į žemę. 
Teko krauju vėl ją atkovoti.

Dešimtis kilometrų nusitęsė dabar Kur
šėnų tarybinio ūkio laukai. Prasidėjo nau
jas, įdomus gyvenimas.

Sunku išpasakoti, ką buvę kumečiai nu
veikė per penkiolika metų. Kiek čia iški
lo puikių pastatų, moderniškų mechanizuo
tų fermų, naujų gyvenamųjų namų. Ir vi
sur elektra, radijas.

Teko svečiuotis keliose tarybinio ūkio 
darbininkų šeimose. Kalbamės su Šilėnų 
skyriaus ūkvedžiu Vytautu Gutausku. Trys 
sūnūs — trys ąžuolai išaugo šiuose namuo
se, ir visi trys geri šeimininkai. Vytautas 
ir jo brolis — ūkvedžiai, b tretysis dirba 
Priekulės tarybinio ūkio direktoriumi. Vy
tauto vadovaujamame skyriuje yra 400 hek
tarų žemės. Pernai iš kiekvieno hektaro 
prikūlė po 15 dvigubinių centnerių grūdų.

Dabar didžiausias Vytauto rūpestis—me
chanizuoti visus sunkius, darbus.

— Su Amerika lenktyniaujam, — sako 
jis, — tai reikia lenktyniauti visose srityse.

Jis mielai rodo, kas jau padaryta. Pasu
kam į karvidę, čia rankų darbas mažai kur 
bereikalingas. Karvės melžiamos elektri
niais aparatais, pašarai ruošiami mašino
mis, mėšlą išgabena elektrinis transporte
ris.

Gutauskas pasiūlė užeiti į Jarų namus. 
Salomėja Jarytė — viena geriausiųjų kiau
lių augintojų tarybiniame ūkyje.

Salomėjos tėvukai savo amželį atidirbo, 
dabar apie namus triūsia, bet ir vienos duk
ters uždarbio visai šeimai pakanka. Kam
bariuose puikūs baldai, ant grindų ir sienų 
kilimai. Anksčiau kaime to nebuvo. Kai 
Jarytę paprašėme nusifotografuoti, ji ilgai 
rinkosi suknelę, kuria galėtų pasipuošti.

Savotiškai susiklostė Jono šimelio liki
mas. šešiolikmetis vaikinas nuėjo į vokie
čių kariuomenę, žinoma, tarybiniai žmo
nės smerkė tuos, kas pakėlė prieš juos gink
lą. šimelis nusikalto, bet Tėvynė jam do
vanojo. Atsilygina už šį pasitikėjimą ir 
Šimelis. Jis — geras kiaulių augintojas. 
Pernai nupenėjo 1400 bekonų. Dabąr pasi
mokyti pas jį atvažiuoja žmonės iš daugę- 
lio rajonų, draugiškai sveikina už gerą dar
bą. Šimelis kiekvieną mėnesį uždirba po 
— 5 — 3 tūkstančius rublių. Vadinasi, jis 
gauna atlyginimą net didesnį negu ūkio di
rektorius Povilas Maskoliūnas.

. . . Tai tik kelios nuotrupos iš Kuršėnų 
tarybinio ūkio darbininkų gyvenimo. Kiek
vienas jų gali susirasti mėgiamą darbą, 
kiekvienam artimi, suprantami kaimyno, vi
so kolektyvo rūpesčiai. Ir dirba žmonės, 
P. Cvirkos žodžiais tariant, be ežių, rube- 
žių, ranka rankon, petys petin.

Aleksandras KEZYS

skaudi priemone, bet Kar
tais būtina.

Tačiau ir vėl — kažkoks 
plyšys... Tokie tėvai, išgir
dę apie tai, net neapsiver
kia. Priešingai — jie džiau
giasi. Vaiką paėmė į vaikų 
namus! Dabar nei kontro
lieriai, nei reporteriai, nei 
įstaigų draugiški teismai 
nevargins šių morališkai 
nusmukusių, dvasiškai su- 
gyvulėjusių, tuščių ir men
kų gyvūnų.

O kodėl valstybė savo pa
rama, liaudis savo ištek
liais turi pataikauti šiems 
menkystoms?

Teismo nuosprendis dėl 
išskaitymų jų buvusiems 
vaikams išlaikyti būtų rea
li priemonė tramdyti to
kiems suįžulėjusiems, ku
rie vien nori plėšti iš vi
suomenės, o nieko jai ne
duoti.

Kaune gyvena pilietė Je- 
gelavičiūtė. Pernai, vasario 
mėnesį, buvo parengti do
kumentai atimti jai moti
nystės teises ir keturiems 
jos vaikams sudaryti nor
malias augimo sąlygas. Po 
ilgo tūpčiojimo — rugsėjo 
mėn — buvo padarytas nuo
sprendis...

Jegelavičiūte nušvito ir 
• pasakė:

-— Imkit! Man bus dar 
i geriau...

Buvusi “motina” nesi- 
I stengia ir dabar niekur 
.dirbti, parazitiškai, palai- 
idai gyvena, šitokios pete- 
! liškės turėtų būti išrašytos 
is Kauno miesto, priverstos 
užsiimti naudinga visuome
nei veikla, pajusti darbo 
prakaito sūrumą.

Su dykūnais, parazitais, 
moraliai sugriuvusiais, an
tivisuomeniniais ele m e n- 
tais, nuolat besityčiojan
čiais iš socialinės moralės ir 
etikos normų, —metas susi

tvarkyti. Piktžaizdėms rei
kia karštos ugnies!

CLEVELAND, OHIO
Mire Peter P. Rodgers, 

71 m. amžiaus. Mirė birže
lio 13 dieną, namuose, 5217 
Luther St. Kūnas pašar
votas Grdina & Sons koply
čioje, 1053 E. 62nd St.

Laidotuvės įvyks birželio 
16 d., 1 vai., Lakeview ka
pinėse.

Velionis paliko liūdesyje 
I žmoną Anną, posūnį Frank 
! Davidson, du anūkus ir ki
tas gimines, draugus.

lėti jaunimą, tai Kaune vis 
dar svarstoma, svarstoma 
ir nesiryžtama...

— Visuomeninė pagalba 
labai reikalinga... — pripa
žįsta vaikų kambarių in
spektorės. — Be tos pagal
bos, kaip be rankų...

— O pensininkus pritrau
kėte?

—Sudarėme sąrašą. Vyk
domajame komitete parei
kalavo, kad prie pavardžių 
prirašytume dar vardus, tė
vų vardus, darbovietes... 
Atidėjo, kol iš naujo paruo
šime,

Tai bent sąrašas! Svarbu 
pavardės ir inicialai, o ne 
tai, ar šie žmonės sutiko, ar 
jie tinka, ar jie dirbs? Kiek 
galimą pasikliauti savieiga? 
Juk mes iš praktikos žino
me, ką reiškia popieriniai 
nutarimai, kurių visa galy
bė guli apdulkėjusioje ar
chyvų papkėje.

Dar viena, mano nuomo
ne, svarbi detalė.

Yra tokių tėvų, iš kurių 
atimamos tėviškosios teisės. 
Pati valstybė, visuomenė 
imasi vaiką aukjeti. Tai

aviacijos srityje
New Yorkas. —The Lock

heed lėktuvų gaminimo 
kompanija paskelbė, kad 
jos inžinieriai išrado page
rinimą- lėktuvams. Jie jau 
išbandė naują “L-C-130” 
lėktuvą.

Dideli ir sunkūs lėktuvai 
reikalauja ilgų cementinių 
takų nusileidimui ir pakili
mui. Naujas išradmas, tai 
aivaros sparnų priešakyje. 
Kada lėktuvas leidžiasi, tai 
lakūnas mechaniškai atida
ro tas atvaras, įsiveržęs 
oias spaudžia į laisvą užpa
kalinę sparno dalį ir lėktu
vą stabdo. Pagalba oro 
50 tonų . lėktuvas gali nusi
leisti tik ant 1,000 pėdų il
gio tako.

Tel Avivas. — Izraelio 
valstybė iš Negevo dyku
mų iškraustys 10,000 bedo- 
inų klajoklių. Jie ten gyve
no augindami kupranuga
rius, ožkas ir avis. Bedoin^ 1 
su savo bandomis kilnojasi 
iš vietos į vietą ieškodami 
galvijams pašaro.
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bėjo ir rašė Leninas, To 
tojus, Gorkis, Čechov; 
Puškinas.

Būtų didelė neteisybė s 
kyti, kad Vilniaus gavtė 

j\|bei visuomeninėse užeigo 
tesigirdi tik lietuvių kali 
Vilniaus gatvėse, ir viešb 

‘ šiuose, ir parduotuvėse gi 
'dėsi visokią kalbą: lietuvi] 

Pusryčius valg y d a v a u j rusų, lenkų, baltarusių, 1 
valgyklose, kur pats sau Irainiečių, žydų. Atsimi 

! me, kad Vilniuje veikia 
su dramos teatras; ;

Įminkime, kad Vilniuje išei
Vieną rytą pirmiau ma-ina rusų ir lenkų kalbęmi. 

nęs eilėje stovi įžymus Ta-; dienraščiai!
rybinės Armijos karinin-i Reikia džiaugtis, kad Lie- 

i kas, rodosi, generolas, —Ituvos sostinėje vi>os tauti- 
stambus, dailus, jau pagy-įnės grupės turi pilną lais- 
venęs vyras. Stebiu, ką jis {Vę pasireikšti, kad jos visos, 
ima valgyti. Kefyro bute-;SU lietuvių tauta giųžiai, 
lį, pyragaitį ir arbatos stik-, broliškai, šiltai sugyvena, 
linę. Aš imu ta pati. Pri-| m ,. _. 
einama prie kasininkes. . / . ,•n-r 4 - i- 4. -m • o 'Visos tautos vra 1Moteriške lietuviškai paša-' , . _ ., . . .. -1 . inateises. O jeigiko generolui, kiek jis turis- .... . . J x. J ‘ .pasitaiko koks biurokratas,m o k Pi i iJ•statąsis aukščiau už kitus.

—Atsiprašau, — mauda-1 jam greit sparneliai esti 
giai rusų kalba atsako ka- 1 pakirpti.
rininkas, — lietuviškai kai-Į Dėl tautinio klausimo., 
bėti aš dar neišmokau. .Lietuvoje, ypatingai Vilni-

Tuomet kasininkė paša-.joje, man teko kalbėtis su 
kė jam rusų kalba. i daugeliu žymių Lietuvos

Parduotu v ė s e , autobu-1žmonių: ..su Komunistų par
šuose, taksiuose su šofe-; ti jos vadovais, su vyriausy- 
riais aš visuomet kalbėdaybės pareigūnais, su katali 

Ivausi lietuviškai. Pamatęs j kų dvasininkijos vadovai, 
gatvėje milicininką, neretai į (pav., su vyskupu Jnlijom 
prieidavau prie jo ir šio to Į Steponavičium). Ir ką eįi 
lietuviškai klausdavau. Vi- Į Visi jie pripažįsta, kad 1 ' 
suomet man atsakydavo lie-[ tinis klausimas Lieti 
tuviškai. (je buvo gražiai, teisinga

Bet, * pastebėjau, nemaža j galutinai išspręstas tik 
lietuvių, nuėję į krautuves, j atėjimu tarybinės sant 
net ir į knygynus, į parda-Įkos.
vėjas kalba rusiškai. Gat-į Tiesa, atsiranda ir t< 
vėse taipgi girdėjau rusų; kurie kursto lenkus ] 
kalba kalbančius lietuvius, 'lietuvius, lietuvius pries i 

Ar tai bloga?
Žinoma, ne! Rusų kalba Į tt.

—labai svarbi kalba. Tai ; tuvos vadovai ir spaud 
kalba, kurią vartoja visos [da griežtą kovą. , 
tarybinės tautos, kad galė
tų susikalbėti viena su ki-.^x 
ta, kad galėtų sėkmingiau sidalinti mintimis vėliai 
vystyti savo mokslą ir kul
tūrą. Tai kalba, kuria kal-

Mane stebino kai kuriųMane stebino kai kurių viškai, taip susigyvenęs su 
lenkų mokėjimas gerai lie- Lietuvos kultūrine buitimi.

—Taip, jis rusas. Buvęs
Tarybinės Armijos karys,

tuose miestuose, miesteliuo
se bei kaimuose nepraleido 
nė vienos minutės!..

Ir, grįžęs, J. Stukas kad 
dergia, tai dergia Lietuvą, 
o jam pritaria sąžinės ir 
žmoniškumo nustoję jo sėb
rai.

—Ar iš tikrųjų, kaip sa
ko J. Stukas, Vilnius 
atrodo nelietuviškas?

Pasakysiu: Vilnius nie-

W —•’ [Kaune prie elektrinės buvoAA*SaJKaUl į flCiaUSimUS i didelės iškilmės. Buvo su- 
ivažiavę ansambliai, šoko ir 

stogę. Jie turi nemokamą I dainav0> sakė kalbas...” 
Matote, kas Lietuvoje de

dasi ! Bet to akiregyje Stu- 
i kas pasakęs pranciškonų 
[ redaktoriui:

“Kas dar tiki komuniz
mu, tegu eina pas daktarą 
patikrinti proto...”

Tai, kur Jokūbėlis nuva-'
_ žiavo! O gal ne jis, varg-|M nebuvo toks lietuviš- 
\,šas, taip kreivai pasuko, gal kas, kaip šiandien!

' ' i A. Varnas buvo nuvykęs 
čia į Neringos kavinę, pilną 

žmonių. "Visi kalba lietu- 
Nei len kiškai, n ei 

rusiškai neteko girdėti..." 
Man rodosi, galima paša- rašo jis.

kyti taip. Daleiskime, at-

Manes klausia:
—Ar jūs tikite nors vie

nu Jokūbo Stuko žodžiu, 
pasakytu apie Vilnių ir ben
drai apie Tarybų Lietuvą?

Jokūbo Stuko pasakoji
mus apie Tarybų Lietuvą 
skaitau nesubrendusiu žmo
gaus kliedėjimu. Jis pats, 
rodosi, nesusigaudo s a v o 
žodžiuose. O gal tai jis da
ro pagal įsakymą to biznie
riaus, kuris jį Lietuvon bu
vo nuvežęs. Grįžęs iš Vil
niaus, J. Stukas pasakė 
Brooklyno pranciškonų laik
raščio redaktoriui, kad jis 
aplankęs apie 40 valstybių, uap-aį 

i ;z. in V .

gydymą, jie turi nemoka-1 
mą apmokymą. Jie turi I 
darbus.

Lietuvoje veikia dvylika' 
aukštųjų mokyklų, ko nie
kad pirmiau ten nėra buvę. 
Yra eilė aukštesniųjų mo
kyklų — technikumų, yra ■ 
d a u g vidurinių mokyklų, 
veikia tinklas pradinių mo
kyklų. Ir visos mokyklos' . 
kupinos studentų bei moks- ^a\ P*anciskonų laikraščio 
leivių. Apie pusė milijono1 yedaktoiįaus išmintis ( 
Lietuvos žmonių mokosi! taiP, sukaupta. _

m t i -u i i 1 Ka gi i tai galima atsa- Vbstcai. Tegu Jokūbas parodo, ku-,, f
ri kita iš jo aplankytų “40 ‘ K 
valstybių” - proporcionaliai,

I gyventojų skaičių, 
tiek mokyklų turi! v u—“tai Lietuva iš jų skur

džiausia.”
Įdomu, kokiose valstybėse ■ spaudą, išleidžia daug laik-i 

Jokūbas buvo, jei jis Lietu-1 raščių, žurnalų; išleidžia 
vą surado “skurdžiausią.” j milžiniškais tiražais viso-i 
Ar Jokūbui neteko būti | kiaušių knygų. Jos mies- 
arabiškose šalyse, kur daug | tuose veikia teatrai; visoje 
žmonių dar gyvena tokiu,šalyje veikia bib 1 i o t e k ų į 
gyvenimu, kokiu gyveno 
prieš du tūkstančiu metų? 
Ar neteko jam būti kai ku- 
i iose (nenoriu įvardyti) 
Azijos valstybėse, kur žmo
nės gatvėse miršta badu?.. 
Žinau, jei jis ten ir buvo, 
tai jis arba viso to nematė 
ir nesuprato, arba, jei ma
te, tai tyčia užtyli, na, ir 
Lietuvą, kurios iš tikrųjų 
jis nematė, skaito “skur
džiausia” šalimi! Tai ne
gražus šmeižtas. Tiesa, vi
sokis šmeižtas negražus.

Jei Stukas buvo Italijoj, 
Ispanijoj, Portugalijoj, va
dinasi, Vakarų Euro p oj, 
jis negalėjo nematyti bai
saus skurdo, kuriame gyve-j Apie Kauno hidroelektri- 
i...
Lietuvoj to nėra. ! pranciškonų organui:

Kodėl Tarvbų Lietuvai 
Jokūbui atrodo “skurdžiau
sia”? Jis nepasako. O tai 
ir rodo jo kliedėjimą. Lietu
vos žmonės yra sočiai pa
valgę, apsirengę ir turi pa-',

W. Raskas - Rasčiauskas 
, kaip jis lėkė išvy ksta į Ameriką nedakep- aprašo

tas iš kur nors asmuo. Da- Maskvos į Vilnių.
Lėktuvas buvo pilnas

” rašo jis.
leiskime, pabūva jis porą'
dienų New Yorke ir vieną vyrą. ir motery,
Filadelfijoje, na, ir po tokio "Atsisėdęs į paskirtą vietą, 
“prisistebėjimo,” grįžęs 
ten, iš kur atvykęs, ima ir 
pasako. "Kas dar tiki ka- 

i pitalizmu, tegu e i n a p a s 
i d a k tarą pa tikri n t i proto...”

Kaip apie tokį “keliauto- 
,.!ją” žmonės pagalvotų? Jie

tuviškai kalbėti. Jie nusi
tarę Lietuvoje gyventi, tai
ir lietuvių kalbą išmoko; jkovojęs prje§ 
kiti tebesimoko. v>* k’

Besikalbėdamas su vienu 
lenku, aš jo klausiau:

—Tamsta taip puikiai 
vartojate lietuvių kalbą, tai 
kodėl jūs vadinatės lenku, o 
ne lietuviu?

Jis man atsakė:
—Pažįstu daug lietuvių, I 

kurie lenkų kalbą vartojai 
geriau kaip aš, tai kodėl jie 
vadinasi lietuviais, o ne 
lenkais?..

Neturėjau ką jam atsa
kyti.

Gyvenau “Vilniaus” vieš
butyje. Sugedo mano tele
vizorius ir aš prašiau budė
toją, kad duotų žmogų, ku
ris jį pataisytų. Ateina te
levizoriaus taisyti mergina

šizmą. Po karo pasiliko jis 
Lietuvoje ir, matote, kaip 
gražiai susigyveno! Tokių 
ne tik jis vienas!.'.

| pasitarnauji — self service. 
[Visokių žmonių ten užsuk

si m.va’rkojc
oSl pu-

ne rusiškai, bet lietuviškai ,jr pradeda į mane gražiai 
užklausiau, ar V i l n i u n 
skrendančiame lėktuve kal
bama lietuviškai. Visi su
šneko lietuviškai.. V

Nuo savęs galiu primin
ti: kur tik ėjau, visur šne- 

pagalvotų ir pasakytų: tau kėjau lietuviškai, visur ma- 
! pačiam, brolyti, reikia greit ne suprato, visi ir visur 
eiti pas daktarą protą pa- man lietuviškai atsakė. Bet 
tikrinti; eidamas pas dak- tai nereiškia, kad Vilniuje 
tarą pats, nusivesk ir re- gyvena vien tik lietuviai.

; daktorių to laikraščio, ku- Ne! Vilnius tebėra ir ilgai 
l ris tavo plepalą išspausdi- bus daugiatautis miestas. 
;no... i Čia nuo seniai gyvena ne-

Pabuvojęs dvi tris dienas, maža lenkų, baltarusių, ru-

lietuviškai šnekėti. Aš pra
šau, kad ji man papasakotų 
apie save smulkiau. Ji at
sako:

—Lietuviškai nemoku.
—Kodėl ne?
—Aš—lenkaitė.
—Kaip vardas? — 

siu.
—Nastutė.
—Pavardė?
—Stankevičiūtė.
— Mokotės lietuviškai 

šnekėti?
—Taip, mokausi, — at-

■ bet kurioje valstybėje, bet i su, totorių ir kitokių tau- sako ji man lenkiškai,—ir 
.įkuriame krašte, joks savi-!tų; lietuviai gal būt tesu- žadu greit išmokti.
I i cmrhiic. žmnoiie npdnrvQ tn- darn tik anio 50 nrorpntn Ps'žictn vinna in

tinklas. Lietuvoje įvedamas i 
verstinas vidurinis apmo-! 
kymas. j

Karo metu sugriauti 
miestai atstatyti; veikia 
daugybė n a u j ų fabrikų, į 
naujų pramonių; statomi 
nauji, dar didesni fabrikai. 
Pastatyta Kauno hidroelek-Į 
trinė — Nemunas pajung-i 
tas Lietuvai apšviesti, jėgai | 
duoti. Greit bus pradėtai 
statyti šiluminė elektros jė-' 
gainė — didžiausia Pabal-! 
tyjyje; b6 lu0^a^na^ igarbus žmogus nedarys to-įdaro tik apie 50 procentų 
statyti dar dvi hidroelektri-1 - - - ■ ■

. x -r • IMU 1OVCXVLU, lYkJIVlClO IJ

nes an l eniuno — \ieną jokūbas apje Lietuva, 
netoli Jurbarko, kitą palei •

na milijonai darbo žmonių. ■ nę Jokūbas šitaip pasakė konu T • i * . ”  » x xr* I r 1 1 Z\ V» f V O vi 111* v

kių išvadų, kokias padarė

ir rimtas laikraštis ne
spausdins tokių nesąmonių, 
kokias atspausdino pranciš- 

j “Darbininkas.”
J. Stukas suradęs, kad kalba lietuviškai, 

Jėgainė pastatyta gra-l visoje Lietuvoje “tik vienas taip gerai.
Kaunas išlikęs lietuviš- kurie

tokį nedaug temoka arba ir vi- 
asmuo, siškai nemoka. Tai žmonės, 

kuris Vilniuje'išbuvo porą j kurie Lietuvoje 
dienų, Kaune vieną, o ki-[sveičiai.

žiai ir ji bus naudinga 
kraštui. Tą dieną kaip tik 
buvo oficialus elektrinės 
atidarymas. Visam ( krašte 
buvo paskelbta šventė, o

kas...” Atsiminkime, 
pareiškimą padarė

klaū-

į Pažįstu vieną jauną, ma- 
miesto gyventojų. Tiesa, jų lonų vyrą, einantį svarbias 

pareigas Vilniuje (nenoriu 
pavardės sakyti). Man te
ko su juo apie daug ką kal
bėtis: ir apie literatūrą, ir 
apie kitus lietuviškus rei
kalus. Vieną vakarą prez. 
Justas Paleckis sako:

—Ar jūs žinote, kad šis 
vyras yra rusas?

■—Niekad nebūčiau tuo 
tikėjęs, —■ stebėjausi aš. — 
Jis taip puikiai kalba lietu

skaičius vis didėja ir jis di
dės.

Teko išsišnekėti su kita
taučiais Vilniaus gyvento- 

i jais. Vieni jų labai puikiai 
kiti ne 

Yra ir tokių, 
lietuviškai visiškai

tėra tik

Jonas Dovydaitis

Jos šauksmas, atrodo, galėtų sujaudinti ir akmeninę širdį...
žemiau patiekiame labai melsvai gelsvas, akys karš-

įspūdingą Jono Dovydaičio i 
straipsnį, tilpusį “Literatu- ! 
ra ir Menas’’ po antrašte j 
“Piktžaizdės.” Jame ašt- į 
riai, bet teisingai plakami 
tėvai, kurie yra tiesiog iš- '

čiuoja, žvilgsnis baugštus 
ir nervingas. Mergaitė lyg 
šešėlis tylutėliai slankioja? 
Ir dar tyliau šnabžda:

—Duokite dvidešimt ka-

sus, lenkus arba žydus, 
Prieš tai Tarybų L

Bet tuo klausimu in 
dar teks su skaitytoju

smulkiau.
Rojus žara,

žmogėję savo vaikų požiū-i 
riu. Tokių tėvų mes irgi tu-j 
rime, ir nemažai turime. ■ 
Mums įdomu, kaip Lietuve- ' 
je ši didžiausios svarbos | 
problema yra sprendžiama, j 
—Redakcija.

Kaune, pačioje didžiau-1 
šioje gatvėje, netoli nuo j 
miesto sodo įrengti “ste
buklų” namai. Kaip čia 
mielai triukšminga! Prie 
stiklinių durų verda, ūžia 
jaunimas. Visi nekantrau
ja greičiau patekti. vidun. 
Įdomiausių paslapčių ir at
radimų žada šiandien šie 
rūmai. Čia nukeliausi į 
amžinos saulės šalį, pama
tysi tamsias okeano gelmes, 
išgirsi apie komjaunuolių 
šlovingus žygius, susipažin
si su išmintingu berniuku 
Lakštingala ir apraudosi 
tyrą, lyg maža gulbelė, 
mergaitę, nužudytą nuož
maus bandito . . .

Pasidairykite prie Kauno 
vaikų kino teatro “Pionie
riaus” durų. Kiek čia svei
kų, raudonžandžių, kibirkš
čiuojančių jaunystės ugnele 
vaikų! Jie švariai apreng
ti, labai guvūs, iš jų trykš
ta sveikata ir puiki nuo
taika. Palaiminta jaunys
tė !

. Ir staiga šioje drąsių, 
Sveikų ir linksmų vaikų mi
nioje pamatai dešimties me
tų mergaitę. Purvina, nu- 
spurusi skarelė gobia jos 
nešukuotus plaukus, veidas

peikų . . . ’
Netikėtas, keistas, atstu

miantis lyginys. Iš kur ji?
— Duokite ... — šapa 

mergaitė.
Gai lestingos mūsų 

žmonių širdys, ir jie meta į 
mergaitės delną pinigėlį.

Staiga greta varganos 
mergaitės atsiranda jauna 
moteris.

—Kam gi tau reikalingi 
pinigai? Kino bilietui ne
užtenka? — klausia ji.

—Aš alkana . . .
— O mamą, tėtę turi?
Mergaitė pajunta kažką 

negero. Ji nuleidžia akis, 
neatsako ir nori pasislėpti 
minioj. Bet moteris paima 
mergaitę už liesos ranku
tės.

—Eime kartu . . .
Ir taip Kauno 22-osios 

vidurinės mokyklos antro
sios klasės mokinė Elena 
Šablevičiūtė pateko į mili
cijos skyriaus vaikų kam
barį. Vyr. inspektoriaus 
pavaduotoja Sutkeviči e n ė, 
atvedusi mergaitę, savo 
darbe ne naujokė: penkeri 
metai pedagoginio stažo, 
trys tarnybos metai milici
joje, dirbant su vaikais.

Vaikų kambaryje daug 
žaislų, maži krėsliukai ir 
staliukai, knygos. Greta — 
jaukus miegamasis su bal
tomis pagalvėmis. Bet ma
žutę Eleną, sulaikytą elge
taujant, čia šiandien pa

kvietė ne tik pažaisti;reikia 
išaiškinti, kas gi taip žiau
riai pasijuokė iš tyros jau
nystės.

Pasirodo, mergaitė turi 
tėvus! Abu dirba. Jie—peč- 
kurys, motina — skalbėja.

— Aš norėjau nusipirkti 
pavalgyti ... — aiškinasi 
mergaitė. — Ir sąsiuvinių...

Pagal įprastą tvarką to
kiu atveju vieną iš tėvų tu
ri iškviesti milicija. Kol at
eis vaiko globėjai—jis gali 
naudotis gerai įrengto kam
bario patogumais.

Inspektorė nuperka Ele
nai bulkutę. Ji godžiai val
go, gal pirmą kartą gyve
nime čiupinėja žaisliukus, 
darosi drąsesnė. Mergaitei 
nudžiūna baimės ašaros, ji 
nusišypso. Atsakinėja Ele
na protingai ir guviai.

Kaipgi atrodo jos bešir
dė motina, šitaip apleidusi 
savo atžalą?

Už trejetos valandų, mi
licininko atlydėta, į vaikų 
kambarį įžengia ir skalbė
ja Šablevičienė. Ji jaučia
si nekaip, tuoj ima teisintis, 
prižada, kad rūpinsis duk
ra, sušukuos jai kaseles, 
maitins, auklės . . .

Pokalbis baigtas, šable- 
vičienė nusišypsojusi išeina. 
Dargi už rankos paima 
Eleną — žiūrėkite, kokia 
gera aš būsiu motina!

Su jąja kalbėjo manda
giai, nerašė jokio protokolo, 
įtikinėjo, kantriai aiškino. 
Milicijos skyrius, tiesa, pa
rašė raštą į .22-ją mokyk
lą dėl moksleivės Elenos 
Sablevičiūtės elgesio. Vai
kų kambaryje užpildė jai

asmeninę kortelę. Vadina
si, pirmoji mažamečių — 
tvarkos ardytojų — auklė
jimo fazė baigta.

Bet ar iš tiesų šis klau
simas jau ir išspręstas?

Pats gyvenimas mitriai 
parašė naują klaustuką.

Mokyklos vadovybė atsi
liepė (ne raštu, kaip prašė 
milicijos skyrius), bet pa
prasčiau — paskambino te
lefonu: kad būtų greičiau 
ir trumpiau.

—Su šablevičiene mums 
viena bėda! — skundėsi iš 
22-sios mokyklos.— Namuo
se ji nuolat girtuokliauja. 
Naktimis ten girtų kauks
mai, butelių daužymas, peš
tynės. Motina varo dukte- 
rj iš namų, jos nekenčia. 
Elena pralei d i n ė j a labai 
daug pamokų, mokosi blo
gai. Ir aplamai, ar tokiose 
sąlygose įmanoma augti? 
Perspėjom, žiūrėjom, domė
jomės, bet ką gi mes gali
me? Ot, jeigu mergaitę ga
lėtume patalpinti į interna
tą, — jauna siela gal ir bū
tų išgelbėta!..

Praėjo kiek laiko. Ir štai 
į vaikų kambarį įsiveržė 
Šablevičiene. šį kartą iš jos 
burnos mušė alkoholio kva
pas. Atsitempė ir dukrą.

—Pasiimkite ją! Auklė
kite! ”

—Jūs ar aš jos motina? 
—nustebo inspektorė.

—Man ji nereikalinga!
O Elena, ašaromis plūs

dama, puola prie motinos, 
glamonėja jos rankas, kly- 
kia. Jos šauksmas, atrodo, 
galėtų sujaūdinti ir akme
ninę širdį:

— Nepalik manęs, ma
myte!.. Nepalik, brangioji!

Šablevičiene šiurkšč i a i 
atstumia dukrą ir išeina.

Inspektorė aiškina pusiau 
benamio vaiko istoriją. Pa
sirodo, Elena ir toliau slan
kiojo be priežiūros. Susi
tikdavo su kaškokiomis 
draugėmis. Iš kaimynės ko- m_es 1 1 • ■< r-z\ lt. 1 n tiemodos dingo 150 rublių. 
Elena prisipažįsta — pini
gus paėmė. Kur jie? Atida
vė draugei, o ši nupirko 
porciją ledų.

Kas gi toliau daryti su 
mergaite?

Motina išdrožė savo ke
liais. Priedo — vagystė. 
Tiesa, oficialaus skundo nė
ra, bet mergaitės ateitis — 
niauri. Juk nuo pirmojo su
sitikimo prie kino iki da
bartinio — antrojo pokal- 

' bio vaikų kambaryje —rei
kalai visiškai ne pasitaisė, 
o pakrypo į blogąją pusę. 
Elenos niekas neauklėja, 
nesirūpina jos mokslu ir at
eitimi. Nėra gerų patarėjų 
ir tvirtų bičiulių — atsiran
da blogi gatvės draugai.

Inspektorės žalioje kor
telėje, ant kurios užrašyta 
“Elena Šablevičiūtė, 10 
metų amžiaus, 2-sios kla
sės moksleivė”, šalia “Elge
tavimas” atsiranda “Va
gystė”. Paskui ji nuveda 
Eleną į Griunvaldo gatvę, į 
vaikų priėmimo - paskirs
tymo punktą. Čia laikinai 
sutelkti beglobiai, mažus 
nusikaltimus padarę maža
mečiai, o taip pat laukią sa
vo eilės į vaikų namus pa
augliai. Šie namai verti, 
kad apie juos kada nors 
plačiau papasakotume. 
Kiek daug jaunų, anksti su
žalotų sielų čia pajunta rū
pestingą ranką ir jautrią

širdį! Tarybinė santvarka,'■ komandiruotėje. Žiūrėsi- 
lyg geražirdė motina, rūpi- me...
nasi šiais vaikeliais pakly-; Bijau, kad per ilgai užsi- 
dėliais, kurių daugumą į j tęs šis “žiūrėsime”. Juk pa- 
bėdas įstumia ar bloga šei-Įčios rimčiausios piktžaiz- 
mos aplinka, ar moraliniu įdės kvapas jau juntamas, 
požiūriu netvirti tėvų san-, Reikia padėti šiai jaunai, 
tykiai, ar praeities antkry- palengva į gėdos akivarą 
čiai, praūžusio karo nelai-[grimstančiai, sielai. Juk 
...Cj, buržuazinės visuome-idar nevėlu.
nės piktžolės., ligi šiol dar | O kurgi priežastys, kad 
kur-ne-kur galutinai 
ravėtos.

Bet tai—jau kita
O mes pasekime Eleną I ' ‘

Šablevičiūtę. i dalinti... —prisipažįsta vai7
Vaikų priėmimo-paskirs-Įkų kambario inspektorė.— 

tymo punktas turi ribotą i štai kad ir Siniagino vaikų 
plotą ir ribotą lovų skai- į istorija.
čių. Pirmiausiai čia rūpina-1 — Jis — turbinų fabriko 
masi tais vaikais, kurių ; “Pergalė” darbininkas, naš- 
charakteriai yra ypač su-Į lys. Keturių vaikų tėvas, 
žaloti. [Trys metai kaip rūpinamės

Elena išbuvo punkte dve- netvarka jo namuose. ‘Qu 
jetą dienų ir ją vėl paleido vaikai retkarčiais aplan ' 
namo; jos vietą užėmė rim- J mokyklą, o du sėdi uždai 
tesnis “ligonis”. i ti kambaryje. Žiemą t

Ir vėl dešimtmetė mer-Įdvi mažulės sėdėjo nek 
gaitė iškeliavo į tėvų na- [ rentame bute... Stebėti] 
mus, kuriuose ji nieko gero [kaip jos ir išliko gyvo; 
nesuras. Ji vėl klausysis Nei batų, nei rūbų. Net b’ 
girtų ištvirkėlių vapalioji- vių neturi. O jjs geria, ži?

kaip tyška riai muša vaikus. Reikia, 
imti tėvo teises. Pusę me 
gulėjo su vargu sūrini 
dokumentai miesto švie 
mo skyriuje. Ten irgi 
skuba... O ką mes vieni i 
lim?

Košmariškos istori 
i Tiesiog pieštukas dreb 
sižymint tokius faktui 
rašų knygutėje. Šiais 
siais laikais, kai . 
spindi nuostabus i 
žmonių pakilimas, op 
mas, energija, — greti 
šliaužioja ir tokie dvas 
supuvėliai, kaip Šablev

(Tąsa 4-tame pusi.)

neiš-[šitaip lėtai sprendžiami’pa 
'našūs klausimai?

tema.. — Labai sunku surinkti 
J dokumentus, juos apipavi- 

j dalinti... —prisipažįsta vai;
1 1 1 • • ’^1 . k.

mo, girdės, 
skeveldromis buteliai, srū
va riebiausi keiksmai, gur
guliuoja moralinis purvas. 
O juk tuo metu jai reikia 
sėdėti prie mokykloje už
duotų darbelių ar sapnuoti 
mielus vaikiškus sapnus...

Kokią sekančią pastabą 
užrašys vaikų kambario in
spektorė į savo žalią korte-

Aš taip ir paklausiau in
spektorę drg. Sutkevičienę:

—O koks tolimesnis Ele
nos likimas?

—Mes dar nepagalvojo
me. Buvau penketą dienų

3 puti. Laisve (Liberty). Antrad., birž. (June) 14,

f



Waterbury, Conn. I New Haven, Conn.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mūsų apylinkėje per ke
lias dienas buvo lietaus su 
perkūnija. Nemažai žmo
nių ir nukentėjo. Netoli 
Hartfordo perkūnas užmu
šė 17 karvių. Karvės pri
klausė vienam ūkininkui, 
bet ganėsi paskirai.

Ansonijos mieste perkū
nas trenkė j P. Gumbule- 
viciatis namą, bet nieko ne
sužeidė. Jis yra pažangus 
lietuvis ir “Laisvės” skaity
tojas. Dar kitos dvi lietu
vių šeimos nukentėjo, vie
nai užmušė tris karves, o 
kitai dvi. Abidvi šeimos 
yra giminė.-. Taigi, net trys 
lietuvių šeimos nukentėjo.

LDS kuopa nutarė su
ruošti pietus, net ir laiką 
buvo paskyrus. Bet pasiro
dė, kad tą dieną nebus gali
ma surengti, tai parengi
mas įvyks vėliau.

Sekmadienį, birželio 5 d., 
teko dalyvauti Hartforde 
Laisvės choro parengime, 
tai yra, paminėjime jo 33- 
jų metų gyvavimo. Buvo 
surengtas koncertas su va
kariene. Viskas gerai pavy
ko.

LAUKIAMA
TĖVŲ DIENOS I

Artėja tėvams pagerbti ( 
diena. Vietos nenuilstantys i 
draugai, kaip kasmet, taip ■ 
ir šiemet ruošiasi prie pra- i 
leidimo linksmai tos dienos. J 
Ruošiami pietūs su gražiai | 
menine programa. Atvyks | 
Laisvės choras iš Hartfor
do ir tikrai duos melodingą j 
dainų programą vadovybė
je Wilma Hollis. Nesu vie- ■ 
tos gyventojas, bet nujau- į 
čiu, jog bus ir daugiau kasi 
naujo programoje.

Daug netenka aiškinti, i 
tik primename visiems tė
vams, kad pasiimtumėte sa-' 
vo žmonas, jaunuoliai—sa
vo merginas, ir pribūtume- j 
te pirmą valandą dienosi 
metu birželio 19 d. į Lietu-’ 
vių salę, 243 N. Front St. Į 

j Čionai bus paruošti ska
lnus pietūs su visais pridėč- 
I kais.

Gerbdami tėvus, nepa- 
■mirškime prisiminti ir ma-

LDS GALI JUS APRŪPINTI
GERA APDRAUDA IR PAŠALPA
Jūs gerai žinote, kad dabartiniu laiku ne tik naudinga, bet ir labai 

reikalinga turėti gerą apdraudą ir pašalpą.
Gal būt jūs, kaip ir daugelis kitų žmonių, turite šiokią tokią apdraudą.
Bet gerai žinoma, kad didelė didžiuma žmonių yra permažai apsidraudę.
Jeigu jūs vienas iš tų, rimtai pasvarstykite apie įsirašymą į Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimą.
LDS išduoda narystės paliudijimus ant sekamu paprastos apdraudos 

(whole life) sumų: $150, $300, $500, $1,000 ir $2,000. (Ant $2,000 sumos 
priimami asmenys tik iki 50 metų amžiaus.)

Kiek Reikia Mokėti Už Paprastų Apdraudą
Mokestis eina pagal amžių ir apdraudos sumą.
20 metu amžiaus reikia mokėti tik 76 centus i mėnesi už $500 apdrau

dos; $1.29 už $1,000; $2.36 už $2,000.
40 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.28 į mėnesį už $500; $2.34 už 

$1,000; $4.46 už $2,000.
60 metų amžiaus reikia mokėti tik $1.83 į mėnesi už $300; $2.90 už 

$500; $5.58 už $1.000.

Džiugu pranešti, kad nors 
labai lėtai, bet atgyja, stip
rėja A. Valuckas, gerasis 
kriaučius. Linkime j a m 
greitai susveikti ir vėl siūti.

V i kiltis

Hartford, Conn.
Laisvės choras davė ban

ketą su koncertine progra
ma birželio 5 d. Choras 
gražiai atsižymėjo, sudai-
nuodamas keletą gražių 
dainelių. Tad ir klausovai1 
nepaskūpėjo jam su aplo
dismentais. Būtų dainavę 
kur kas daugiau, bet tą die-j 
na buvo labai šutnus oras, 
ypač salėje, tai programą!

]šiam popiečiui pianu skam
bino Mrs. Grifin.

Choras ruošiasi busu 
važiuoti į New Haveną, į 

1 tėvams pagerbti pažmonj 
birželio 19 d. Jie kviečia 
norinčius su choriečiais bu-

sutrumpino. i
Šiaip choriečiai tikrai, 

puikiai traktavo dalyvius, 
kurių buvo nemažai. Beje,1 
Laisvės choras yra vado
vaujamas Wilma Hollis, o i

su važiuoti pigia kaina.
Svečias

Daugiau Įvairių parengi 
mų Laisvės naudai.

PHILADELPHIA, PA.

Distributor For 
ANDRULIS 

MICHIGAN FARM 
CILEESE 

(Skaniausias Sūris) 
Wholesale & Retail 
Call for Delivery 

GA. 5-6970

Laisvė Piknikas
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Birželio 19 d. New Have- 
ne, L. K. svetainėje, 2 4 3 
Front St., įvyks tėvų pa
gerbimui parengimas. Pra
džia 1 vaį. dieną. Iš Wa- 
terburio geras skaičius lie
tuvių ruošiasi ten dalyvau
ti. J. St nža i'skas

New Britain, Conn.
Veikiausia prisideda daug 

ilgametis gyvenimas. Buvo 
. labi’.i susirgęs J. Ambrose, 

liet jau pamaži nelemtoji li
ga pradeda jį apleisti. Šil
tesnis, malonesnis oras pa- 

' dės greičiau Juozui išgyti.
Linkime greitos, tvirtos 

sveikatos. I įkutis

Miami, Fla.
PATAISA

Korespondencijoje iš Lie
tuvių pažangiečių k 1 u b o 
veiklos netiksliai praleista, 
rašant apie kultūrini pa
rengimą kovo 26 d., kad 
kalbėjo A. Metelionis. Jis 
labai nuosekliai ir doku- 
mentališkai aiškino apie 
“tikinčiųjų žmonių protavi
mą.’’ Taipgi jis aiškino ir | 
apie dabartinį Lietuvoje 
technikinį ir kultūrinį pro
gresą, kas klausytojams la
bai patiko. .

Atsiprašau už tą pralei-| 
dima. J. IK. T. Iv

Nemokant Duoklių Galima Turėti Apdraudą
Paprastą apdraudą galima pakeisti į išmokėtą (paid-up) apdraudą už 

10 ar 20 metų.
Pavyzdys: Įsirašo į LDS 40 metų amžiaus narys ant paprastos ap

draudos $1,000 sumoje. Už 20 metų jis nusprendžia daugiau nebemokėti 
duoklių už tą apdraudą. Ir jis tuomet gali turėti išmokėtą (paid-up) ap
draudą $585 sumoje. Jis daugiau nebemoka jokių duoklių už tą apdraudą.

Bet jeigu tas narys įsirašo ant $2,000 apdraudos, tai už 20 metų lai
ko jis gali gauti išmokėtą (paid-up) viso amžiaus apdraudą $1,170 sumoje.

Yra žmonių, kurie nenori visą amžių mokėti už apdraudą. Nori išmo
kėti apdraudą per 20 metų.

Jie tokią apdraudą gali gauti įsirašydami į LDS. Jūs galite įsirašyti 
ant $2,000 sumos (jeigu dar neturite virš 50 metų amžiaus). Per 20 metų 
jūs būsite apsidraudę $2,000 sumoje. Gal per tą laiką jums ir bus reikalin
giausia tokioje sumoje apdrauda. Bet už 20 metų—jūs galite nebemokėti 
jokių duoklių, ir turėsite apdraudą virš $1,000 sumoje. Čia jums išeis ge
riau, negu kad jūs įsirašytumėte iš pat pradžios ant taip vadinamos per 
20 metų išmokamos (20 year payment life) apdraudos $1,000 sumoje.

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Piknikas Bus Gražiame

Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

NEW HAVEN, CONN. iZ į
Šauni Tėvų Pagerbimo Diena ;

Pietūs ir Dainų Programa j
Rengia Literatūros Draugijos 32 Kuopa

Sekinad., Birželio 19 June i
Pietūs Lygiai 1-mą Valandą Dieną į

Lietuvių Salėje, 243 Front St.
PIETŪS $2.00 asmeniui

Puikią dainų .programą atliks
Laisvės Choras iš Hartford, Conn.

. Dainuos visas Choras ir bus solų ir kitokių pamarginimų. 
Ateikite, išgirskite gražią programą 

papietaukite ir pasilinksminkite.

Rengimo Komisija

LIETUVIŲ GYVENIMAS LIETUVOJ
IR AMERIKOJ

1. LIETUVA ŠIANDIEN -tai nedidelė knyga puslapiais, bet labai 
didelė ir stipri savo turiniu, nes joje labai teisingai pasako
ma ir daugybe nuotraukų parodoma, kaip atrodo socialistinė 
Lietuva, jos žmones ir gyvenimas; pasakoma ir parodoma žmo
nių, kurie lankėsi Lietuvoje 1959 m. ir viską mate savo akimis, 
jautė savo širdimi ir patyrė savo objektyviu protu. Kiekvienas 
lietuvis turi šitą knygą Įsigyti ir platinti — juo labiau platinti 
tarpe tų. kurie yra suklaidinti atžagareivių spaudos melais. 
95 pusi. Kaina $1.00.

2. AMERIKOS LIETUVIAI ir ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY
NAS -Amerikos lietuvių laikraščių, knygų, mokyklų, parapijų, 
kalbos ir kultūros labai įdomus aprašymas. 366 psl. Kaina $2.00.

3. ŠIRDIES RŪMAI — pirmasis lietuviškas romanas apie širdj. 
419 psl. Kaina $2.00.

4. ftLIUPTARNIAI - didžioji Amerikos lietuvių gyvenimo knyga. 
652 psl. Kaina $2.00.

5. ČIKAGOS šEšftLIAI — nuogojo gyvenimo vaizdai. 316 psl.
Visos 5 knygos sykiu tik $5.00 čia arba ir i Lietuvą.

Persiuntimo kaštus apmokame.
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Jauniems Naudinga 20 Metų “Endowment’’ Apdrauda
Jūs galite apsidrausti ir ant 20 metų “endowment” apdraudos. Ta 

apdrauda ypatingai naudinga jauniems žmonėms. Tai pinigų taupymo ap- 
d rauda.

Daleiskime, 20 metų amžiaus jaunuolis įsirašo ant 20 metų “endow
ment” (sutaupų) apdraudos $1,000 sumoje. (Jei nori, gali įsirašyti ir ant 
$2,000.) Jis moka LDS centrui $3.66 į mėnesį Per 20 metų jis viso sumo
ka $878. Po 20 metų LDS jam išmoka $1,000. Tas narys ne tik kad buvo 
apsidraudęs $1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo daugiau pi
nigų negu sumokėjo. Tai geras pinigų sutaupymas. Tą labai gerai įverti- 
tina tie nariai, kuriems LDS dabar išmoka po $1,000 “endowment” apdrau- 
das.

Didelė Pašalpa Už Mažą Mokestį
LDS dabar moka didelę pašalpą už palyginamai mažas duokles.
Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 centus į mėnesį.
Mokant tik $1.20 į mėnesį, susirgus galima gauti pašalpos $19.80 per 

savaitę.
Pavyzdys: Įsirašo narys į LDS pašalpos antrą laipsnį ir moka tik 

65 centus į mėnesį. Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo suserga arba būna 
sužeistas ir serga šešis mėnesius laiko ar ilgiau. Per 7 mėnesius jis viso 
sumoka į pašalpos skyrių tik $4.55. Bet iš LDS už savo ligą jis gali gauti 
pašalpos net $216.

Jeigu toks narys įsirašytų į ketvirtą pašalpos laipsnį, tai per 7 mė
nesius jis viso sumokėtu tik $8.40. Gi pašalpos už savo ligą jis galėtų gauti 
$356.40.

Už vieno mėnesio laiko po įsirašymo narys turi teisę prie pašalpos.
Į LDS pašalpos skyrių gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 50 metų am

žiaus.

Įrašykite Savo Vaikus, Savo Anūkus j LDS
Į LDS galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 16 metų amžiaus 

ant paprastos apdraudos arba ant 20 metų “endowment.”
Galima įrašyti ant sekamų apdraudos sumų: $150, $300, $500, $1,000 

arba $2,000 be daktaro egzaminacijos.
Įrašant 10 metų amžiaus vaiką ant $1,000 paprastos apdraudos rei

kia mokėti tik $2.55 už tris mėnesius. Už $2,000 reikia mokėti tik $4.95.
Už 20 metų galima nebemokėti duoklių, ir tuomet narys gali turėti iš

mokėtą (paid-up) apdraudą. Dabar įrašytas 10 metų amžiaus vaikas ant 
$1,000 už 20 metų gali turėti išmokėtą apdraudą $436 sumoje.

Džiaugsmas Jaunam Žmogui Gavus $1,000
Labai naudinga įrašyti vaikus į LDS ant 20 metų “endowment” ap

draudos.
Įrašant 5 metų amžiaus vaiką ant tokios apdraudos reiktų viso (per 

20 metų) sumokėti tik $814. Už 20 metų LDS atmokės tam nariui $1,000. 
Koks tuomet jam bus džiaugsmas! Narys ne tik kad buvo apdraustas 
$1,000 sumoje per 20 metų, bet po 20 metų gavo žymiai daugiau pinigų ne
gu buvo sumokėta duoklėmis.

Del įsirašymo į LDS ar del įrašymo savo vaikų ar anūkų galite kreip
tis prie LDS kuopos savo mieste arba sekamu adresu;

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street, Ozone Park 17, New York

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė
Tenoras Sopranas

Puikią (laimi programą sudarys

Muzikas Jonas Dirvelis
Atliks garsieji dainininkai

Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas
Pianu akompanuos Helen Janulytė-Smith

Visi programos dalyviai iš Worcester, Mass.

TAIPGI BUS IR SPORTO PROGRAMA

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 va], vakaro 
Programa prasidės 5:30 vai. vakare

ART MASON'S ORCHESTRA NUO 4 VAL.

Namų gaminimo geri valgiai

Bus daug svečiu iš tolimu kolonijų. Būkite piknike, 
susipažinkite ir pasilinksminkite su jais.

Basai i “Laisves” pikniką
Prašome gerai įsitėmyti nurodymus ir kreiptis kaip 

nurodoma užsisakymui vietų važiavimui į “Laisvės“ pik
niką liepos (July) 3-čią dieną Montello, Mass.

LAWRENCE ir METHUEN
Kelionė į abi pusi $2.00. Užsisakymui vietų iš anksto 
kreipkitės j busų komisiją—J. Kuodis, J. Chulada, tel. 
35064. Taipgi galite patelefonuoti S. Lenkauskui: 55809.

Prašome nesivėluoti užsakymui vietų.

HAVERHILL
Matykite A. Kazlauskąa rba J. Masevičių, nes jie yra 

busų komisijoje.
Piknikas bus naujoje vietoje: Ramova Parke. Gražus 

parkas, gera sal šokiams. Už buso bilietą 
reikia užsimokėti iš anksto.

SO. BOSTON ir APYLINKĖ
Busas išeis iš So. Bostono nuo 318 W. Broadway 

12-tą valandą dieną. Kelione Į abi pusi $1.50.
Nesivėlinkite, nes busas išeis paskirtu laiku.

A. Dambrauskas

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., birž. (June) 14, 1960
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Mirties bausme: už ir prieš
C r

Pasaulio opinija per tū- kad valstybės, panaikinu- 
lą laiką vis daugiau stovi sios mirties bausmę, turėjo
prieš mirties bausmę. Dau
giau kaip 50 tautų ir de
vynios Amerikos valstijos 
ją panaikino.

Caryl Chessman egzeku
cija gegužės men. 2 d. Ka
lifornijoje dabar, atrodo, 
pasidarys kertiniu akmeniu 
šioje evoliucijoje. Niekad 
ligi šiol nepolitinis nuteisi
mas mirties bausme mūsų 
istorijoje nesukėlė didesnio 
intereso čia ir užsienyje*.

Chessman’as stovėjo mir-

su ja per 12 metų. Jis gy
veno nuo vienos nustatytos

nuo vieno teismo ligi kito,

vybės. Dauguma žmonių 
pradėjo galvoti, kad tokia 
kankynė jau yra užtenka-

Per metus slaptai degtinės 
pagaminama už bil. doL

mažiau nusikaltimų. Jie 
duoda pavyzdžiu Pennsyl- 
vanijos Univ
jos davinius, iieci a n c i u s j bujoja. Per pastaruosius 
mirtinus policininkų už-; penkis mėnesius Jungtinių 
puolimus 260-yje šiaurinių , Valstijų valdžios agentai 
miestų. Šių užpuolimų skai- < ' ~ ’
čius yra truputį didesnis rjų bravorą Brooklyn, N. 
tose valstijose, kurios nepa-1 y. Tas bravoras per vieną 
--------  -------- ---------- savaitę galėjo pagaminti

Atrodo, kad blaivybės
zdziu r ennsyl-, (prohibition) laikų slaptas 
•ersiteto studi-1 degtinės gaminimas ir vėl 
, lieči a n č i u s i bujoja.

policininkų

surado ir paėmė degtinda-

naikino mirties bausmes. savaitę galėjo pagaminti
Mirties bausmės oponen- 2,800 galionų degtinės. Jo 

tai, naudodami savo sva
riausius argumentus prieš

nurodo daugelį atvejų, kur; 
žmogus, vykdąs kriminali
nį nusikaltimą desperaci-! 
jos, staigaus pykčio ar lai
kino iš proto išėjimo sto-1 
viuose, nesustoja pagalvoti, Į 
kokia bausmė jo už tai lau-

Kiti reiškia nuomonę, 
kad legali bausmė yra ne
efektinga. Tačiau jie nuro
do, kad yra nelogiška sa
kyti, jog dėl to rehabilita-|

įrengimas degtindaria m s 
atsiėjo $50,000. Buvo įreng
ti slapti tuneliai pabėgimui 
is bravoro.

Valdžios agentai
ir kitur panašių

I bravorų, kaip tai Boston 
‘Mass; Coatesv i 11 
į Fort Wayne, Ind.;
iMiich.; Kansas City ir Ok
lahoma City. Valdžios agen
tai spėja, kad ir daugelyje 
kitų miestų yra panašių 
bravorų.

Legališkai . gaminanč i ų

surado 
degtinės

Flint,

mus.
Kokie bebūtų moraliniai 

klausimai, kurie kyla iš jo ~ . . i - , , ;
mirties. Chessman’o itaka|clJa neturl pasisekimo ir degtinę Sąjunga sako, kad, 
ncpa'ib'aig^ su jo mirtimi J kad nusikaltėliai negali bū- 38-se valstijose 
J(.i”u mb ties bausme bus l H reTormuoti. Mirties baus- slaptas degtinės 
vėl'"kuriame nors krašte ar;»’ė šiandien yra palygini- mas, kur 
valstybėje išbraukta iš sta-:mas. kaip akis uz aki, ir per metus 
luto, jo gyvenimas, mirtis:

gyvuoj a Į 
gamini- i 

bravorai! 
pagamina iki'

tarpe

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Baptistai prieš 
atominius ginklus

Rochester, N. Y. — Ro
chester War Memorial Au- 
ditoriume įvyko Amerikos 
baptistų konvencija.

Jie priėmė rezoliuciją, 
kurioje ragina JAV vyriau-į 
sybę daryti viską, kad bū-į 
tų uždrausti visoki atomi-1 
niai chemikaliniai ir kito-! 
kie baisaus naikinimo gink-1 
lai. Taipgi ragina vyriausy-1 
bę ieškoti kelių tarptauti-. 
niam susitarimui. A '

Konvencija nutarė aprū-; 
pinti baptistų bažnyčios I 
medžiagą apie komunizmą; 
ir tyrinėti “ko komunistai 
nori”.

i

iujiuUIU

LDS 3-čios APSKRITIES

1
i

Sekmad., 19 Birželio-June
Steamboat Inn Parke

Steamboat Road Great Neck, N. Y.

IŠ BROOkLYNO BUSAS EIS J PIKNIKĄ 
Bu sas išeis 12:30 vai. ryto nuo Lituanica Square.

Kelionė į abi pusi $1.75 asmeniui.

Rengkitės visi į šį pikniką. Užtikriname — laiką 
praleisite linksimai.

Rengimo Kom.

91
i
3 
3

i

areštuoti, jau praėjo arti 
trejų metų, o suvažiavimo 
dalyviai dar nenubausti.

Slaptai pagamintą degti
nę parduoda daug pigiau, 
negu pagamintą viešai. To
dėl slaptų degtindarių deg
tinė labiau platinasi, negu 
tikroji, o ypatingai
biednesnųju žmonių. Apie 
12 nuošimčių jos slaptai 
yra pristatoma sunkveži
miais organizuotam sindi
katui, o 88 nuošimčiai tos 
degtinės parsiduoda gazoli
no pardavimo stotyse, bolė- 
rnis žaidimo vietose, mažo
se sueigose ir prastose 
smuklėse, kur užeina bied- 
nesni žmonės. Ypatingai 
jos daug parduoda jauni
mui, kuris dėl savo am-, 
žiaus dar negali gauti rerti 
degtinės viešose smuklės0.

Daugelis godišiu. norėda
mi dar daugiau pralobti, ta 
degtino maišo su nuodingu 

thv] alcohol”. To sok- 
_ mėie dano- žmonių, ieimi 
i I nenumiršta, tai ananka. At- 

nfn. Ga . tokia “degtinė” 
n 300 in 

[fpkn i h’n-onine iš kUrlU 
vvni visiškai apako.
~ ’ tokia “degtinp” į

n^ainnodi iimu hnvn llžrP- 
rięh’nnH Cha tJan f)Oga .

ir River,

mrinfiiDJTllUjnniiinnEEr'-TiniIiaJiininmniinnniuiDilūllJ1UU ŪS51YftŲi

Ar N. Chruščiovas 
vyks į Ameriką?

e įsorauKia i> bia-,------» ...... i..........................................................................................................., v v_ v
----------- ( mirtis it()ks palyginimas yra nevy- 55,000,000 galionų degtines, ( w/.mnsn < 

užsitęsusi egzekuci- kęs.
ja eal būt tame vaidins.k,1,+
vaidmenį. . a-

Tikra moksliška reha-j 0 ten dirba 150,000 žmonių i 
! bilitacija yra gana apleis-1 prie jos gaminimo. Dešim-; dp 
ta. American Council

Tarp lietuvių ! Mirė
Dabar laikas, kai gražiai [ Juozas Banaitis, 65 m. 

.pražįsta rožės ir kitos gė-; amžiaus, mirė birželio 9 d., 
j lės. Daugelis mūsų pažįsta- j Whitestone 1 i g on i n ė j e, 
mų lietuvių turi savo dar-! Flushing, L. L 
želius ir įuose gražiai už-, -v._ . °, i Laiaotuves ivvko pirma-Rio de Janeiro, Braz.hja, j laiko, prižiūri gėlės. bil.že,io • '13 d * pĮne

— Numatoma, kad TSRS > Vienas iš tokių “darži-iLawn kapinėse. Farming- 
premjeras Chruščiovas, lan-1 yra mūSų meniniu-dale, L. I.
kysis Kuboje. Brazilijoje už [ Jonas Juška. Jis nori,[ „
jo atsilankymą stoja vice-Į kad ir laisviečiai jo puikio-i ,šią Įiud»? .7'ln‘ą telefon'j 
prezidentas Joao Goulart ir j mįs I pranese Mrs. I ranaitiene
jį palaiko tautinis judėji-; ketvirtadienio rytą Jonas I“ 
nias- . # J atėjo į raštinę su dviem di-i

TSRS ir Brazilija neturi Į deliais bukietais, iš įvairių!
... ■ gėlių: rūtų, mėtų, taikos ro-l

Argentinos vyko žiu ir kt. Vieną bukietą do-į A: 
i ’ * I | • < ' Į

mŪ7U ne),

Ill II idle V lUVldl JU |JlAir\lU" | v —

is gėlėmis gėrėtųsi. Tad! P?. ...A,, j,...-* ■ T„_„Jis Flushing, L. I.

diplomatinių ryšių, bet kuo
met iš .
TSRS premjero pavaduoto
jas Kosyginas ir buvo su
stojęs Recifes mieste, Bra
zilijoje, tai miesto majoras 
ir valstijos gubernatorius 

pa-

tys tūkstančių spikyzių yra | JTjdno”’
; visoje šalyje, o didmiesčiuo
se siekia tūkstančius. Chi- 
I cagoje jų yra 2,000, Phila- i 
I delphijoje — 1,000 ir pana-1 M 

___Jyv., sakoj • 1 ■■ • l — 1
Is o0-ies Amerikos \ aisti-; Balys, “kad šitokių ii* pana-p' 

jų mirties bausmė buvo vi-' šių kamuolių Maskva išgalvos!? 
sai panaikinta šešiose, ir j dar ilga eilę.” 
trys ją turi tiktai išimti- Tenka ir mums — 
niems nusikaltimams. Li-,ir “Vilniai.” šitie 
kasiose 41 valstijoje mir-’naščiai čionai tuos 
ties bausmė yra retai vyk-į 
doma už kitokius nusikalti-1 
mus, kaip žudymas ir išnie-1 
kinimas. Per 1930-40 m. j 
civilinių egzekucijų skai
čius vidutiniškai siekė 167 
per metus. Per 1950-60 m. 
šis skaičius nukrito ligi 72. i 
1947 m. buvo įvykdytos 152‘smarkūs vyrai, bet prieš Vii- 
egzekucijos, o 1959 m.—49. i niaus “kamuolius” negalį at- 

silaik.vti. Anksčiau ar vėliau 
Kokie yra argumentai tų, savo suktą kromelį turės užsi- 

kurie sako, kad mirties daryti, 
bausmė nebūtų panaikinta?I 
Trumpai, jie sako, kad m ir-j 
ties bausmė įbaugina po
tencialius žudikus, parodo, 
kad brutalūs nusikaltimai 
nėra toleruojami, kad kai 
kurios valstijos, panaikinu
sios mirties bausmę, ir vėl 
ją įvedė, ir kad ji apsaugo [zoliucija 
žmones nuo 
kurie negali būti reformuo-į

Kaipgi yra su mirties 
bausme JAV-ose šiandien? 
Kokie yra argumentai už ir

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo dus!.)

Nereikia abejoti, 
kad šitokių

Philadelphia.

“Laisvei’’ 
du 1 a i k - 
‘‘karnų o- 

| liūs” išvynioję ir pridarę ne- 
I apsakomai daug žalos vadavi-! 
i mo raketai. i

Įdomu, kad . išsigandęs ir 
susirūpinęs Gaidžiūhas nesu
randa jokių vaistų “vadavi
mo” bizniui pagydyti. Šiaip 
raketieriai iš VLIKo ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos yra

Memorial Day savait- 
Igalį netoli Detroito įvykęs 
i “Filisterių Skautų Sąjungos” 
i suvažiavimas. Suvažiavę dak
tarai, inžinieriai, sociologai 

i (pabėgėliai), viso net 73. Ap- 
! kalbėję viską, išdis k u s a v ę 
! viską. Kadangi buvę ir “poli- 
Itiku.” tai buvus pasiūlyta re- 

l “išlaisvinti Lietuvą.” 
nusikaltėlių, ! Ginčai buvę ilgi ir karšti. 

Rezultatas ?
Trumpai ir drūtai: “Suva- 

bausmės ždavimas atmetė visas politi- 
iznd -i; niais klausimais rezoliucijas.” 

Protingai jie pasielgė. Ver- 
jie nuoširdaus pasveikini

i šiai kituose miestuose.! 
; Spikyzės ne tik pardavinė- 
i ja “samagonką”, bet tos 
į karčiamos yra lizdai, ve
dantys prie kriminalysčių. j 
Ten dažniausiai susirenkaĮ 
jaunimas, girtuokliauja, ten 
verbuojąs! agentai platini
mui narkotikų, vystosi pa
leistuvystė ir 
m as. Špikyzėse yra gauna
mi ir lavinami pardavėjai 
pornografinių paveikslų ir 
spausdinių. Tie paveikslai 
ir spausdiniai tvirkina mū
sų jaunimą, o jų platinto
jams neša didelį pelną.

J. D. Lothem, iždinės už 
alkoholį ir tabaką įplaukų 
direktorius, sako, kad slap-

gengsteriz-

Philadelm’iYs d^0*tir>darin 
cdndiknfpc: J vari p-p TlfmM

birbimo fabrike. Rpadincr. !
Ro hiiv’.c; LujriOvn &9.50 0Ū0 j 

T/iisn’untn cFo'tinos hra- 
ąn tnnoTiS f”trir_

linn pnr] .Ton(rHnpąn VTlsH- 
ircn mm 96 060 hvavorii, 
slaptai gaminančiu degtine, i

John Balsys

Aktoriai laimėjo streiką
—grįžo darban

Niujorko vidurmiesčio, 
Broadway rajono, teatrų 
aktoriai buvo išėję strei- 
kan, reikalaudami pakelti 
jiems algas ir užtikrinti se-

tos degtinės gamintojai pa-į natvėje pensijas.
pirkinėją gengsterius, poli- karto buvo manyta, 
cininkus, va’dininkus, poli- ^acĮ streikas tęsis labai il- 

apsaugoje ga^ kac{ aktoriai turės ge
rokai pavargti, 

prieš atbulai.

pirkineja genpfsterius, poli- Iš karto buvo manyta,

Cid Sampaio jį gražiai 
si tiko.

Negrai pikietuos 
konvencijas

New Yorkas. — Dr.

vanojo administracijai, kit 
redakcijai. Ir štai 
raštinės pagražintos 
mis.

Apie savo daržo 
rožę Jonas aną dieną eilė
raštį parašė — jis tilpo 
“Laisvėje”. Ši rožė šviesiai 
gelsva su rausvais krašte
liais.

Ačiū, Jonai, kad nepa
miršote ir mūsų raštinės, 

ku- Aišku, kad ir žmona Mag- ,

Paieškojimai
Jonas Banys, s. Vinco (mo_ 
Leokadija Janavičiūtė-Banie- 

ieškau savo giminių. Juozo 
iėiaus ir jo šeimos, žmona,

j trys sūnai ir dukra. Sūnus Kaži- 
taikos mieraSi dukra Juozepa ir kiti. Pra

šau pranešti man apie juos. Jonas 
Banys, Užvenčio rajonas, Vaiguvos 
paštas, Pikelių kaimas. Lithuania, 

lUSSR. (48-521

nigas Martin Luther King|Qa]ena yra prisidėjusi prie bar 
ir A. P. Randolph, negrų va-1 auginimo tokių gražių, pil- 
dai, pareiškė, kad negrai nažiedžių gėlių. Padėkoki- ’ 
pikietuos Demokratų ir te ir jai. 
Respublikonų1 partijų kon
vencijas. Respublikonai lai- __________ _
kys konvenciją Chicagoje, Į Birželio 23 dieną 
o demokratai 
les.

1 Ieškau Uršulės Makulėnienės. ki
lusios iš Lietuvos, Vobolių kaimo. 
Kamajų valsčiaus. Rokiškio apskr. 
Taipgi ieškau Marytės Vaitonaitės, 
kilusios iš Kupiškio miesto. Da- 

r abi gy\ena JA\r. Maloniai pra- 
I sau atsiliepti, arba žinantieji/'pra. 
nešti, už tai būsiu dėkinga. Marxo 
adresas. Kupiškio raj., Šimonių paš
tas, Lanauskų kaimas, Stankevičiū- 
tė-Dlugaba'rškicno Elzbieta, Lithua
nia, USSR.

__ _ ____ ... New j
— Los Ange-I Yorko mieste paskelbs srei-

*v’Ut _j - 1 " 1 j ’ apie 4,000 ligoninių dar-ij<ur gyvena mano dėdė Pranas Ma-
. Negrų vadai sake, kad i bininkų, kurie dirba dešim- j lašauskas, iš Lietuvos j Ameriką iš- 

pikietus susirinks po 5,000 tyje ligoninių. Prieš metus lv- 
žmonių. Jie reikalaus negrų iajk0 jie ilgai streikavo už U 11 h n /j i h t A’i 11 4 n 10111 1 •* _ . • . v • • t-x i t i

Aš, Ona Šalčiuvienė. Andriaus 
[duktė, gyv. Užbalių kaime, Prienų 

1 Lt. a aaa rajone, Lietuvoje, norėčiau sužinoti,ką apie 4,000 ligoninių dai-i]..ir <rVVena matl0 dėdė Pranas Ma-

rasei lygių teisių.

Į tai mirties 
oponentai atsako, kad ji! 
NEBAUGINA potencialių ■ ti 
žudikų, kad valstybės, ne-!mo.' 
turinčios mirties bausmės,; 
NETURI daugiau nusikal-i 
timų, kad nekalti žmonės! 
buvo atiduoti egzekucijai, j 
kad bausmė mirtimi nėra 
niekuo mažesnė už legalų 
žudymą ir moralinį kerš
tą, ir kad mes turime dau-1 
giau koncentruotis ne nu
sikaltimo bausme, bet jo 
priežasčių pašalinimu bei 
nusikaltėlių reformavimu.

Tie, kurie sako, kad ka
pitalinė bausmė YRA 
bauginanti, dažnai apeliuo
ja į tai, kad žmonės bijo 
mirties ir todėl potencialūs Į 
žudikai turi taip pat bijoti 
mirties bausmės. Jie taip 
pat iškelia tai, kad daugu
ma šaltakraujų nusikaltė
lių negali būti reformuoti. 
Be to, kas gali būti tikru, 
kad žudikas, paleistas sąly
giniai, vėl nežudys?

Opozicija prieš' mirties 
bausmę daugiausia remiasi 
statistiniais daviniais, psi
chologija ir moraliniais bei 
religiniais įsitikin i m a i s . 
Tie, kurie kelia klausimą dėl 
įbauginimo, nurodo faktą,

tikierius ir ju r 
varo tą nešvarų biznį.

Valdžiai kova 
juos atsieina pusę bilijono 
dolerių per metus laiko.

Ir vis tik valdžia negali 
sulaikyti to biznio. Užten
ka prisiminti, kad L957 m. 
New Yorko valstijos kal
nuose gengsteriai laikė su
važiavimą. Jie ten buvo

Bet išėjo 
Praėjusios savai-

V akacijos pas Bekampius
Vanduo Atlantike šiltas, vieta gera, patogi vakaci- 

joms. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti,

J. A. ir ELZ, BEKAMPIAI
147 13th St., Avalon, N. J.

tės gale buvo susitaikyta: 
streikas 
grįžo savo pareigoms.

Streikas buvo sulaikęs 
daugiau kaip 20 pjesių — 
dramų, komedijų, muziki
nių veikalų. Šiomis dieno
mis pradėjo veikti 19-ka 
buvusių streiko paliestų 
pjesių, o kitos užsidarė vi
siškai, kadangi “lindo į sky
lę” j — deficitą.

Aktoriai, kaip ir darbi
ninkai, jei nori turėti ge
resnį gyvenimą, priversti 
už jį kovoti. Streikavusie
ji Niujorko aktoriai, beje, 
priklauso savo unijai, kuri 
vadinasi Equity.

baigėsi, aktoriai

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Dėmesio! Los Angeles ir apylinkės Piliečiai!
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 
SIŲSKITE PAKUS DABAR

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raktinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! pilni katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Nesurado Nojaus 
arkos liekaną

Ankara. — Amerikiečių 
ekspedicija, kuri ant Ara
rato kalno ieškojo Nojaus 
arkos liekanų, jų nerado. 
G. Vandeman, tyrinėtojų 
vadas, sako, kad jokių žmo
gaus darbo liekanų nėra.

Tai jau ne pirmasis JAV 
žmonių tos arkos “ieškoji
mas”. Pereitaisiais metais, 
kada jos ten ieškojo kari
ninkai, tai TSRS spauda 
rašė, kad jie nuo Ararato 
kalno žvalgavo tarybinius 
plotus. Mat, Ararato kalnas 
yra Turkijoje, netoli nuo 
TSRS sienos.

NAMŲ STATĖJAMS 
PAKELS ALGAS

New Yorkas. — Namų 
statėjų unija ir kontrakto- 
riai pasirašė sutartį tre
jiems metams. Per tą laiką 
namų statėjų algos bus pa
keltos po 65 centus per va
landą. Dabar darbininkai 
gauna nuo $3.30 iki $4.65 
per valandą.

SAKO, PIKNIKAS 
BUVO GERAS

' Grįžusieji iš Baltimorės 
lietuvių pikniko, įvykusio 
sekmadienį, sako, kad jis 
buvo geras. Aidiečių kelio
nė buvo sėkminga.

Piknikas buvo ruošiamas 
“Laisvės” naudai. Apie jį 
bus plačiau parašyta kita
me “Laisvės” numery.

Taipgi no_ 
kur gyvena Ona Mala- 
Abu kilę iš Bačkininkų 

j unijos pripažinimą. Dabar ’kaimo. Pakuonio vaisė., Kauno ap- 

jie yra organizuoti į Drug dč r- ■ 
& Hospital Employes uni- kieno, 
jos 1199 lokalą. ke- r...J pranešti.

' Užbalių 
| Lithuania, USSR.PRANEŠIMAI

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopos pusmetinis 

susirinkimas su užkandžiais jvyks 
penktadieni, birželio-June 17 d., 
L.D.S. Klubo salėje, 9305 St. Clair 
Ave., pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiami kuopos nariai! Esate 
kviečiami atsilankyti j šj susirinki
mą, nes čia bus išduotas raportas 
iš parengimo, sužinosite, kokios bu- 

pasekmės.
Kuopos komitetas 

(48—49)

vo

OZONE PARK, N. Y.
Aido Choro piknikas jvyks Sept.- 

Rugsėjo 11 d., Kasmočiaus Parke, 
Great Neck, N. Y.....
.. Aldas prašo draugijų ir kuopų tą 
dienų, nieko nerengti, kad aidiečlams 
nepakenktų sėkmingai jvykdinti me
iluj piknikš. Choro Koresp.

(48-49)

j vykęs 1912 ar 1913 m. 
riu žinoti.
šauskytė.

1 skrities. Onos Malašauskytės ^avar- 
__• po vyru, rodosi, Ona Slavinc- 

Girdčjau gyvena New Yor
ke. Prašau atsiliepti, ar žinantieji 

Ačiū. Prienų rajonas, 
kaimas, Ona Šalčiuvienė,

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

6-TAS METINIS VISŲ TAUTŲ
r

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Birželio 26 June
CAMP MIDVALE, WANAQUE, N. J.

Internacionaliai Valgiai
ŽAISLAI, PLAUKIOJIMAI, MENINĖ PROGRAMA

Įžanga $1.00 (vaikams nemokamai)
Užsakyti busai vežimui iš New Yorko į pikniką, kaina $1.50 į abi pusi. 

Užsisakykite buse vietas iš anksto. Bušui tikietai yra gaunami:

AMERICAN COMMITTEE for PROTECTION of FOREIGN BORN '
49 East 21st St., New York, N. Y. Tel. ORegoon 4, 5058

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., birž. (June) 14, 1960




