
I

Tel. Michigan 1-G887

102-02 Liberty
Ozone Park 17,

Ave.
N. Y.

LAISVE
Semi-Weekly

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY
7

No. 11

Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ..................................... $10.00
Kitur užsienyje ............................ $12.00
Jungtinėse Valstijose ..................  $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

* *Ozone Park 17, N. Y. Antrad., vasario (Feb.) 7, 1961

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

METAI 50-ji

KRISLAI
Roosevelto pėdomis!
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Tikrovė moko.

Hitleriznias atgaivinamas po 
įvairiomis priedangomis
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7-ią tony satelitą
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Ačiū, labai ačiū. 
Monkč ir žmogus. 
To paties amžiaus. 
Visai arti...

— Rašo A. Bimba —

Gal pastebėjote, kad mūsų 
jaunasis prezidentas savo kal
bose dažnai pacituoja prezi
dentą Rooseveltą. Daugeliui 
atrodo, kad jis eis to didžio
jo prezidento pėdomis.

Sunku p a s a k y t i, dar per 
anksti. Vieno dalyko tačiau 
pas prezidentą Kenedį aš jau 
pasigendu, būtent: jie niekur 
nesikreipia į Amerikos žmo
nes ir jų organizacijas su pra
šymu talkos jam padėti pa- 
khipdyti Kongreso reakcionie
rius.

Franklinas liooseveltas daž
nai skatindavo žmones nety
lėti, nesibijoti siųsti vyriausy
bei savo sumanymus ir reika
lavimus.

Gal susipras ir Kenedis. Pa
lauksime.

Praėjusį ketvirtadienį Jung
tinių Tautų Saugumo tarybo
je kalbėjo Indijos atstovas. 
Kalbėjo Kongo reikalais. 
Kalbėjo puikiai, aštriai. Rei
kalavo į Kongą grąžinti kons
titucinę vyriausybę su Lumum- 
Aa priešakyje.

Indijos balsas daug reiškia. 
Jos pasisakymas turėtų padėti 
Jungtinėms Tautoms persiori
entuoti. Indijos pavyzdžiu 
gali pasekti visas neutrališkų 
šalių blokas.

Susirūpinus ir Japonijos 
buržuazija. Karališkos val
džios premjeras Ikeda šiomis 
dienomis rimtai kalbėjo apie 
sutvarkymą Japonijos santy
kių su Kinija.

Amerikos reikalavimas iš 
Japonijos nesiskaityti su skait
lingąja kaimynka kenkia Ja
ponijos interesams. Be to, vi
soje Japonijoje auga žmonių 
reikalavimas kalbėtis su Kini
ja.

Negerai, kad mūsų prezi
dentas dar vis nežada keisti 
politikos linkui Kinijos. Jau 
antrą kartą jis pakartoja Tru- 
mano ir Eisenhowerio pasakas 
apie Kiniją.

Jau knygos formoje turime 
neparastą apybraižą “Vanagai 

jįš anapus.” Ji išleista Lietu
voje. Jos autoriai yra Chie- 
nas, Šmigelskis ir Uldukis. 
Širdingai ačiū jiems už pri- 
siuntimą man autografuoto 
egzemplioriaus

Knygoje plačiai kalbama 
apie tai, kaip anais metais 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
žvalgyba verbavo, lavino, ruo
šė užsienyje ir siuntė į Tary
bų Lietuvą šnipus, diversan
tus, žmogžudžius, padaužas, 
banditus. Faktais ir įrody
mais užversta visa knyga. 
Skaitai juos ir degi pasipikti
nimu ta politika, kuri privedė 
mūsų vyriausybę prie tokio 
baisaus, nežmoniško poelgio 
linkui visiškai nekaltos, ra
mios, nuoširdžios mūsų seno
sios tėviškėlės.

Beje, knygos paba i g o j e 
randame nuotraukas doku- 

. mentų, kurie parodo šunybes 
Vaclovo . Sidzikausko, kuris 
šiandien pat trankosi po Ame
riką ir kursto lietuvius prieš 
savo gimtąjį kraštą. Skaito
me: “Vaclovas Sidzikauskas 
pripažintas kaltu ir nubaustas 
6 mėnesius sąlyginiai.”

Kaltu jį pripažino Kauno 
Apygardos Teismas. Kaltin-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Bonna. — Vakaru Vo
kietijoje vėl pakilo banga 
už atsteigimą senųjų Vo
kietijos rytų sienų, tai yra, 
už nustūmimą Lenkijos nuo 
Oderio-Neisse upių. Už tai 
šaukia naujieji naciai, ku
rie organizuoti į jaunimo 
sąjungą ir kitas organiza
cijas. Už tai kalba buvę 
Hitlerio generolai, pulki
ninkai ir agitatoriai.

Prie to prisidėjo ir nau
jas revanšistų judėjimas., 
kuris turi šaknis ir Jungti
nėse Valstijose, tai “Morai 
rearmament” judėjimas. 
Vakarų Vokie t i j o j e jo 
priešakyje stovi kancleris 
Adenaueris. Jis sako, kad į 
tą judėjimą jau įstojo 17,- 
000 karininku, c

Jungtinėse Valstijose 
jam vadovauja generolas 
L. Clay, kuris prieš keleris 
metus norėjo su tankais 
veržtis į Berlyną. Jį remia

Nuodingosios dujos 
sukėlė didelę paniką

New Roads, La. — Kan
sas city geležinkelio kom
panijos traukinys išėjo iš 
bėgių ir keli vagonai apsi
vertė. Iš vieno jų išsiveržė 
nuodingos dujos (gazai), 
tokios rūšies, kaip buvo 
vartojamos Pirmame pa
sauliniame kare.

Nuodai labai greitai sklei
dėsi. Netolimai nuo jų kri
to galvijai. Užsinuodijo de- 
sėtkai žmonių. Haryisų 
šeima daugiausiai nukentė
jo, nes 1 metų berniukas mi
rė, o keli šeimos nariai bu
vo išgabenti į ligoninę. At
vykus Nacionalė gvardija 
iškraustė iš mokyklų 700 
vaikų ir iš artimesnių na
mų apie 300 suaugusių.

Vakarą militarizmas
Viena. — Dabar Austrija 

užima tik 32,370 ketv. my
lių plotą ir turi 7,000,000 
gyventojų. Senesnio am
žiaus nacionalistai kerštu 
dega prieš rusus, nes jie 
pamena,- kaip pirm Pirmo
jo pasaulinio karo Austro- 
Vengrija buvo didelė vals
tybė, nes tada buvo paver
gus slavų tautas. Jie kalti
na rusus už Sudaužymą 
Austro - Vengrijos valsty-I
bes.

Austrai nacionalistai re
mia Vakarų Apsiginklavi
mą. Austrai kapitalistai iš 
to turi pelnų. 1960 metais 
Austrijoje buvo pagaminta 
2,347,000 tonų plieno, kurio 
gera dalis ėjo Vakarų apsi
ginklavimui.

Washingtonas. — JAV 
federalinė vyriausybė at
mokės iš taksų įplaukų ke
turis bilijonus dolerių,' po 
to, kai kiekvienas asmuo 
pateiks 1960 m. įplaukų ir 
išlaidų raportą.

ir kardinolas Spellmanas. 
Kardinolas prisiuntė “mo- 
ralio persiginklavimo” or
ganizacijai palaimiu i m ą. 
Jis patarė visomis jėgomis 
ir priemonėmis kovoti prieš 
“bedievius komunistus, nes 
dievo sūnaus Kristaus 
kraujas to reikalauja”.

Nėra paslaptis, kad Va
karų Vokietijoje šimtai 
Llitlerio teisėjų eina tas pa
čias pareigas, kad tūkstan
čiai karininkų, ypatingai iš 
jo “S.S.” gvardijos dabar 
yra valdžioje ir vokiečių 
militarinėse jėgose. Visi jie 
jungia revanšistų jėgas, ve
da kurstymo propagandą 
už naują pasaulinį karą ir 
viską daro, kad tik aštrinus 
nesutikimus tarp kapitalis
tinių ir socialistinių šalių. 
Naujieji naciai turi savo 
organizacijas visose kapi
talistinėse šalyse, o ypatin
gai tose, kurios sudaro 
NATO.

Iškėlė 12 kaltinimą 
prieš Eichmanną

Tel Avivas. — Kovo 15 
dieną prasidės teismas na
cio Adolfo Eichmanno, bu
vusio hitlerininkų vado žu
dymui žmonių. Yra numa
toma, kad jam vadovaujant 
naciai nužudė apie 6,000,- 
000 žmonių, daugumoje žy
dų tautos.

Izraelio prokuroras G. 
Hausneris prieš Eichman
ną iškėlė dvyliką kriminali
niu kaltinimų.

Izraelio agentai pagavo 
Eichmanną 1960 metų ge
gužės mėnesį Argentinoje, 
kur jis gyveno po kitu var
du. ' .

Lietuvis dirigavo 
Kairo mieste

Vilnius. — Maskvos Di
džiojo Teatro baleto artistų 
trupė išvyko į Jungtinę 
Arabų Respubliką. Tarybi
niai baleto meistrai egiptie
čiams parodys “Gulbių eže
rą.’, “ 
taną” ir kt. Gastrolės pra
sidėjo vasario 3 dieną “Gul-

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda pateikė pla
čių ištraukų iš prezidento 

Bachčisarajaus f on-! Kenedžio pasiūlymo ekono-

bių ežero” pastatymu Kai
ro operoje.

Maskvos Didžiojo Teatro 
artistų spektakliams groja 
arabų simfoninis orkestras, 
kuriam diriguoja Didžiojo 
Teatro dirigentas, Vilniaus 
konservatorijos absolven
tas Algis Žiūraitis.

A. Vaivutskas

KINIJOS SPAUDA APIE 
KENEDŽIO POLITIKĄ
Pekinas. — Kinijos spau

da rašo, kad nors naujasis 
JAV prezidentas Kenedis 
dar didina apsiginklavimą, 
bet gal jis tai daro tik kol 
nėra susitarimo. Kinų spau
da rašo, kad paaiškės JAV 
politika po to, kai kovo mė
nesį bus nusiginklavimas 
svarstomas Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje.

Maskva. — šeštadienį, 
vasario 4 d., Tarybų Sąjun
gos mokslininkai į erdvę iš
šovė septynių tonų ir 262 
svarų satelitą. Jis skraido 
aplinkui Žemę tarp 139 ir 
204 mylių atstoję. Tai jau 
10-tas didelis Tarybinis 
sputnikas.

Aplinkui Žemę dar skrai
do TSRS “Sputnikas 4-tas”, 
kurį iššovė 1960 m. gegu
žės 15 dieną, kuris yra ke

JAV prezidento pasiūlymai 
Kongresui šalies reikalais

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis patei k ė 
Kongresui platų pasiūlymą 
mūsų šalies ekonominiais 
reikalais. Jis sakė, kad ša
lis negali toliau pasilikti 
dabartinėje padėtyje, bet ir 
negalima laukti, kad eko
nominiai reikalai pagerėtų
“per vieną dieną, arba ir kams.
vienerius metus”. Daugiau duoti federali-

Kenedžio pro g r a m o s 
svarbiausieji • punktai yra:

Kongresas privalo nutar
ti, kad alga nebūtų mažes
nė $1.15 per valandą, o po 
dvejų metų — $125.

Nedarbo apdraudą mokė
ti vieton $$33 per savaitę, 
po $43 ir prailginti nuo 26 
savaičių iki 36 savaičių į 
metus.

Pagerinti Social Security 
senatvės pensijų reikale: 
ir vyrams mokėti pensiją 
nuo 62 metų amžiaus, ma
žesnę, negu sulaukus 65 
metų; pakelti našlių ir naš
laičių pensiją.

Pravesti daugiau naujų 
vieškelių automobili a m s, 
kas suteiks daugiau darbų. 
Statyti daugiau naujų gy
venimo namų. Namų reika-igyveniman 
le prezidentas atsikreipė į (Kongreso.

Vėliausios žinios

miniais šalies reikalais.

Cape Canaveral, Fla. — 
Daktarai surado, kad bez- 
džionkaiitė “Ham”, kuri ra
ketoje skrido per l|9-ką mi
nučių, yra sveika.

Albany, N. Y. — New 
Y orko valstijoje yra 
600,000 bedarbių. Vien New 
YOrko mieste jų yra 462,- 
000. Gubernatorius Rocke
fellers pasisakė už prailgi
nimą apdraudos nuo 26 iki 
39 savaičių, per metus.

Tel Avivas. — Iš Vakarų 
Vokietijos atvyko advoka
tas R. Servatius. Jis gins 
hitlerininką Eichmaną.

Roma. — Įvyko masinės 
demonstracijos prieš Aust
riją, kuri reikalauja jai 
grąžinti Tyrolio sritį.

turių ir pusės tonų.
Apie dabartinį sputniką 

tarybiniai mokslininkai sa
ko: Jis yra skirtingos rū
šies nuo pirmesnių; taipgi, 
TSRS pasiekus naujų lai
mėjimų raketų jėgoje, kas 
leidžia tokius milžinus iš
šauti į erdvę.

Viso pasaulio mokslinin
kai seka dabartinio TSRS 
satelito kelionę.

297 miestų majorus, kad jie 
imtųsi statybos projektų.

Paskubinti išmokėti ve
teranams pensijas. Įvesti 
valgio kuponų sistemą 
(Food stamp plan) tose in
dustrinėse srityse, kur yra 
didelis nedarbas. Padidinti 
pagalbą bedarbiams ir vai- 

niu užsakymų tose srityse, 
kurios labiausiai yra ne
darbo paliestos.

Įsteigti patariamąjį ko
mitetą ekonominiais reika
lais, kurį sudarys darbo 
unijų ir fabrikantų atsto
vai.

Numažinti nu ošime i u s 
nuo 5 ir trijų ketvirtadalių 
iki 5 ir pusės ant namų 
mortgičių (vekselių), ku
rios gautos iš FHA.

Imtis priemonių išmoks
linimui didesnio skaičiaus 
mokytojų, statyti naujas 
mokyklas ir gerinti esamas.

Prezidentas Kenedis pa
teikė labai plačią ir prak
tišką ekonominiais reika
lais programą. Dabar jos 
užgyrimas ir pravedimas 

priklauso nuo

I Bowie, Md. —- Traukinys 
iš 11 vagonų, kuris vežė 
žmones į Bowie arklių 
lenktynes, išėjo iš bėgių. 
Nelaimėje žuvo šeši žmonės 
ir 130 sužeista. Viso trau
kinyje važiavo 300 žmonių.

Ottawa. — Trys tarybi- 
biniai mokytojai atvyksta 
į Kanadą susipažinimui su 
mokyklomis, o trys kana
diečiai tuo pat tikslu vyks
ta į Tarybų Sąjungą.

Tel Avivas. —- 74 metų 
amžiaus Izraelio premjeras 
D. Ben-Gurion supyko ir 
padavė rezignaciją. Bet jis 
tą daro jau nebepirmą kar
tą.

Maskva. — Suruošta 
TSRS audinių paroda. Iš
statyti audiniai rodo didelę 
pažangą jų gaminime.

Montrealis. — Sudegė 
kefurių aukštų gyvenimo 
namas ir žuvo 3 žmonės.

Point Arguello, Calif. — 
Jungtinių Valstijų karinis 
orlaivynas iššovė “šnipą iš 
oro” — “Samos II”. Orlai- 
vyno viršininkai sako: “Sa
mos II paruoštas tam, kad 
laikytų akį ir sektų komu
nistų pasiruošimą”.

“Samos I” buvo iššautas 
spalio 11 dieną, bet jis su
degė ore. Dabartinis sateli
tas, kuris dar vadinamas 
“watchdog (sargas šuo), 
yra 22 pėdų ilgio, 5 pėdų
diametriniai ir yra apie 
dviejų tonų sunkumo. Jis 
aplinkui Žemę suksis apie 
300 ir 350 mylių nuo jos 
aukštyje.

Karinis orlaivynas davė 
informacijų, kad Satelite 
yra įrengta paveikslų trau
ki m o kameros, kurios 
trauks “komunistiniu ša
lių plentų, geležinkelių, til
tų. prieplaukų, orlaukių, 
raketų šaudymų įrengimų 

Tarybų Sąjunga siūlo Negrų studentų kova
sutvarkyti Kongą ir demonstracijos

i —
New Yorkas. — Valeri- Atlanta, Ga. — Virš 

j JS Zorinas, Tarybų Sąjun- 1,500 negrų studentų iŠ
gos delegacijos pirminiu- Morris Brown kolegijos, su 
kas, kalbėjo Jungtinių Tau-; plakatais “Jim Crow Must 
tų Saugumo Taryboje ir Go!”, maršavo miesto gat- 
pateikė planą sutvarkyti vėmis. Jie pikietavo F. W.

Woolworth Co. krautuvesKongo respublikos reika-
lūs.

Jis kritikavo J. Tautų 
sekretoriaus Hammarskjol- 
do politiką. Jis sakė, kad ta 
politika atvedė Kongą prie 
suirutės. Zorinas reikalavo 
grąžinti prie valdžios lega- 
lišką vyriausybę su Lu
mumba priešakyje, tuojau 
nuginkluoti sukilėlių jėgas, 
o. belgus išvaryti.

Sako, kad Kinija 
mažins komunas

Hong Kongas. — Atvykę 
iš Kinijos žmonės pasakoja, 
kad ten yra mažinamos že
mės ūkio komunos. Kinijo
je apie 500,000,000 žemdir
bių yra susijungę į komu
nas. Kai kurios iš jų turi 
iki 50,000 žmonių. Sakoma, 
kad tokios didelės komunos 
nesugeba tvarkytis taip 
gerai, kaip mažesnės, ku
rios turi apie 10,000 narių.

Kinijos vyriausybė leido 
atskiriems komunų na
riams turėti’ savus daržus,
kur jie augins daržovių ir 
vaisių, taipgi galės turėti 
nuosavų vištų ir kiaulių, 
kaip kad yra Tarybų Są
jungoje.___________
40,000 anglų išstojo 

PRIEŠ JAV BAZES
Londonas. — Parlamen

tui įteikta anglų protestas 
prieš Jungtinių Valstijų 
karo bazes. Po protesto pe
ticijomis pasirašo virš 40,- 
000 žmonių. Taikos šalinin
kai sako, kad jeigu parla
mentas nepanaikins JAV 
atominių ginklų bazių, tai 
jie organizuos masines pro
testo eisenas. 

ir kitų svarbių vietų pa
veikslus.” Jie sako, kad 
“Samos II” galės nutraukti 
paveikslus t ai p aiškius, 
kaip nutraukdavo šnipavi- 
mo “U-2” lėktuvas. Kaip 
tie paveikslai iš satelito 
bus gaunami, tai orlaivyno 
viršininkai nepasakė. (Ma
noma, kad radijo bangomis, 
nes Tarybų Sąjungos oro 
laivas radijo bangomis 
siuntė į žemę Mėnulio pa
veikslus).

Toliau orlaivyno virši
ninkai sako, kad jie jau 
dabar ieško priemonių “nu
šauti priešo šnipavimo sa
telitus”, jeigu jie bus pa-
leisti virš Žemės.

Kai kurie korespondentai 
pažymi, kad tokia JAV or- 
laivino viršininkų politika 
plečia šaltąjį karą, nes to, 
ką jie daro su “Samos II”, 
ruošiasi kitoms šalims ne- 
daleisti.

ir kitas įstaigas, kur negrų 
rasė yra persekiojama.

Hampton, Va., negrai 
studentai pikietavo Lee te
atrą. Policija areštavo 15 
pikietininkų.

Rock Hill, S. C., dešimtį 
negrų studentų nuteisė pa- 
simokėti po $100 baudos ar
ba 30 dienų į kalėjimą už 
tai, kad jie sėdėjo baltųjų 
volgykloje ir r.eika 1 a v o 
maisto.

Ekstra
New Yorkas. — Vasario 

3—4 dd. New Yorke ir apy
linkėje vėl iškrito apie 18 
colių storio sniego. Supara- 
lyžavo komunikaciją. Mo
kyk 1 o s uždarytos. New 
Y o r k o miesto majoras 
Wagneris išleido specialų 
patvarkymą. Yra uždraus
ta privatiniais automobi
liais važiuoti, nes jie už
klimpsta ir užblokoduoja 
gatves. Gatvių apvalymui 
dirba apie 50,000 žmonių.

Luanda, Angola. — Pra
sidėjo sukilimai prieš Por- 
tug a 1 i j o s imperialistus. 
Portugalai sako, kad jie 
sukilimus nuslopino. Ango
la yra piet-vakarų Afriko
je, prie Atlanto vandenyno. 
Ji užima 481,351 ketv. my
lią ir turi 5,000,000 gyven
tojų. Portugalų ten yra tik 
2 procentai gyventojų.

Washingtonas. — 1960 
metais JAV aukso balansas 
sumažėjo $3,800,000,000 
vertės. Metų pradžioje bu
vo $19,800,000,000, o pabai
goje — $16,000,000,000.
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Reakcionierių frontas ruošiasi
NETENKA ABEJOTI, jog ir pačios menkiausios 

prezidento Kenedžio siūlomos reformos, naudingos 
darbo žmonių poreikiams, susilauks griežčiausios opo
zicijos abiejuose Kongreso butuose. Respublikonai jau 
davė suprasti, kad jie kovos prieš pakėlimą minimum 
algos iki $1.25 į valandą, prieš pridėjimą prie sociali
nės apsaugos sistemos medicininės pagalbos senyvo am
žiaus žmonėms. Jie piestu stosią prieš prezidento siūly
mą nedarbo apdraudos mokėjimo laiką prailginti. Visi 
šie prezidento pasiūlymai geri ir remtini.

Washingtone taip vadinamas “medaus mėnuo” jau 
baigėsi. Stojasi ant kojų senosios jėgos, senasis pasidali
jimas. Dar kiečiau buriasi į daiktą visos reakcinės jė
gos. Su respublikonais ranka rankon eis pietinių valsti
jų reakciniai demokratai. Tą aiškiai jau parodė balsa
vimai Kongreso Atstovai bute. Prezidento pasiūlymas 
arba reikalavimas, kad taip vadinma “taisyklių komisi
ją” būtų padidinta trimis nariais vos vos praėjo. Už pa
siūlymą balsavo 217, o prieš 212. Tik penkių balsų dau
guma telaimėta! Šis balsavimas parodo reakcinio fron
to pajėgumą. Respublikonai tiesiog didžiuojasi, kad 
jiems pavyko savo pusėn laimėti tiek daug demokratų 
balsų.

Šis pasidalijimas Kongrese jėgų dar labiau išryškės 
per ateinančias kelias dienas, kai prezidentas atskirais 
pranešimais pradės atidengti savo programą visais na
minės politikos klausimais. Reakcionieriams nepatinka 
nė tas, kad savo pirmajame pranešime apie krašto padė
tį prez. Kenedis kalbėjo apie sunkią ekonominę padėtį, 
apie gilėjančią depresiją, apie didelę šalyje armiją be
darbių. Šitaip piešdamas padėtį, prezidentas, girdi, įžei
dė buvusiąją vyriausybę, kuri, kaip žinia, iki paskuti
nės dienos įkalbinėjo žmonėms “genis laikus”. Savo at
sisveikinimo kalboje prezidentas Eisenhoweris dar kar
tą papasakojo apie “ųeapsakomą* Amerikos žmonių, pra- 
lobimą”, jam vairuojant mūsų krašto laivą. ' • ‘M

Daug kas, žinoma, priklausys nuo Amerikos žmo
nių nusistatymo. Respublikonai giriasi, kad jų kandidą-. 
tas Niksonas gavo beveik visą pusę rinkimuose paduotų 
balsų. Todėl jie atstovaują pusę žmonių. Todėl su jų bal
su ir užgaidomis reikią'skaitytis. ■;

Tame daug tiesos ir didelis pavojus. Pavojus tame, 
kad nebus lengva laimėti kovai už žmonėms naudingas 
reformas tuos, kurie balsavo už respublikonus. Bentjau 
kovos pradžioje, bent jau dalis jų gyvens Eisenhowerio 
sapnais apie “pralobimą”. Gi tiktai stipriausias žmonių 
spaudimas paveiktų Kongresą. Čia didžiausias vaidmuo 
priklauso mūsų darbo unijoms. Kaip tik dabar kiekvie
na unija turėtų skubintis išreikšti savo nuomonę. Tegu 
Kongreso politikieriai išgirsta organizuotų darbininkų 
balsą!

Kas ką rašo ir sako
ITALUOS KOMUNISTŲ pasisekimu Vakarų valsty- 

bems.”
Taip veikiausia ir bus, 

nes tos valstybes užėmė klai
dingą poziciją, atsistojo į 
klaidingą kelią. Jos iki šiol 
dėjo visas pastangas Kongo 
žmonėms užkarti tokį reži
mą, kuris nieko bendro ne
turi su tikraisiais šalies 
liaudies interesais. Visą 
smalą ten virė ir ;verda bu
vę Kongo pavergėjai belgai 
plėšikai. Na, ir tos Vaka
rų valstybės pan a u d o j o 
Jungtines Tautas ir ten jų 
pasiųstas karines jėgas 
tam, kad padėtų belgams 
pasilikti viešpačiais. Štai 
kodėl tokia politika negali 
prie gero vesti ir neveda. 
Bet, žinoma, ne keleivi
niams menševikams 
suprasti.

Nuo kalbų prie tikrovės
•I

SPĖJAMA, kad ’Tarybų Sąjungos premjeras Nikita 
Chruščiovas tikrai ruošiasi dalyvauti Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesijoje kovo mėnesį. Kaip žinia, šitoje sesi
joje baigiami neužbaigti praėjusių metų pabaigoje įvy
kusios sesijos darbai. Atsinaujinusios sesijos dienotvar- 
kyje bus nusiginklavimo klausimas. Kaip tik šituo klau
simu ginti Tarybų Sąjungos pasiūlymą už pilną ir visuo
tinį nusiginklavimą premjeras ir pribusiąs.

Bet tuoj iškyla klausimas, ką darys kitų valstybių 
; galvos? Ką pagaliau darys mūsų naujasis prezidentas? 

Ga pasikartos istorija, ir vėl į sesiją suvažiuos kitų vals-
• tybių vadai, o gal ne. Kol kas apie tai niekur nekalba-

• ma. Iš įvairių sostinių pranešimuose apie tai nieko ne
sakoma. O pasisakymui laiko nebe daug.

Mums atrodo, kad į nusiginklavimo klausimu disku
sijas turėtų įsitraukti premjerai bei prezidentai visų 

: valstybių, kurios yra Jungtinių Tautų narėmis. Dar 
daugiau: būtinai turėtų būti pakviesta didžioji Kinija 

•prisidėti su savo balsu.
Visi juk sutinka, kad nusiginklavimas yra svar

biausias dienos klausimas visam pasauliui. Jis reikalau- 
- ja greito ir griežto išsprendimo. Ginklavimosi lenktynės 

beveik viską praryja. Po ginklavimo našta dejuoja kiek
-viena šalis, kiekviena tauta, visa žmonija.

Jeigu premjero Chruščiovo pasižadėjimas dalyvauti
• 'Asamblėjos sesijoje išjudintų ir kitų valstybių galvas, 

j laimėtų visas pasaulis. Prezidentas Kenedis irgi turėtų
duoti suprasti, kad ir jis asmeniškai dalyvaus diskusijo
se dėl nusiginklavimo. Jo toks pasisakymas prisidėtų 

’ -prie paskatinimo kitų valstybių vadų nesėdėti namie, kai 
. Jbus svarstomas nusiginklavimo klausimas.

1

R . MIRĖ A. SKLERIS
Vilnius. — Sausio 29 d. 

staiga mirė buvęs Argenti
nos pažangiojo judėjimo 
dalyvis, personalinis pensi
ninkas Antanas Skleris.

Velionis gimė 1905 metui 
Įapkr. 3. Rokiškio Hpskr.J

Svėdasų valse., Kunigiškių 
kaime, gausioje valstiečio 
šeimoje. 1929 m. Skleris 
emigravo į Argentiną ir vi
są laiką gyveno bei dirbo 
Beriso mieste. Su savo šei
ma į Lietuvą grįžo 1956 
metais.

A. Vaivuiskas

PARTIJAI 40 METŲ
Iš Romos pranešama, kad 

ten sausio 21 d. buvo pla
čiai atžymėta Italijos Ko
munistų Partijos 40 metų 
gyvavimo sukaktis. Apie 
pačią partiją suteikiamos 
tokios informacijos:

Italijos komunistų partija 
gimė 1921 metų sausio 21 die
ną Livorno mieste. Nuo to lai
ko praėjo 40 metų. Italijos 
darbo žmonės kasmet tvirčiau 
įsitikina, kad nėra partijos, 
kuri atkakliau, labiau atsida
vusiai kovotų už jų reikalus, 
ir spiečiasi apie ją. Šiuo me
tu Italijos komunistų partija 
yra viena didžiausių Europo
je. Jai prįklauso apie 2 mi
lijonus narių. Be to, pusę mi
lijono jaunuolių jungia Ko
munistinio jaunimo federaci
ja. Komunistai turi lemiamą 
Įtaką visoje eilėje stambiau
sių Italijos darbo žmonių są
jungų — Italijos visuotinėje 
darbo konfederacijoje, Itali
jos moterų sąjungoje, Nacio
nalinėje kooperatyvų lygoje ir 
t. t.

Ilgą ir šlovingą kelią nuėjo 
Italijos k o m u n istų partija. 
Sunkiomis pogrindžio sąlygo
mis ji kovėsi prieš fašizmą. 
Neužmirštamus kovos pusla
pius įrašė antrojo pasaulinio 
karo metais. Komunisto Lui- 
dži Longo (dabar — Italijos 
komunistų partijos sekreto
rius) partizanų garibaldiečių 
būriai smogė sunkius smūgius 
fašistams. 1945 metų pabai
goje jie organizavo masinį su
kilimą. Didelę dalį Italijos 
išvadavo garibal d iečiai —■ to
kius miestus, kaip Milanas, 
Neapolis, Venecija, Genuja — 
viso apie 200 miestų. Parti
zanai išgelbėjo nuo sunaikini
mo 80 procentų Italijos auto
mobilių bei tekstilės įmonių, 
90 procentų 1 elektros stočių,' 
7,0: (procentų - metalurgijos bei 
čhemijbs fabrikų. Grupė ga- 
ribaldiėčių sučiupo patį , Mu
solinį, kuris,- . persir ę n:g ę.s 
vokiečių kareivių,, . ąoręjp. p^. 
sprukti i Šveicariją, ir jį su
šaudė. Net biii'žuazinė vy
riausybe, kuri nejaučiu sim
patijų komunistams, vėliau 
turėjo pripažinti komunistų 
nuopelnus išsivadavimo kovo
je — 12 tūkstančių komunis
tų garibaldiečių buvo apdova
noti ordinais ir medaliais.

Pokario metais Italijos ko
munistai išėjo iš pogrindžio. 
Jie kovojo už šalies demokra
tizavimą. Turėdami daug vie
tų senate ir deputatų rūmuo
se, komunistai kėlė reikalavi
mus pakelti darbininkų atly
ginimą, išdalinti nedirbamas 
žemes valstiečiams ir t.t. Ši 
komunistų veikla sukėlė Ita
lijos bei užsienio buržuazijos 
ir Vatikano įtūžį. 1948 me
tais buvo surengtas pasikėsi
nimas prieš komunistų parti
jos generalinį sekretorių Pal
mirą Toljatį. Visaip buvo 
stengiamasi išstumti komunis
tus iš vyriausybės. Fanfanio 
vyriausybė deda šiuo atžvilgiu 
daug pastangų, tačiau jos ne
sėkmingos, Rinkimuose komu
nistai gauna daugiau kaip 7 
milijonus balsų. Jie ir toliau 
kovoja prieš šalies militariza
vimą, už draugystę su socialis
tinėmis šalimis.
visada ten. kur 
kur vyksta kova 
žmonių geresnio gyvenimo.

Komunistai 
sunkiausia, 
dėl darbo

AR JAU “KAPUT”?
Bostono lietuv i š k i e m s 

menševikams labai, labai 
nepatinka Kongo respub
likoj įvykių raida. Ir ne dėl 
to, žinoma, kad ten pralai
mi belgams ir kitiems im
perialistams parsid a v u s i 
klika, bet todėl, kad ima 
viršų pažangiosios jėgos. 
Jų laikraštis tiesiog per 
ašaras posmuoja:

“Apie pusę Kongo teri
torijos jau yra Lumumbos 
šalininkų rankose, o jei pri
eitų prie atviro pilietinio 
karo, visai galima, kad 
‘rytų orientacijos’ žmonės 
įsigalėtų ir visame krašte. 
Visa Jungtinių Tautų or
ganizacijos ‘Kongo avantiū- 

i.ra’ gali virsti dideliu re

tatai

REIKĖTŲ TIK 
PASVEIKINTI

Klerikalų dienraštis de
juoja: Gomulka “uždrau
dė mokyti religiją viešose 
Lenkijos mokyklose.” Gir
di, tapo sulaužytas susita
rimas, anais metais pada
rytas tarp Lenkijos vyriau
sybės ir katalikų bažnyčios, 
pagal kurį kunigams ir 
davatkoms būtų leista Len
kijos mokyklose vaikų pro
tą žaloti religiniais burtais 
ir prietarais. Jei dabar 
Lenkijos vyriausybė pama
tė savo klaidą ir jau bent 
iš , viešųjų mokyklų išvarys 
laukan tuos vaikų proto ža
lotojus, tai už tai ją rei
kėtų tiktai nuoširdžiai pa
sveikinti. Kiek mums žino
ma, berods ...jokioje kitoje 
soęi.alistihėje; .'šalyje' bažny
čia neturi. tokįų keistų ir 
pavojingų t privilegijų, ko
kias iki šiol ji turėjo Len- < • • • ■ « • • * • ■»

Du Lietuvai keliai: teisingas ir klaidingas 
šiandien jie, išlakstę į už
sienius, tebetarnauja impe-A 
rialistams, tebesap n u o įka 
apie sugrąžinimą į Lietuvą 
išnaudotojiškos siste mos. 
Bet, žinoma, jų visos pa
stangos veltui.

“Visa Lietuva — nuo gin
tarinės Baltijos krantų iki 
smėlėtų Dzūkijos kalvų, nuo 
žydrųjų Zarasų ežerų iki 
derlingųjų Suvalkijos lygu
mų,” sako Laurinaitis, — 
“alsuoja galingai, visa krū
tine. Po daugelio priespau
dos, okupacijos metų am
žiams sujungtos visos Lie
tuvos žemės su senąja sosti
ne Vilniumi, Kaunu ir Klai
pėda. Viršum žilojo Gedi
mino bokšto dieną ir naktį 
plevėsuoja naujoji trispal
vė, simbolizuodama tikrąjį 
lietuvių tautos valstybin
gumą, jos laisvę ir nepri-

1 klausomybę. Veržliai, aud
ringai, lyg pavasarį ištvi-^ 
nūs i upė, žengia gyvenimas* 
pirmyn...”

Taip, vis pirmyn ir pir
myn žengia naujas, socia
listinis gyvenimas. Tuo 
džiaugiasi ir didžiuojasi ne 
tik Lietuvos darbo liaudis 
bet ir mes, jos sūnūs, seno
jo gyvenimo audrų išblaš-

1960 metais Lietuvoje pa
sirodė nepaprastai svarbi ir 
įdomi 128 puslapių knyge
lė “Dia keligi” Tai įžymaus 
žurnalisto Stasio Laurinai
čio kūrinėlis. Jį išleido 
V alstybinė politinės ir 
mokslinės literat ū r o s lei
dykla. Joje autorius labai 
efektingai parodo žmonėms, 
kaip teisingas jiems yra so
cializmo kelias ir kaip klai
dingas yra' kapitalizmo ke
lias. Laiminga Lietuvos 
darbo liaudis, kad prieš 
dvidešimt metų nusikratė 
išnaudotojais ir pasuko so
cializmo keliu. O tai ji ga
lėjo padaryti tik dėka to., 
kad jai tą teisingą kelią 
parodė ir juomi ją vedė 
Lietuvos Komunistų parti
ja. Bet, žinoma, viena Lie
tuvos liaudis, viena Lietu
vos Komunistų ^partija ne
būtų galėjusi susirasti tą 
teisingą socializmo kelią ir 
juomi pasukti, jeigu nebūtų 
buvus didžioji Socialistinė 
revoliucija Rusijoje, jeigu 
Rusijos liaudis savo lenini
nės Komunistų partijos va
dovaujama nebūtų nutren
kus savo išnaudotojų ir ne
būtų sukūrus naujos darbo 
žmonių valstybės.

Skyriuose “Apie laisvę” 
ir “Demokratiją — liau
džiai” knygelės autorius

nušviečia dvi sąvokas apie 
laisvę ir demokratiją. Yra 
buržuazinis sup r a t i m a s 
apie laisvę ir demokratiją 
ir marksistinis supratimas. 
Tai, kas yra laisva ir demo
kratiška darbo žmonių iš
naudotojams, kitką reiškia 
darbo liaudžiai. Šiandien 
soči alistiniam-e pasaulyje, 
pasaulyje be išnaudotojų ir 
pavergėjų, veikia naujas, 
tikrai laisvas, tikrai demo
kratiškas supratimas apie 
laisvę ir demokratiją. Ten 
nebesiranda teisės ir lais
vės žmogų vergti, žmogų 
išnaudoti.

Konkrečiai aklbant apie 
Lietuvą ir jos pasirinktą
jį kelią, Stasys Laurinaitis 
nurodo buržuaziniu nacio
nalistų žygius ir pastangas 
ją iš naujo pavergti užsie
nio ir savo išnaudotojams. 
Per visą laikotarpį po Pir
mojo pasaulinio karo bur
žuaziniai nacionalistai par- 
sidaviškai tarnavo Jungti
nių Valstijų ir Anglijos im
perialistams. Juk ir 1918 
metų revoliuciją Lietuvoje 
jiems pavyko sutriuškinti 
tik šių imperialistų pagal
ba. Na, o Antrojo pasau
linio karo laikotarpyje jie 
išdavė ir pardavė Lietuvą 
ir lietuvių tautą vokiškie- kyti po viso pasaulio kam- 

Ir pus. Salietissiems žmogžudžiams.

Atsakau į klausimus

PAGERBTAS ĮŽYMUSIS 
TARYBINIS 
RAŠYTOJAS

Vilniaus '“Literatūra ir 
menas” rašo:

Sausio menesio 26 d. sukako 
70 metų įžymiam tarybiniam 
rašytojui, publicistui ir visuo
menės veikėjui lljai Erenbur- 
gui, kurio vardas šiandien 
plačiai žinomas visame pasau
lyje. Tai didelės erudicijos 
žmogus, didžių siekių interna
cionalinis rašytojas, karštas 
kovotojas už taiką.

Prieš pusšimtį metų pradė
jęs literatūrinį darbą, Uja 
Erenburgas pradėjo sudėtingą 
kūrybos kelią. Jo plunksnai 
priklauso daugelis - poezijos 
rinkinių, romanų, publicisti
nių straipsnių ir reportažų, 
grožines literatūros vertimų. 
Rašytojas visą laiką mėgo 
keliauti, todėl ,;ne atsitiktinai 
daug rašė apie įvairius pasau
lio kraštus, savo kūriniuose 
smerkdamas kapitalistinę san
tvarką, fašizmą ir karus.

Plačiai žinomas 1. Edenbur- 
go romanas “Paryžiaus žlugi
mas,“ išverstas į daugelį pa
saulio kalbų, o taip pat publi
cistiniai straipsniai, eilėraščiai 
apie ispanų liaudies didvyriš
ką kovą už laisvę. Didžiulio 
pasisekimo susilaukė jo ro
manai “Audra,“' “Devintoji 
bąnga“ ir kt. ' Savo kalbose 
ir straipsniuose rašytojas pla
čiu mastu kelia svarbiausias 
šiandieninio meno ir literatū
ros problemas,' pabrėždamas 
didžiulę literatūros reikšmę 
žmonijos žengimui į progresą.

Pirmosiomis Didžiojo Tė
vynės karo dienomis 1. Eren
burgas kaip karinis korespon
dentas dalyvavo frontuose, ra
šė patriotinius publicistinius 
straipsnius, apybraižas, pa
vaizduodamas d i d v y ri š k ą 
tarybinių karių kovą prieš 
hitlerinius grobikus. Maskvo
je ir Didžiojo Tėvynės karo 
fronte L Erenburgas artimai 
bendravo su lietuvių rašyto
jais L. Gira, A. Venclova, J. 
š i m k u m . Tarp daugybės 
straipsnių apie tarybinius ka
lius ir jų koVaš, I. Erenbur- 
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nese- 
metu 
senas

—Ką jūs manote apie K. 
Stikli’aus rašinį?

Man rodosi, jog Kos
tas Stiklius savo straipsnį 
(“Vilnis’,’ 1960 metų gr. 30 
d.) parašė n e a p g alvotai. 
Aiškiai matosi,'kad jis tū
lais atžvilgiais galvoja se
noviškai, ir JAV -lietuvių 
būklės nesupranta.

K. Stiklius, kuris 
niai minėjo savo 80 
amžiaus sukaktį, yra
laisvamanis, bet neįsisavi
no jis dar dialektinio gal
vojimo būdo.

“Davatkų gadzinkų’’ au
torius kaltina Marei j o n ą 
T Vaškienę ir Ksaverą už 
tai, kad jos, lankydamosios 
praėjusią vasarą Lietuvoje, 
buvo užėjusios į bažnyčią ir 
apie tai parašė ‘Vilnyje.” 
Tokius primetimus K. Stik
lius joms daro:

“Kai kurios amerikietė- 
lės, atvykusios į Tar. Lietu
vą, dairosi tuojau bažnyčių, 
o bokštą pamačiusios, bėga 
žiūrėti, ar yra kunigas, ar 
yra dievas?..

“Štai... tūla Ksavera su 
didžiu pasigardžiavimu ra
šo apie Vilniaus bažnyč., 
kur ‘laike mišių susirenka 
moterėlių (žinoma, davat
kų) ir senelių, jaunų nesi
matė’...” Ksavera buvo nu
vykusi prie Aušros vartų 
Vilniuje, kur matė klūpan
čias davatkas, pardavinė
jančias rožančius ir škaple- 
rius. Dėl to K. Stiklius pa
stebi: “Gaila, kad nerašo 
Ksavera, ar ir ji nusipirko 
tų senų amžių palaikų...”

Man rodos, gerb. K. Stik- 
liaus primeti mas abiem 
šiom ‘mūsų veikėjoms buvo 
nereikalingas. O bandymas 
jas viešai pajuokti — jų 
įžeidimas.
kienė, neigi K s a v era — 
mums gerai pažįstamos vei
kėjos — nėjo į bažnyčias 
tikslu, kokį joms primeta 
K. Stiklius. Jos ėjo į baž
nyčią tam, kad patirtų,

Nei M. Tvas-

gas šiltai rašė ir apie lietu
vius.

Jubiliejaus proga I. Eren
burgas už įžymius nuopelnus 
tarybinei literatūrai apdo.va- 
■'notas Lenino ordinu.

vusio kunigo J. Ragausko 
knygą “Ite, missa ėst.”

K. Stiklius juokiasi iš 
kai kurių eks kursantų 
spaudoje aprašymų apie sa
vo lankymąsi Lietuvoje, o 
juokiasi dėl to, kad ‘ jie 
lakštingalų balsu čiulba 
apie geroves Lietuvoje, o 

' J ' ' - — 
Argi'taip jau yra bloga, 

sios, tarp kitko, ir parašė, kaip. K. Stiklius rašo? Argi 
jog, tai netiesa, jog tai yra 
Tarybų ‘ Lietuvos priešų iš- 
mislas. Jos parašė, kad Ta
rybų Lietuvoje žmonės yra 
laisvi: kurie nori, meldžia
si, kurie nenori — nesimel
džia. Ksavera parašė, kad 
Vilniaus gatvėje, ties Auš
ros vartais, pardavinėjami 
net rožančiai ir škapleriai 
ir pardavinėtojų nieks ne
varžo.

Vadinasi, tokiu parašy
mu šios moterys. uždavė 
antausį klerikalams ir ki
tiems melagiams. Už tai 
jas reikia ne kaltinti, o 
pagirti. Mes visuomet tei
gėme, kad Lietuvoje duota 
žmonėms pilna laisvė: mels
tis ar nesimelsti, eiti baž
nyčion ar neiti.

Toliau K. Stiklius rašo:
“Mums, tarybiniams pi

liečiams, tos bažnyčios-tam- 
sinyčios su tamsininkais 
kunigais yra iki gyvo kau
lo įgrįsę ir nusibodę... Jei 
švietimasis eis, kaip dabar 
eina, tai po 40-50 metų 
bažnyčioms ir kunigams ne
bus kas veikti...”

Gerai, bet “40-50 metų” 
labai ilgas laikas.. Čia K. 
Stiklius parodo pesimizmą. 
Kaip ten bus ateityje, neži
nome, bet tą faktą, kad 
Lietuvoje dar yra šimtai 
bažnyčių, kad į jas dar ei
na dalis žmonių, kad tie 
žmonės užlaiko apie tūks
tantį ar daugiau kunigų, 
reikia pripažinti. Prieš tai 
negalima užsimerkti,

Ir mes matome iš Lietu
vos spaudos, kaip ten vys
tosi ateizmas, kaip žmonės 
kovoja prieš .visokius reli
ginius prietarus, kaip Lie
tuvos žmonės šiandien skai
to ir gyvai diskusuoja bu-

kaip ten. dalykai stovi, ir 
kad, sugrįžusioš, galėtų 
apie tai papasakoti JAV 
lietuviams.

Amerikoje, žinome, kįeri- 
kalai per ilgą laiką skelbė, 
būk Lietuvoje bažn y Č i o s 
esančios uždarytos, kunigai 
išvežti, o žmonėms melstis. A v
tarybinė vyriausybė drau- apie negeroves nė žodelių 
džia. Ir štai, jos, ’ sugrįžu- ‘ . .

jis neskaitė Ksaveros ilgoko 
rašto “Vilny,” kuriame ji 
iškėlė daug negerovių, ma
tytų Lietuvoj ? Pagaliau, 
žiūrint laisvamanio akimis, 
ar tai, kad žmonės eina į 
bažnyčią, duoda kunigams 
pinigų, kad jie įsigytų .au
tomobilius ir namus, yra 
gerovė? Ne, tai nėra gero
vė. Tai atsilikimas, palik
tas išnaudotojiškų klasių, 
viešpatavusių Lietuvoje per 
šimtus metų. Ir tą negero
vę mūsų turistės parodė, 
tik nepasakė, jog tai yra 
“negerovė.”

Bet ar gi reikia, rašant iš 
kelionės įspūdžius, pridėti: 
“čia gerovė“, o “čia negero
vė”? Patys skaitytojai'tai 
gali suprasti.

Ir pats Stiklius pripažįs
ta, kad Lietuvoje “kas me-, 
tai viskas eina geryn, bec 
reikėtų, kad kas mėnuo, 
kasdien jaustum, kad ei&a 
geryn. Eina geryn, bet per 
lėtai!..”

Jeigu ir taip, tai čia nė
ra kaltė mūsų' turisčių, tų 
draugių, kurias K. Stiklius 
pajuokė.

Įdomu būtų sužinoti ir 
tai, ką gi daro pats gerb. 
K. Stiklius, kad gyvenimo 
gerėjimą Lietuvoje paspar
tintų? Kritikuoti kitus ga
li bet kas, bet stoti į darbą 
ir parodyti kitiems, kaip 
sparčiau naują gyvenimą 
kurti—kitas dalykas.

R. Mizara

Washingtonas. — JAV - 
Vidaus reikalų departa
mentas sako, kad socialis
tinės šalys daug daugiau 
pasigamino mineral i n i ų 
reikmenų 1960 metais, kai^ 
1959 m. ‘ 't
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Mano kelione į Buenos Aires
Santiagoj, Čilėj, buvau 

A trumpai, tačiau su miestu 
pusėtinai susipažinau. Lie
tuvių neteko susitikti, todėl 
ir nutariau važiuoti į Bue
nos Aires, Argentiną.

Saulėtą popietę, 4:30 vai., 
pakilom iš Santiago aero
dromo į dangaus mėlynę, 
ir aš maniau, kad skrisime 
tiesiog rytų' link. Miestas 
ir vėl pasirodė kaip ant del
no, kaip kad jis matėsi nuo 
Cristabolo kalnelio. Tačiau 
mes skrendame i vakarus. 
Kas čia dabar? Ar aš ne 
į tą lėktuvą patekau?

Rio Mapocho kloniu skris
dami ir vėl atsidūrėm Paci- 
fiko pakrantėje, o mums 
reikia skristi per žemyną į 
Atlanto pakraščius. Bet 
už keleto minučių lėktuvo 
nosis pradėjo krypti į pie
tus. Lėktuvas skrido lyg 
uostydamas pėdsakus. Ga
lutinai jis atsisuko į rytus.

Ten, netolimam horizon
te, pasirodė snieguotos An
des kalnyno kupros. Mūsų 
lėktuvo nosis gal buvo kiek'.skridom Argentinos lygu- 
ir žemiau tų «niegakepurių, momis. 
bet mes palengva kilome, mė’apie 
Horizonte matėsi lyg tai aukštyje, 
spraga kalnyne, ir neatrodė, 
kad lėktuvo nosim besime 
į kalną.

Dabar tik supratau mūsų 
lėktuvo tikslą: jis skrido į šių. 
vakarus, kad nutolti nuo liuojanti miškai 
čia pat esančio kalnyno, su- janti upeliai, maži kaime- 
sirasti spragą toj uolinėj liai, ir šiaurėj, lyg vora-' 
sienoj ir, iš toliau įsibėgę- tinkliai, raizgėsi keliukai 
jus, peršokti gauruotus kai- aplink apgyventas vietas.1 
nagūbrius. | Ten žemai jai ir lėktuvo še-

Į trumpesnį laiką, negu šėlio nebesimatė, kadangi 
man ėmė šiuos žodžius pa- saulė jau buvo nusileidus, 
rašyti, mes jau atsiradom Dar keletas minučių, ir 
ir pačioje baltuojančio kai- mums saulutė užgeso; tik 
nyno širdyje. Slegianti nuo- vakariniame horizonte dan- 
taika, net nejauku kabant gus vis dar žėrėjo auksine 
tarp dangaus ir snieguoto spalva. 1960-1-20

A. Gudaitis-Guzevičius

IŠ KJEUOUSS PO JAPONU*
(Pabaiga)

Susitikęs su pažangiųjų 
rašytojų asociacijos nariais, 
aš pasakiau, kad vienas iš 
geriausiųjų mūsų romanų 
— P. Cvirkos “Žemė mai
tintoja”—yra skirtas vals
tiečių kovai dėl žemės bei 
laisvės.

—Kas iš draugų japonų 
rašytojų domisi šia tema? 
Atrodo, kad ir japonų vals
tiečiams gali tekti panašus 
likimas: palikus savo skly
pelius, bėgti į užsienį, — 
pasakiau.

Japonai atsakė, kad jau 
dabar į miestus nuolatos 
plūsta valstiečių jaunimas, 
nes sklypai tokie maži, kad 
juos tegali palikti valdyti 
vyriausiam sūnui. Taigi 
kaimo jaunuomenė miestuo
se nuolatos didina bedar
bių armijos eiles.

Rašytojui Seridzao yra 
tekę dirbti žemės ir miškų 
tvarkymo draugijoje. Jis 
papasakojo, kad po pirmojo 
pasaulinio karo skurdas 
buvęs taip pat didelis ir dėl 
to 1924 metais įvairiose 
Japonijos salose kilę maiš
tai ir sukilimai. Tai ir pa
gimdė Siūros romaną “Po 
tryliktojo taifūno.” Pažan
gieji Japonijos rašy tojai 
glaudžiai susiję su darbo 
masėmis.

—Rašytojo laimė — jo 
ryšiai su liaudimi, — sako 
jie, ir tie jų žodžiai parem
ti darbais: net ir pasikal
bėti su mumis jie atėjo iš 
mitingų ir demonstraciiu 
prieš amerikoniškąia reak
cionieriaus Kisio politiką.

Šį nuoširdų pokalbį teko 
• nutraukti dėl to, kad japo

nų rašytojai skubėio į savo 
vietas demonstrantų greto- 

kalnyno. Žiūrint pro lan
gą, rodos, kartais lėktuvo 
sparnas ims ir grypštels 
kalno viršūnę. Rodos, kad 
prasidaręs langą pasisemsi 
sniego saują! Stebiesi, ko
dėl lėktuvas taip žemai 
skrenda. O jis nežemai. Jis 
keletą kilometrų virš jūros 
paviršiaus. Bet kalnai aukš
ti. Oras čia skystas ir mo
torams sunkiau juo kvėpuo
ti. Didesnis aukštis juos 
užtroškintų. Dėl to lėktuvas 
ir ieško žemiausių vietų 
kalnyne.

Lėktuvo šešėlis palengva 
slenka rytų link snieguotais 
kalnais. Tik atrodo, kad 
palengva, o jis zvimbia 300 
mylių per valandą greičiu.

Po 20 minučių jau ir bai
gėm perskristi kai n y n ą . 
Ten žemiau jau ir plikos 
pakalnės pradėjo rodytis 
net ir ploteliai žaliuojančių 

: krūmokšnių. Jau tur būt 
įskridom į Argentiną.

Saulei leidžiantis mes jau

Kadangi m-es buvo- 
poros kilometrų 
tai saulutė, ro

dos kabojo danguje kokią 
porą sprindžių virš hori
zonto, bet žemai šešėliai 
jau dengė visą žemės pavir- 

Šen ir ten matėsi ža
vi ngiuo- 

se... Atsisveikinome, karš
tai linkėdami jiems'sėkmės.

Su studentais demonst
rantais mes spėjome susi
pažinti dar senojo Kito gat
vėse. Vėliau jų grupes mes 
dar keletą kartų matėme 
ir senojoje paminklinių rū
mų ir šventyklų sostinėje 
Kioto, ir verdančio, kunku
liuojančio gyvenimo kupi
noje sostinėje Tokio, ir di
džiojoje mašinų kalvėje 0- 
sakoje. Visur studentai at
rodė vienadai. Bet vis dėl
to jaunuolių išvaizda, net 
nesant įžvalgiam, kalbėjo 
apie jų gyvenimą: vfeni 
gerokai aptukę, puikiai ap
sirengę, o kitiems, atrodo, 
niekas nekelia “Tango n o 
seku” iškilmių, nestato stie
bų su “karpiais” kiemelyje 
ir nekrauna samurajiškų 
kardelių į altoriuką . . .

Bendrabučių studentams 
nėra. Taigi kiekvienas gy
vena taip, kad kuo pigiau 
galėtų išsiversti: taupo ir 
drabužį, ir valgį. Beveik 
nėra ir stipendijų: tiktai 
devynių valstybinių univer
sitetų studentų dalis—apie 
50 procentų — gauna šio
kias tokias stipendijas.

Kaip sunku mokytis dar
bo žmonių vaikams, galima 
spręsti iš “Džiapan travel 
biuro” gido Macūdos pasa
kojimo:

—Japonijoje yra apie 
400 aukštųjų mokyklų, iš 
kurių tik 72 valstybiniai 
universitetai. Į šuos patek
ti labai sunku. Privačių 
universitetų ir institutų — 
daugiau kaip 300, bet ten 
už mokslą ima brangiau. 
Tokio valstybiniame uni
versitete reikia mokėti apie

Rytuose naktis jau buvo 
užkariavus dangaus mėly
nę. Deimantinės žvaigždės 
dangaus skliautuose mirgė
jo ir plikagalvis mėnulis 
tarp jų rutuliavosi ir šai
pėsi. Buvo gražu, jauku ir 
malonu. Mes artėjame prie 
Pietų Amerikos metropolio 
—Buenos Aires.

Bet ten pro kairįjį lėktu
vo sparną, šiauriniame ho
rizonte, matėsi kažkoks juo
das kalnas, lyg mūro siena. 
Laikas nuo laiko ten kažkas 
lyg žybčiojo. Iš karto pa
maniau,. kad tai lėktuvo 
motorų žiežirbos. Vėliau 
paaiškėjo, kad ne. Ten bu
vo žaibai, raižanti didžiu
lio juodo debesio krūtinę, 
atslenkančio iš šiaurės. Jis 
slinko vis artyn ir artyn. 
Ką tik mėnulio plikė beky
šojo virš to juodo baisūno.

Mūsų lėktuvas nėrė ne 
tiesiog į debesį, bet kažkaip 
pažambiai, lyg norėdamas 
užbėgti jam už akių. Ma
niau, kad pakilsime viršum 
to pabaisos ir vėl mėnulį 
pamatysime. Bet ne. De
besis buvo per aukštai, to
dėl mes ir atsidūrėme jo 
pasparnėj. Tačiau jis ne
buvo audrinis debesis ir 
mums nepavojingas. Netru
kus pasirodė ir Buenos Ai
res miestas, paskendęs jū
roje žiburių.

Nutūpėm kaip 8:30 vai 
vakare. Tamsu. Kad ir 
daug žiburių, bet lynoja ir 
mažai kas matosi. Jei kas ir 
matosi, tai man nepatinka. 
Apie valandą laiko važia
vome iki pasiekėme viešbu
tį Grillion, kur aš buvau 
kambarį rezervavęs.

Taip ir baigėsi kelionė į 
Buenos Aires.

Bevardis
tą garsųjį

tarp jaunuomenės ir pa
auglių yra paplitę žaidimai, 
kurie ugdo narsumą ir at
kaklumą. ; Pavyzdžiui, vai- 

100,000 jenų per metus, o:kai paslepia kokį nors dai.k- 
privačiuose — iki 500,000 j tą prie kapinių arba ap- 
jenų.

Judriausiose Tokio gat- kurią pasakojama, kad ten 
vių sankryžose pristatyta kažkas pasikoręs ar kad 
automatų, kurie nesiliauja naktimis vaidenasi. Vaka- 
traškėję, šaudę ir žvangėję re arba naktį susirinkę dar 
visomis savo mechanizmų 
spyruoklėmis. Tų automa-! ir po to vieną iš būrelio 
tų patalpose nuolatos suki
nėjasi būreliai jaunuolių. 
Tai pigiosios laimės ieško
tojai prie amerikoniškųjų 
“lošiamųjų” automatų, be 
paliovos ryjančių pinions. 
Jei išlošia, tai tik savinin
kas, o jaunuoliai prakiša 
paskutinius pinigus. Ir vis 
dėlto nemaži jų būriai slan
kioja iš automatų į holivu- 
diškus kino filmus, iš kino 
į amerikietiškus barus.

Žinoma, yra ir kitokių 
pramogų, ypač sporto prie
monių. Visame pasaulyje 
išgarsėjęs japoniškų imty
nių dziū - džico metodas, o 
jaunimui pritaikyta tų im
tynių sportinė atmaina — 
dziū-do. Gidas aiškino, kad 
džiū-džicu tikslas — nuga
labyti priešininką, o džiū- 
do imtynių — padaryti ne
kenksmingą. Tos imtynės 
plačiai organiąų o j a m o s . 
Tokio Korakijeno rajone 
yra net džiū-do mokomo
sios organizacijos štabas— 
didžiulis, moder naus sti
liaus mūras.

Japonų senoji literatūra 
stengėsi jaunimą auklėti 
busido dvasia. Busido yra 
feodalizmo laikotarpio ka
rių luomo — samurajų — 
moralės sistema. Samura
jai turėjo būti narsūs, be 
p-alo ištikimi savo siuzere- 
nui, susivaldantys, nieki
nantys skausmą ir mirtį. 
Net paprastoje liaudyje

MIKROMEGAS

žiūrint pro mano akinius
SĄŽINĖ KANKINA
Pirmąją atominę bombą 

Amerikos karinis lėktuvas 
numetė ant Japonijos mies
to Hirošimos 1945 m. rug
pjūčio 6 d. Bomba sugrio
vė miestą ir užmušė 78,000 
žmonių. Bombonešį B-29 
ant miesto užvedė 27 metų 
amž. majoras Claude Eath- 
erly, žvalgybinio lėktuvo 
pilotas, suradęs debesyse 
“properšą.” Tuoj po sugrio
vimo Hirošimos, kita ato
minė bomba buvo numesta 
ant miesto Nagasaki, kur 
irgi apie tiek žmonių žuvo. 
Ir ant šio miesto bombone
šį užvedė minėtasis majo-

Po dvejų metų, t. y., 1947 
m., majorą turėjo iš ka
riuomenės paleisti dėl ner
vų sutrikimo — neurozės su 
psichopatinėm manifestaci
jom. Nuo to laiko Eather- 
ly bastosi nerasdamas sau 
vietos. Daugiausia laiko jis 
praleidžia kalėjimuose ar
ba Veteranų ligoninių psi
chiatrinėse palatose. Per 
penkiolika metų jis veik ne
miegojo, jo kaltės komplek
sas (nujautimas) jį perse
kioja dieną ir naktį, jis ne
turi ramybės. Dabar jis 
yra 42 metų, dar jaunas 
vyras, o jau psichiniai ne
pataisomas kiuržas. 1957 
m. jis buvo du kartu areš
tuotas už pašto apiplėši
mus Teksuose, o 1959 m. 
sugautas vagiliaujant. At
sižvelgdami į jo karinį re
kordą, teisėjai jo nebau
džia, tik siunčia į protinių 
ligonių įstaigas. Gruodžio 
19 d. (praeitų metų) jį su
ėmė Dallas, Texas., policija 
už trafiko'taisyklių p-eržen- 

leistoje gyvenvietėje, apie.

priseka baisiausių pasakų 

siunčia surasti tą daiktą.
Kitas žaidimas vadinasi 

aikido — žvėrių mėgdžio
jimas. Vienas dedasi tigru, 
kitas liūtu, sekioja vienas 
kitą, staugdami “žvėrių 
balsais,” puola, grumiasi. 
Laimi stipresnis, vyriškes
nis.

Dar yra specialus fech
tavimas vaikiškais bambu
kiniais kardais — kendou.

Tuose žaidimuose nesun
ku įžvelgti savotišką busi- 
do atžalą, tiktai be siuzere- 
nų, be ištikimybės priesai
kų ir panašių feodalizmo 
“pažibų.” Be to, kai ku
rios tradicijos tiktai apsun
kina. Pavyzdžiui, įprotis 
tiktai numeruoti gatves 
pavadinimą turi kvartalas 
ir kelios žymiausios jo gat
vės, o kitos tėra tik pažy
mėtos skaičiais), 
stiprūs giminystės saitai, 
papročiai samdyti dirbti 
savo genties žmones, kurie 
samdančiajam, smul k i a m 
tarnautojui arba statybos 
dešimtininkui, nuolatos mo
ka tam tikrą dalį uždarbio.

Darbo žmonės apipinti 
labai painiomis ir stiprio
mis pinklėmis ir ekonomi
niame, ir visuomeniniame 
gyvenime. Dėl to nepapras
tai stebino tai, kad visa Ja
ponija pasirodė apimta ne
paprastai kovingo antiim- 
perialistinio pakilimo.

Gegužės .26 dieną, atitrū-

Tebėra

girną. Pasirodė, jog jis bu
vo lapkričio 22 d. pabėgęs skausmą krūtinėje, ar kvė- 
iš Waco, Tex., psichiatrinės pavimas sunkėja — tuomet 
ligoninės.

Gaila jauno vyro, kurio 
gyvenimą sugriovė karas, 
darąs iš žmonių žvėris.

SLOGOS IR VAISTAI
Amerikos gydytojų sąjun

gos žurnalas įspėja, jog 
žiemos meto sloga yra ga
na dažna liga, jog ji tęsiasi 
bendrai apie savaitę laiko, 
jog specifinių vaistų jai 
gydyti nėra, nes tikroji jos 
priežastis kol kas nėra nu
statyta. Žurnalas pataria 
nemėtyti be reikalo pinigų 
taip vadinamiem vaistam, 
kurie nei vienos slogos ne
išgydė ir neišgydys! Kiek 
iki šiol apie slogą žinoma, 
tai tik tiek, kad tai yra 
nosies ir gerklės infekcija 
(užsikrėtimas), sukelta tam 
tikrų virusų (mažyčių bak
terijų), kurių apie šešios 
rūšys jau žinomos (nežino
ma tik, kokios rūšies sukė
lėjai jus apniko).

Geriausia, tai sten g t i s 
slogos išvengti: nenusišal- 
dyti, nesušlapti (patingai 
kojas), nenusivarginti, pa
ilsėti, išsimiegoti ir dera
mai maitintis. O jeigu jau 
“pasigavai šaltį,” tai ge
riausia pagulėti porą dienų 
lovoje, gerti šiltos arbatos, 
vaisių sunkos, vengti sun
kiai virškinamų valgių (rū
kytos ar sūdytos kiaulienos, 
konservuotų žuvų, etc.) ir 
šiltai apsikloti. Jeigu tem
peratūra . pakilusi, galima 
ją “nuraminti” paėmus as
pirino tabletę. Taip apsigy
džius, po keleto dienų sloga 
pati išnyks.

kę nuo kitų turistų, mes, 
keli tarybiniai žmonės, at
sidūrėme pačiame Tokio de
monstracijų židinyje. Ko
lonų eilės tarsi sunituotos 
tarpusavyje: žmonės, susi
kibę už parankių arba įsi
tvėrę ilgas bambuko lazdas, 
greitais, trumpais žingsne
liais stumiasi į priekį, da
rydami labai dažnus posū
kius, dėl kurių visa demon
stracija virsta nuolat be
sirangančiu “drakono lie
meniu.”

Štai atbanguoja studentų 
kolona, vinguriuodama visu 
gatvės pločiu. “Ša-lin Ki- 
sį! Ša-lin Kisį!”•—sutarti
nai skanduoja keli tūkstan
čiai žmonių, pasistumdami 
į priekį trumpais sporti
niais žingsniukais. Jiems 
nėra jokių užtvarų: jie pra
siverš pro kiekvieną kliū
tį, apeis ir paskandins ją 
gyvosios masės sraute, bet 
nepames nei savo rikiuotės, 
nei puolimo tempo. Vado
vai ir “dešimtininkai” bė
ga kartu su jais, vairuoja, 
užsukdami ir atsukdami 
“kolonos liemenį,” per gar
siakalbius skelbdami nuro
dymus. Galinga žmonių ma
sė, sujungta tokiais glau
džiais saitais, veržiasi į 
priekį siūbuodama, ūždama, 
kunkuliuodama.

Tai iš tikrųjų priminė 
viesulą, sūkurį, taifūną...

Niekas nepadėjo reakcio
nieriams — nei grasinimai, 
nei represijos, nei birželio 
15 d. į demonstrantus šau
dymas, kurio metu žuvo 
studentė Mičiko Kamba, o 
tūkstančiai jos draugų bu
vo suluošinti. Liaudies ma
sių pasipiktinimo taifūnas 
nunešė ir Eizenhauerio vi
zitą į Japoniją, ir daugybę 
represinių Kisio vyriausy
bės priemonių, ir pagaliau 
patį Kisį... Liaudis nenu-

Žinoma, jeigu jaučiama

reikia šauktis gydytojo, kad 
infekcija nepasiektų plau-

m c-. Tuo atveju kartais ir 
antibiotikai reikalingi.

Amerikos žmonės kas me
tai išleidžia milijonus dole
rių visokiems “vai s t a m s 
nuo šalčio” (cold remedies), 
kurie nieko nepadeda, tik 
kišenių patuština. Išgud- 
rėję dabar ir tūli gydytojai, 
kurie pašaukti nesako, jog 
ligonis turi eilinę slogą, 
bet — “virus infection”! 
Ir vienas ir kitas pavadini
mas reiškia tą patį, tik pa
starasis labjau išgąsdina 
pacientą, kuris greičiau su
tinka gulti lovon ir — ger
ti “vaistus.”

Uncija apsaugos visuomet 
atstoja svarą gydymo!

ŠIŲ DIENŲ 
ŠUNDAKTARIAI

Žurnalas '‘Today’s Health” 
paduoda gana įdomių fak
tų apie tai, kaip šių die
nų “modernūs” šundakta
riai bei apgavikai kas me
tai išvilioja iš Amerikos 
žmonių, šimtus milijonų
dolerių. Jų “salesmanai”
turi miklų liežuvį, kuriuo 
jie prisikalba prie sergan
čių lengvatikių. Jie moka 
gudriai reklamuotis spau
doje, televizijoje, radijo ban
gomis ir kitokiais būdais. 
Sergantieji, artritu - reuma
tu, cukralige (dia betų) , 
širdies yda, vėžiu, dusuliu, 
bronchitu, skilvio opom, ne
miga egzema ir kitom sun
kiai išgydomom ligom — 
dažnai tampa aukomis to- 
kių apgavikų, kurie priža- ^iško“ mfeste.“‘šiuo 7p-

. gavi ko Abramso “genialu
mu” buvo susižavėjęs net 
novelistas socialistų veikė
jas Upton Sinclairis. O 
kiek tolygių institutų vei
kia ir dabar, tik naujais 
vardais?

Prieš kelis metus miręs 
vienas Bruklino biznierius, 
gana inteligentiškas žmo
gus, turėjo gerklės vėžį. 
Nepasitikėdamas kompeten
tingais vietos gydytojais, jis 
nuvažiavo į Vakarus, į kokį 
tai ten operuojantį naturo- 
patų institutą, kuris rekla
muojasi, jog “iššgydąs vi
sokias ligas.” Instituto 
maklioriai lengvatikį žmo
gų užtikrino,z kad jie jo 
gerklę išgydys per tris mė
nesius. Davė jam kokio tai 
spalvoto skystimo gerti ir 
liepė atvažiuoti po trijų mė
nesių gauti daugiau “vais
tų.” Bet už mėnesio laiko 
žmogus mirė, daugiau jam 
“vaistų” nereikėjo...

Visokie “grožio salonai” 
išvilioja iš turtingų mote
rų kas metai pasakiškas pi
nigų sumas.

Nelabai seniai Niles, 
Mich., buvo šv. Luko “li
goninė,” bent taip ją rekla
mavo aferistai promoteriai. 
Ši popierinė “ligoninė” nie
kad neturėjo nei vieno ligo
nio, bet pardavė gana daug 
“medikalinių diplomų” sa
vo “abiturient a m s , ’ ’ kol 
valstybė tą diplomų fabri
ką uždarė. • (

Jei sergi, tikėk savo dak
taru ir saugokis šundakta
rių bei visokių “natūralisti
nių” apgavikų, kurie trum
pu laiku žada tave “išgydy
ti.” Jie gali išgydyti tik 
tavo kišenių, o ne tave.

da labai greitai išgydyti vi
sokias ligas. Lengvatikių 
randasi net ir inteligenti
jos tarpe. Ypatingai rek
laminėms pagundoms leng
vai pasiduoda moterys, ku
rios nori suliesėti, turėti ly
gią odą, pašalinti veido 
raukšles ir šiaip turėti ža- 
vėjančią figūrą ar išžiūrą. 
Jos perka visokius bever
čius — kartais net kenks
mingus — kremus, skys
čius ar miltelius, kurie odą 
ne pataiso, bet sugadina. 
Per porą savaičių tie žuli- 
kai žada nuimti 50 svarų 
nereikalingų riebalų, su
tvarkyti perdidelius klubus, 
atsikišusį pilvą, nudribu
sias ar nedaaugusias krū
tis, etc. Čikagoje vienas 
toksai “promotoris” garsi
nos! išgydąs diebetą jo 
“stebukl i n g a i s vaistais,” 
kurie kaip pasirodė, buvo 
niekas daugiau, kaip tik il- 
‘ ....... .  -.... — . ...... . *
rimsta/ ir žada nenurimti 
tol, kol okupantai — Ame
rikos kareiviai — tryps ja
ponų žemę . . .

Tokio mieste matytą de
monstraciją, į kurią susi
rinko 200,000 žmonių,, la
bai sunku bus pamiršti.

—Tai laimės ženklas — 
atsakė vienas iš jų.—Mes— 
marksistai! Mūsų laimė— 
kova!

Pirmą kartą Japonijos is
torijoje išvien su Komunis
tų partija, nepaisant politi
nių pažiūrų skirtumo, stojo 
į kovą už taiką, už išsiva
davimą iš okupantų socia
listai ir nepartiniai demo
kratai, vienuoliai budistai, 
valstiečių masės, studentai.

Ir tai ne samuraj iškas 
busido — tai pareigos jaus
mas, darbo žmonių solida
rumas ir jų kovinga ištver
mė.
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gai virinta kukurūzų (kor- 
nų) lapų sriuba, kurią ta
sai “daktaras” pardavojo 
po $5.00 už butelį. Kitas 
to paties miesto gudruolis 
išrado krėslą, kuris išgydąs 
reumatą ir širdies ligas. To
kį krėslą pagaminti galima 
už $70.00, bet “išradėjas” 
už jį lupdavo po $239.00. 
“Reumatui gydyti” lempos, 
vertos $5.00, pardavojamos 
po $50.00. Reumato ir Art
rito Fundacija sako, jog 
mūsų šalyje kas metai ap
gaunama nemažiau penkių 
milijonų tomis ligomis ser
gančių žmonių. Aišku, jog 
tos lempos ar kėdės ligo
niams nieko nepadeda.

O kiek milijonų vyrų ir 
moterų tampa tų šundakta
rių aukomis dėl įvairių ly
tinių nereguliarumų, plau
kų slinkimo ar odos išbėri
mų? Lytinės (veneros) li
gos irgi pelninga šundak
tari a m s dirva. Visokie 
“medikaii ui a i institutai,” 
“natūralistų įstaigos,” gro
žio salonai ir jiems panašūs 
pinigų viliotojai gyvuoja 
gana vešliai. Reklamuoja
mi ir tokie pabūklai, kurie 
būk tai deguonį (oksigeną) 
varo į kūną per odos poras 
(skylutes). Tokių mašinų 
pardavinėtojai jums sako, 
jog suvis nereikia kvėpuoti, 
tik ramiai sofoje gulėti ir 
kokį nors lengvą romaną 
(nors ir Bokačio “Dekame- 
roną”) skaityti, o deguonis, 
aparato varomas, — taip ir 
plauks į jūsų kūną...

Senesnio amžiaus ameri
kiečiai dar atmena, kaip 
plačiai veikė Niujorke Col- 
linso Institutas, kuriame 
dirbo ir keli lietuviai: pa
skubusią Jono Griniaus ir 
brolių Naujokų ‘‘gydyklą” 
Filadelfijoje: d-ro Abram
so “elektroninių reakcijų” 
diagonistikos kliniką San

Recife, Brazilija. — Ant 
laivo “Santa Maria” viena 
iš keleivių pagimdė vaiką.



Žiaurusis sportas-“Bull Fight” 
kurį savo akimis matėm Meksikoj

Kadangi mums, lietu
viams, labai neįprastas is
paniškas sportas kovos su 
bulium, noriu biskį apie jį pa
aiškinti. Tas sportas turi se
nų istoriją. Manoma, kad 
jį atvežė Morokos maurai, 
kurie užkariavo Ispaniją 
dar viduramžiuose. Nuo to 
laiko šitas sportas išsivys
tė į dramatišką meną, pa
našų į baletą. Matadoras, 
kuris ima pirmenybę spor
te ir kuris turės nudurti 
bulių, turi išmokti visą ei
gą — kaip atlikti pelerino 
plevėsavimą, kaip arti pri
leisti bulių, kokiu laiku pa
mainyti išsiuvinėto atlaso 
peleriną į m a ž ą raudoną, 
prie kurio reikia ir durtu
vo, ir tt. Pagal tą, kaip jis 
alieką atskiras šio baleto
dalis, jis sprendžiamas ar
ba geru ar blogu matado
rų.

Net ir apdaras vsų daly
vių tebesti viduramžiškas 
—ankštos atlaso kelnės iki 
kelių, šviesios spalvos, sto
rai išsiuvinėtos auksiniais 
siūlais, šilkiniai marškiniai, 
dekoruoti karbatkom, trum
pas jeketėlis, vadi n amas 
“bolero”, iš to pačio atla
so kaip ir kelnės, taip pat 
brangiai dekoruotas išsiu- 
vinėjimu. Kepurė juoda, 
apvali, su juodų siūlų pum
purais ant šonų, kojinės 
ligi kelių, šilkinės, baltos, 
ir juodi apavai su lygiais 
padais, be paaukštintų kul
nų. Sakoma, kad toks kos
tiumas kainuoja nuo 200 
iki 300 dolerių. Panašiai, 
nors ne taip brangiai, apsi
rengę ir jo pagalbininkai.

Banderillerai panašiai ir
gi aprengti ir neša po du 
durtuvus, taipgi dekoruo
tus, kuriuos jiems prisieis 
įdurti vėliau į buliaus pe
čius. Pikadorai joja ark
liais. Jie taip pat dėvi se
noviškus kostiumus, bet jų
blauzdos apšarvotos metali-
niais šarvais ir jų arkliai 
apšarvoti m e t a 1 i niais ar 
m e d i niais apdangais, ant 
kurių viršaus kabo įvairia
spalvės, gražios apdangos, 
panašios kaldroms. Prime
na viduramžių riterius, ku
rių arkliai taipgi buvo ap
šarvoti tokiu būdu.
TAM TIKROS VEISLĖS

BULIAI
Buliai šitam sportui yra 

grynos veislės, kaip ameri
konai sako, “pedigreed.” Jų 
veislė atvežta iš Ispanijos, 
kada ispanai užkariavo 
Meksiką. Jie išauginami 
vien šiam sportui, — juodi, 
didelėm galvom su smailiais 
ragais, labai stambiais mus- 
kuluotais pečiais ir liekno
mis strėnomis. Biskį pana
šus į Amerikos buffalo. Jie 
sveria nuo tonos iki tonos
ir pusės (3,000 svarų). Jie 
auginami tam tikrose fer
mose (“ranches”), kur jie 
nemato žmogaus iki subręs
ta. Kai subręsta vyrai joji
kai ant arkl’ų juos išban
do, ar kovingi ar ne. Jei
gu bulius nekovingas, pa
skerdžiamas, o kovingieji 
treniruojami, kad būtų dar 
kovingesni, bet jie niekuo
met nemato žmogaus pės
čio, t»k raitus. Kiekvienas 
bulius kainuoja mūšio are
nai keletą šimtų dolerių, ir 
Kas • sekmadienį nužudomi 
apie 6 buliai tik vienoj are
noj. Meksikos sostinėj yra 
dvi arenos. Toji, kurioj 
mes buvom, talpina 80,000 
publikos. Kiekvieną bulių 
nukauja atskiras matado
ras. Kova padalinta į tris 
dalis, kurias paaiškinsiu 
pagal tai, ką mes matėme. 
■' Tą .gegužės sekmadienį,

jis nusilptų, kad negalėtų 
pakelti galvos taip smarkiai 
ir kad negalėtų ant ragų 
pagauti ir subadyyti mata-

, kada mes ten lankėmės, 
pradėjo nuo anksti ryto 
smarkiai lyti. Paėmėm tak
si ir pribuvom prie didžio
sios “koridos,” kaip vadina
si tos arenos. Nepaisant 
lietaus, publika smarkiai 
plaukė į koridą. Visur ap
link buvo pardavinėtojai 
plastikinių apsiaustų nuo 
lietaus. Prie durų, kurių 
buvo daug, ir prie fut
bolo stadijoms stovėjo vy
rai, kurie randavojo korki- 
nes paduškas atsisėsti. Mes 
irgi paėmėm, nes žinojom, 
kad sėdynės iš betono, o da
bar jos šlapios.

VAIZDAS ARENOJE
Radom sėdynes 9-toj eilėj 

nuo boksų, bet gana toli. 
Arena labai didelė, smėliu
išpilta, o jos viduryj mil
žiniškas mokėtas Pepsikola 
bonkos. Aplink visą areną 
virš žmonių galvų visokie 
apgarsinimai—arielkos, vy
no, automobilių ir tt., pa
našiai kaip ir JAV. Dauge
lis tų produktų buvo JAV 
valdomi.

Neužilgo prasidėjo muzi
ka — tam tikri maršai, la
bai smarkūs, jaudinanti. 
Išeina grupė tarnų ir nu
veža milžinišką bonką. Po 
to išmaršuoja visi dalyviai. 
Pirmiausia matadoras, po 
jo pagalbininkai, už jų pi
kadorai ant arklių, paskui 
juos banderillerai, o paskui 
šiuos patarnautojai, kurių 
rolė bus apdengti šviežiu 
smėliu kraujo liūgas, nu
grėbstyti areną po kiekvie
no mūšio ir išvilkti, treje
tu arkliu, nužudytą bulių.

Kai pasibaigia šita paro
da, visi dalyviai užeina už- 
kulisuose ir matadoras vie
nas išeina į areną. Jį su
tinka gausus rankų ploji
mas. Daugelis šaukia “olė.” 
Jis nusilenkia prie ložės,
kur sėdi sprendėjai —
“judges,” nushma kepurę 
ir arba padeda ją ant že
mės, kas reiškia, kad šią 
kovą jis pašvenčia visai 
publikai, arba įteikia ke
purę kokiai moteriai ar 
merginai, reikšdamas, kad 
kovą pašvenčia jos garbei. 
Tai panašu į viduramžių 
riterių dvikovą. Pirmasis 
matadoras, kurį mes matė
me, padėjo kepurę ant are
nos.

KOVOS PRADŽIA
Dabar išleidžiamas bulius. 

Prieš pat išle i d i m ą jam 
įsegamas durtuvas su kas- 
p i n ų kukarda, jo fermos 
spalvomis. Matadoras turi 
rankose atlaso peleriną, bal
tą, gražiai išsiuvinėtą. Bu
lius tuoj puolasi ant žmo
gaus su pelerinų. Tuoj iš už 
tam tikrų užtvarų pasirodo 
du kiti vyrai, panašiai ap-

dorą. Bulius apsilieja krau
ju. Po keleto minučių pi
kadorai išjoja iš arenos ir 
įbėga bandillerai. Trejetas 
jų, kiekvienoj rankoj po 
trumpą, kaspinais dekoruo
tą durtuvą, kurio galai su 
kobiniais, panašiais į žuvi
ninkų kobinius. Jų darbas 
—laukti, iki bulius puls., ir 
kaip tik prieš tą momentą, 
kada bulius bando jiems ra
gais įdurti, įsmeigti tuos 
durtuvus į jo pečius, šeši 
tokie durtuvai jau kabo nuo 
buliaus pečių, kuomet jie ir 
pabaigia šitą “bull fight” 
fazę.

Bandillerai iš arenos išei
na. Arenoj bulius niršta. 
Jis tiek įskaudintas, tiek 
nusilpnintas, tiek sumišęs, 
kad beveik nežino kur pul-

sirengę kaip matadoras, 
taipgi su pelerinomis ran
koj. Bulius daug sykių puo
la ant matadoro, bet mata
doras tik per keletą colių 
vis su juo apsilenkia, plevė
suodamas peleriną. Kuo
met paaiškėja, kad bulius 
gali sužeisti matadorą, pa
galbininkai, vienas ar kitas., 
pribėga ir su pelerina bu
lių erzina, nutraukia. Jei
gu bulius juos perdaug puo
la, jie pasislepia už tam pa
dalytų užtvarų, ir bulius 
atsimuša į mediną tvorą.

Už kokių 5 minučių pa
sibaigia šita dalis. Dabar 
išjoja pikadorai su apšar- 
votom blauzdom ir arkliais, 
kurių kaldros siekia žemę. 
Jų rankose ilgi iešmai su 
smailais metaliniais galais. 
Bulius puolasi prie jų. Jie 
smeigia į jo .pečius, giliai, 
kad pakirsti muskulus, kad

Bs. Išeina į areną matado
ras su mažu raudonu pele
rinų, ištiestu ant paikos, o 
šalia jos žyybčioja plieninis 
durtuvas, kad užbaigti bu
liaus gyvybę. Kai tik bu
lius nusineša rau d o n ą j į 
skurlį, matadorui paduoda
mas kitas. Matadoras vis 
laukia geros progos, kad 
kai bulius jį puols, įdurti 
jam ilgą durtuvą tarp kak
lo ir pečių, kad pasiekti šir
dį. Turi būti iš priešakio.

Na, ir prieina “moment 
of truth” — momentas, ka
da matadoras pris įtaiko 
įdurti buliui mirtiną smū
gį. Bulius puola ant smė
lio kraujo liūge, bet vis dar 
spardosi. Tuo laiku paduo
da matadoriui trumpą pla
tų kardą, kuriuo jis perdu
ria kaklo nugarkaulio sme
genis, ir buhus guli ramiai, 
negyvas. O publika ploja 
ir šaukia “olė!”

MATADORUI 
“ATPILDAS”

Įvažiuoja trejeto arklių 
j u n g tas, buliaus lavonas 
prikabinamas ir išvežamas. 
Mėsa skirta ligonbučiams. 
Jeigu teisėjai nusprendžia, 
kad matadoras visą mirties 
baletą atliko gerai, jam ski
riamos buliaus ausys šios 
kovos prisiminimui. Jeigu 
atžymėtinal gerai užduotį 
atliko, dar duoda jam ir 
uodegos galą. Vienam iš 
tų, kuriuos mes matėm, pa- 

' skyrė ausis.
Po to arena prisipildo 

patarnautojais, kurie ark
liais atsiveža smėlį ir už
dengia kruvinas arenos da
lis, nugrėbsto visą areną, 
nes bulius ją išduobė ja sa
vo kojomis.

Mes išbuvom per penkias 
imtynes ir išėjom. Dar dvi 
turėjo įvykti, bet skaitom, 
kad jau užtenka ir taip; 
Kas mums buvo įdomu, tai 
tas, kad publikoje buvo 
daug žmonių, kurie aiškūs
indėnai, ir kad labai daug 
buvo nepilnamečių vaikų— 
nuo 6 iki 12 metų ar dau
giau. Šalia manęs sėdėjo 
amerikonas, kuris man nuo
lat aiškino, kas dedasi, ir 
stebėjosi, kad man britku 
žiūrėti.

Bulius turi būti užmuš
tas bėgyje 15 minučių ko
vos, nes jeigu ilgiau kova 
užsitęsia, bulius pradeda 
susiprasti, kad jam reikia 
ne peleriną pulti, o žmogų. 
Už tai per jų treniravimo 
lai'ką jie niekuomet nema
to žmęgaus ant kojų, tik 
raitus. Bet ir tai, nors ne
teko matyti, kai kurie bu
liai susipranta ir puola 
žmogų, ne peleriną. Taip 
žuvo ne vienas matadoras. 
Ne vienas kino filmas bu
vo pamatuotas šiuo sportu 
ir ne viena apysaka apie jį 
sukurta. Nov-elistas Hemig-

V. DfeNAS

Aušiūra parvažiavo
(Apybraiža, faktais paremta)

(Specialiai “Laisvei”)

Dviaukščiai, erdvūs kol
ūkio kultūros namai baigia 
pasilypėti iki pat pastry- 
kių. Dar eilutė kita plytų 
ir darbas baigtas. Liks me
džio darbininkai, jiems sto
gą pakelti. O mūrininkai 
už įrankių ir prie kito dar
bo. Laukia didžiulės kar
vidės. Vienoj vietoj negi 
būsi. Jonas Aušiūra pade
da šalin mūrininko įran
kius ir užsirūko. Galima 
kvėptelti, pasinaudoti at- 
vangėle. Šiandie šiaip ar 
taip bus pabaigtuvės.

Tiktai per anksti apsi
džiaugta. Dirst į miško 
pusę, o iš ten iš pietų de
besis beužlipąs. Pradžioje 
buvo parodęs tik ragutį. 
Paskui iškopė, išrėpliojo 
juodai mėlynas lyg skaudu
lys ir pradėjo švysčioti, 
bauginti žaibais. Atkišo 
savo ilgą nosį, grasindamas 
prarysiąs saulę. Aušiūra 
parodo savo parankiniui į 
debesį ir tyliai taria:

—Rimydai, matai? Su
maišys lyg šėtonas bobai 
poterius. Sumaišys... Vi
są darbą sugadins...

—Pailsėsite trupu t ė 1 į, 
negi jums skubu? — atsa
ko juodakutis studentas, 
bet jo balse taip ir jaučia
si paslėpta ironija

—Pailsėti... O darbą kas 
padarys? Šios dienos įsi
pareigojimai šun ant uode
gos, šun, šun... Uždarbis 
irgi toks, katino ašaros. 
Geriau jau nęsišauk lie
taus...

—O lietaus bus. Matote, 
ir iš vakarų debesis atky
la.

Aušiūra pasižiūri į dan
gų ir švilptelna. Pro kero
tą liepą atkopia dar vienas 
debesis. Atmauroja iš prie
šingos pusės. .; •

—Na, jeigu šitiedu bu
liai kaktomis susirems, bus 
pliumpio ne juokais...

O debesys vis artyn 
priešais vi-enas antrą, ar
tyn, artyn, vis aukštyn at
kopia. Jau vienas kitą žai
bais svaido, mauroja, gra
so, baugina. Bet nei vie
nas, nei antras neužsilei- 
džia, neužsiviežia. Ir su
remia kaktomis. Praplium
pa lietus kaip iškibiro. Au
šiūra nukiūtina iš paskos 
studentų ir įsilenda į mažą 
sandėliuką. Čia tarp talki
ninkų jis prapuola kaip 
šiauduose adata. Tylutis, 
nepastebimas. Tik akys vis 
iš padilbų gaudo jaunimo 
veidų išraiškas ir ieško vis 
pasmerkimo sau. B-et Uni
versiteto studentai - talki
ninkai ir prie darbo links
mi šposininkai ir dabar 
juokus, pokštus krečia, pa
miršdami perkūniją. O lie
tus siaudžia, telžia, klio- 
gia... Jonui Aušiūrai at
rodo, kad susitiko ne du de
besys, o ištisi du pasauliai 
ir vienas antram nuleidžia 
kraują. Aušiūra net pasi
purto. Stengiasi neužsi
merkti, kad nematytų*ei
senos į Batiškių pagirį 
Šakiuose. Perkūnijos dū
žiai nejučiomis primena 
šūvius. Ir lyg tyčia juo
daplaukis Ri m v y d.a s sė-

di arčiausiai durų ir pasa
koja, kaip jo tėvus okupa
cijos metais sušaudė. Kaž
kuris iš studentų prataria:

—Praeities nereikia mi
nėti...

—Ką? —■ pašoka juod
plaukis. — Nereikia minė
ti? O kodėl ?

—Dabar visi iš kalėjimų 
pareina, juos reabilituoja.

—Na, jau ne! Skirk 
amnestiją nuo reabilitaci
jos. Mes dabar stiprūs, 
mes humaniški,— karščiuo
jasi Rimvydas. — Mes pa
leidžiame į laisvę savo bu
vusius priešus . . . Duodam 
amnestiją, pasigailime. Re-
abilituoti — ne, nesirengia
me, neketiname, 
Lai nacionalistai 
tuos tūkstančius

pamokys, kaip ir kur plytą 
padėti. Ir še tau, kad no
ri, — grįžęs iš kalėjimo! 
Juodbruvėlis žvelgia stačiai 
į akis ir tyliai, bet aiškiai 
ištaria: x

—Pagyvenęs žmogus esi, 
geriau jau nemeluok ir nu
sigink ! Dvidešimt penke- 
rių metų kalėjimo nebūtų 
davę, jei neišsikruvintum 
rankų... ___

—Bet, matote, pa 1 e i d o 
anksčiau, Pusę atsėdėjau... 
Ir paleido...

—Ne, dėduli, tai ne įro
dymas. Dabar mūs šaly už
daryti visi politiniai kalėji
mai. Paleido dabar visus 
politinius, amnestavo... Tai
gi, nesiteisink. Na, geriau 
apie ką nors kitą. Mes jū
sų neteisėme, byloje nebu
vome... Patys pasakykite. 
Jūsų sąžinė jums teisėjas.ne, ne i

prikelia | Nekaltas kraujas nepalieka 
išžudytų, ramybėje...

lai sugrąžina jiems gyvybę, 
tada tik žudikai gaus rea
bilitaciją. Bet jos niekada 
negaus žmogžudžiai, nes 
mirusieji iš kapų duobės 
nepareina...

Aušiūra vos begali ištver
ti savo kailyje. Jeigu ne 
pašėlęs lietus, paliktų besi
ginčijančius ir išeitų. O da
bar... tenka sėdėti ant suo
lelio pačioje kerčioje ir ty
lėti. Tylėti... Bet ištylėk, 
jeigu žodžiais lyg rimbais 
plaka. Jųnas negersiai pra
taria savo paties susigalvo
tus pasiteisinimo žodžius:

—Kur buvo dingta, jei
gu prievarta šaudyti varė...

—Prievarta? Nieko pa
našaus! Patys ėjo, savo no
ru. Šauliai, policininkai, 
buvę žvalgybininkai — pa
tys susirinko, — karščiavo
si juodplaukis studentas.— 
Ir kitus pastūmėjo žudikais 
pasidaryti... “Prievarta 
vertė...” Reikėjo atgal į 
prievartautojus šaudyti...! 
Atgal, jeigu žmonės buvo
te !

—Kad aš nešaudžiau, — 
beveik sudejuoja Aušiūra. 
—Seniūno padėjėju buvau. 
Buvau... Buvau nuteistas 
25 metams. Šaudymuose 
neee...

Įsiviešpatauja tyla. Stu
dentai iki šiol nė nežinojo, 
kad greta jų prie kultūros 
namų mūrininku dirba bu
vęs kalinys. Jis toks tylus, 
toks romus, visada patars,

ramybėje...
Aušiūrai net rankos su

virpo, vos papirosas neiš
krito. Laimė, prieblandoje 
to niekas nepastebėjo.

Lietus aprimo, bet prie 
mūro eiti buvo neparanku. 
Plytos šlapios. Jaunimas 
išėjo prie darbo. Nuėjo be
tonuoti perdengimų. Tik 
mūrininkai pasiliko besėdį. 
Neišėjo į darbą ir juodbru- 
vukas studentas. Jis rūkė 
papirosą ir kažką galvojo, 
įbedęs plačiai atvertas akis 
į palubę. Aušiūra vogčio
mis žiūrėjo į vaikiną ir vos 
tvardėsi, neišbėgęs pro du
ris. Staiga, studentas atsi
grįžo į mūrininkus ir pa
siūlė:

Einam, vyrai m ū r a i, 
mums, studentams, į talką.

—Ką gi, galima, — suti
ko Aušiūra ir pirmutinis 
pakilo iš vietos.

Betoną maišė visi: stu
dentai talkininkai ir jų tal
kininkai kolūkiečiai - mū
rininkai. Aušiūra stengėsi 
neatsilikti. Jis vikriai dir
bo kastuvu, vis nepakelda
mas akių. Jaunimas dai
navo, šposavo, net senius 
užkrėtė savo juoku. Tik 
Jonas Aušiūra negalėjo 
juoktis. Jam vis skambė
jo studento žodžiai, spengė 
ausyse nutolstančio griaus
tinio bildesys. O akyse 
raudonavo ne mūro plytos, 
o kraujo dėmės, žmonių 
kraujo. Kai juodplaukis 
studentas pasilenkė greta,

Komjaunuolė Birutė Baublytė, Vilniaus miesto trečios li
goninės medicinos sesuo, jau seniai svajojo būti pilotu-sklan- 
dytoju. Šios minties vedama Birutė šiemet ir atėjo j Vilniaus 
aviacijos sporto klubą. Ir štai drąsi komjaunuolė šiandieną 
jau skrodžia orą sklandytuvais. Birutė yra atlikusi apie 30 
savarankiškų skridimų.

NUOTRAUKOJE: komjaunuolė Birutė Baublytė.
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way labai susižavęjęs bu
liaus sportu 'ir yra įrašęs 
posmus apie tai bent keliose 
jo novelėse. Viena—“Death 
in the Afternoon.” Bet man 
neteko jos skaityti dėl to, 
kad man užteko to, ką ma
čiau.

K. Stanislovaitienė

Aušiūra prievarta prisiver
tė ir pamėgino užkalbinti:

—Nesitikėjau, kad šitaip 
v i-s i dirbsite... Galvojau * 
sau: liepia jums, tai atva-\ 
žiuojate duonos gadinti...

—Na, o dabar kaip atro
do?

—Be jūsų paramos tokių 
kultūros namų nepastatyt. 
Ir kas svarbiausia — už 
ačiū. Nesitikėjau.

—Būna, žmogus daug ko 
nesitiki... Mano tėvas bu
vo akmenskaldį s, darbinin
kas. Nesitikėjo, kad jį su
šaudys. Aš su motina ba
davau, nesitikėjau gyvi lik
ti. Jūs nesitikėjot, kad... 
ponus vargšai įveiks. O 
grumtynes laimėjome ir 
statome ne karčiamas, bet 
kultūrnamius. Puikius mū
rus! Į ateitį reikia žiūrė
ti, bala nematė praeities. 
Užverskime tą lapą...

— Tas tiesa... Surėmė 
du pasauliai k a k t o m is... 
Laimė jot... Per vėlai su- P 
pratau... Naktim miegot 
negaliu... Į akis žmogui 
pasižiūrėt negaliu..,

Aušiūra nebaigė. Jo bal
sas suvirpo, pečiai labiau 
palinko. Slėgė žmogų nusi
kaltimų našta. Jonas Au
šiūra gerai žinojosi, kad 
jis pirmosiomis okupacijos 
dienomis Plieniškių seniū
nijoj surinko visą trylikos 
šaulių būrį ir nusivedė juos 
į Šakius. Ten šimtų šimtai 
atgulė be laiko į kapą ir 
senu, ir mažu. O kulkos C- f v
tos buvo fašistų paduotos. 
Šaulių šautuvu paleistos į 
aukų krūtines. Tada atro
dė, jog taip ir turi būti— 
naikink raudonuosius. Ša
kių klebonas ir tas liepė: 
“Raukite raudonąją sėklą 
iš pašaknų. Visus nušluo- 
kibe...” Ir naikino, žudė, 
smaugė. Dvylika metų ka- 
Įėjimo buvo ilgiausi atgai
los metai. Ir, vis dėlto, šir
dis nerami, sudiržusi, su
trikusi... Kartais Aušiūra 
norėtų jau gulėti akis už
merkęs, bet nuveja tą min
tį, pasiguodžia: “Pažiūrė
siu, ką dar tie komunistai 
prigalvos...”

Ir štai penktoji studentų 
pamaina švenčia pabaigtu
ves. Jie pakvietė ir Joną 
Aušiūrą. Prievarta atsi
tempė, namo neišleido. Ir 
taurelę buvo iš ko išgerti. 
Lenino vardo kolūkis pats 
turtingiausias Šakių rajo
ne — 12 milijonų rublių 
pajamų gavo pernai. Šie
met ne blogiau sekasi... 
Dėl to ir kultūros rūmai 
dailūs, dviaukščiai išdygo 
per tfieną vasarėlę. Ir Au
šiūra už darbą pasiėmė 
trylika tūkstančių rublių. 
Ir draugai, visi aštuonetas 
mūrininkų, kiti net po dau
giau gavo. Tik studentai^ 
pavalgę kolūkio maisto, dir
bo už ačiū, tačiau pabaig
tuvėse buvo visų linksmiau
si. Jų darbas pats save 
giria...

—Gerai, kad į savo kraš
tą parvažiavau, — užsta
lėje tyliai pratarė Aušiūra 
savo kaimynui, juodaplau
kiai Rimvydui. — Nors 
akyse šviesiau dabar... Vi
są gyvenimą nešiojau juodą 
raikštį. Kiti užrišo, ne aš 
užsirišau...

Studenti traukė sutarti
nes, kolūkiečiai pritarė 
jiems pabaigtuvių daino
mis. Tik Aušiūra vienu- : 
moję galvojo: “Aš parva
žiavau... Ar parvažiuos 
anie, iš anapus vandeny
no... Ar parvažiuos? Ar 
sugrįš prie motinos jos sū- 
nūs paklydėliai iš anapus 
devynių jūrų?

Lukšiai, šakių rajonas



Norėčiau šiandien...
Norėčiau šiandien
Gerą vien minėti,
Atrast giedriausią žodį širdyje 
Ir tyrą džiaugsmą dainomis išlieti, 
Kad nuskambėtų meilė ir svaja...
Kad nuskambėtij dainose kalneliai,

Ir upių vandenai,
Ir ąžuolai palaukėje prie kelio, ...r
Ir naujos pirkios, žvelgiančios jaunai... 
Kad suskambėtų seno Vilniaus gatvės 
Ir panemunėm bėgantys keliai, 
Ir darbo ritmas, kupinas jaunatvės, 
Ir Baltijos melsvi šilai.
Pakelti taurę šiandien aš norėčiau 
Už naują dieną, būsimus metus,

Už planetas,
Kurios pasauliui šviečia,
Kurias paleidom į dangaus skliautus.
Su jom svajonės, mūsų mintys lekia.
Žmogaus takus išraižo tarp žvaigždžių...
Ir aš — žmogus.
Širdis manoji plaka, —
Ir jūsų širdį, broliai, aš girdžiu.
Lai tas širdies plakimas aidi, auga, 
Lai ritasi per žemę, lyg banga— 
Pakelkime taures už tikrą draugą 
Ir už kiekvieną, kam brangi taika!

Aušra Bartušytė
(Šias eiles Aušrelė atsiuntė savo dė

dei Walteriui Brazauskui, kai jis pasisa
kė laukiančiu seserėčios laiško. Aušrelė 
gimė 2-jo pasaulinio karo metu.—Red.)

Pittsburgh, Pa.
Banketas “Laisvės” 

pagarbai
Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos Klubas ruošia banketą 
“Laisvės” pagarbai 50 me
tų jubiliejaus proga. Jis 
įvyks sekmadienį, vasario 
19 d., 6 vai. vakare, LDS t

IŠTEISINO TAIKOS 
ŠALININKUS

New Haven, Conn. — 
Jungtinių Valstijų Distrik- 
to teisėjas R. P. Anderso
nas išteisino aštuonis pi- 
kietininkus' - taikos šalinin
kus. Jie buvo areštuoti ir 
kaltinami už tai, kad lap
kričio 22 dieną buvo “įsi-

Rumford, Me

nesį, 2 vai. po pietų, YMCA 
svetainėje, East 22nd St.

Klubo nariai susirenka, 
j išklauso viršininkų rapor- 
i tų, kiek turi ižde pinigų,

Bayonne, N. J.
Visko po biskį

Jau daug laiko,, kai
Bayonnės nėra “Laisvėje” , bet veikimo nėra.’ Prieš ap- 
korespondencijų. Seniau N.1 leidžiant svetainę, gauna 
Jersey Pilietis parašydavo, p0 puodelį kavos ir užkan

džių, kurie nori.
Klubas turi apie 1,000 na

rių. Kai kada į klubo su
sirinkimus ateina S.O. Co. 
boseliai, pasako po keletą 

! žodžių, pagiria dabartinius 
pensininkus, o seniau bu
vusius darbininkus, už gerą 
darbą, kad jie per ilgus 
metus dirbo, sukrovė kom
panijai turtus, na ir tuo 
viskas baigiasi.

Bayonnės pensionierius

bet jam toliau išvykus, 
taip niekas ir neparašo, o 
yra apie ką parašyti.

Su darbais negalime pasi
girti. Jie nuolatos mažėja. 
Čionai yra daug ir įvairių 
dirbtuvių, bet daugumoje; 
jose dirba po nedidelį skai- • 
čiu darbininku. Mechaniza- v v
cija.

Seniau Standard Oil Co. 
dirbo 2,400 darbininkų, o 
dabar apie 700. Darbininkų 
mažiau dirba, o produkci
jos padaro dar daugiau, 
nes įvesta moderninės ma
šinos.

Kaimyniškame Linden 
mieste General Motors Co. 
sausio 20 d. paleido iš dar
bo 1,000 darbininkų. “The 
Bayonne Times” rašė, kad 
pirma ten dirbo 4,000 dar
bininku. Reiškia, liko tik 
3,000.

P'er daugelį metų tarp 
Baycnnės ir Staten Islando 
plaukiojo laivai-keltai (fer
ryboat). Bet su sausio 6 d. 

^kompanija jau sulaikė au
tomobilių perkėlimą. Mat, 3 
laivus pardavė, pasiliko tik 
vieną laivelį ir tai nedidelį 
—pėsčių perkėlimui.'Ir ten 
keletas darbininkų, kurie 
dirbo ant laivų-keltų, nete
ko darbo.

o jos 
artimas

skaniu 
gėrimo.

“Laisvės” vajus atnauji
nimui senų prenumeratų, 
gavimui naujų ir aukų į ju
biliejaus fondą, turėjo ge
rų rezultatų.

Dirbome sutartinai. O. 
pinigus pridavė už dvi pre
numeratas net iš Jersey Ci
ty, taipgi farmerio M. G. 
prenumeratą ir auką $6.

Bayonnėje beveik visi 
“Laisvės” skaitytojai gyve
na iš pensijos, išskiriant tik 
J. S., bet nei vienas neatsi
sakė nuo atsinaujinimo “L” 
ir dar pagal savo išgalę pa
aukojo. Du bayonniečiai 
^pensininkai, ir užeigos sa
vininkas Kuršėniškis auko
ju po $50, tai yra, po dole
rį už kiekvienerius “Lais
vės” gyvavimo metus. Tai 
puiku! Jie užsitarnauja pa
garbos ir pagyrimo.

Apie pensininkus
Bayonnėje seno amžiaus 

yra daug visokių tautų 
žmonių. Jų tarpe ir buvu
sių Standard Oil Co. darbi
ninkų. Šie darbininkai yra 
susijungę į Standard Oil 
Co. pensininkų klubą ir mo
ka po $1 per metus. Jie lai
ko susirinkimus kas antras 
trečiadienis, kiekvieną rhė-

Waterbury, Conn.
Sausio 31 d. mirė laidotu

vių direktorius Jonas Dieli- 
nikas, kuris gerai buvo ži
nomas tarp lietuvių, rusų 
ir lenkų. Jis kilęs iš Virba
lio, Lietuvos. Gimęs 1881 m.

Į Jungtines Valstijas at
vyko jaunas, pas savo bro
lį į Wilkes Barre, Pa. Pa
starasis ten klebonavo. Jo 
brolis padėjo Jonui išsi
mokslinti laidotuvių direk
toriaus pareigų. Jonas vė
liau gyveno New Yorke, o 
prieš 50 metų atvyko į Wa
terbury, kur ir gyveno iki 
mirties.

Per pastarųjų 10 metų 
buvo pensininkas, o laido
tuvių direktoriaus pareigas 
eina jo sūnus Thomas.

Paliko nuliūdime moterį, 
du sūnus ir 4 anūkus, 
ras sūnus tarnauja 
laivyne, inžinieriumi.

Velionis prigulėjo
lietuvių 103 ir 48 klubų.

Palaidotas vasario 2 d.
J. Strižauskas

Ant-
JAV

prie

NUO “SANTA MARIA” 
IŠLEIDO KELEIVIUS 
Recife, Brazilija. — Por

tugalijos laivas “Santa Ma
ria” priplaukė prie kranto 
ir išleido 620 keliauninkų. 
Laivas sukilėlių buvo val
domas per 12 parų. Dabar 
jis perduotas Brazilijos vy
riausybės žinion. Keliau
ninkus į jų distanciją pri
statys laivo kompanija sa
vo lėšpmis.

CHRUŠČIOVAS VYKS 
Į MAROKO VALSTYBĘ

Rabatas. — Maroko ka
ralius Muhamedas pakvietė 
•Tarybų Sąjungos premjerą 
į svečius. Chruščiovas priė
mė kvietimą ir vyks į Ma
roką. Kiek anksčiau jis pa
sižadėjo apsilankyti Ganos, 
Gvinėjos, Togo valstybėse. 
Numato m a, kad TSRS 
premjeras aplankys ir kitas 
Afrikos valstybes.

Saukiame LSB-ves suvažiavimą
Šiuo pranešame, kad Lietuvių Spaudos Bendrovės 

Direktorių Taryba savo posėdyje 1960 m. gruodžio 28 d. 
nutarė ir šiuo šaukia šios Bendrovės metinį suvažiavi
mą šių 1961 metų vasario * 19 d., 10 vai. ryto, Ru.sų- 

4bAmerikiečių Centro salėje, 61 Rivington St., New Yorko 
mieste. Visi Bendrovės dalininkai esate prašomi suva

žiavime dalyvauti ir pribūti skelbiamu laiku.
S. Vetchkis, LŠB sekretorius

Rochester, N. Y.
Pagerbė

Sausio 26 d. buvo pagerb
ta Elzbieta Duobiėnė pro
ga jos 82 metų gimtadienio. 
Sueigą suruošė jos dukra 
Helena Velikienė, 
dukrelė sukvietė 
drauges.

Buvo pagaminta 
valgių ir tinkamo
Labai gerai, kad duktė ne
pamiršo mamės, surengė 
tokią gražią sueigą, kur su
sirinkusios draugės gražiai 
laiką praleido, palinksmino 
Duobienę, palinkėjo jai 
daug metelių, įteikė atitin
kamas dovanėles.

Susirinkusios sumanė pa
sveikinti “Laisvę” 50 metų 
jubuliejaus proga. E. Duo- 
bienė aukojo $2, Helen Ve
likienė — $1, kitos taip pat 
su aukomis prisidėjo, 
rinkta $10 “Laisvės” 
sveikininmui. Varde 
Duobienės tariu visoms 
delį ačiū už aukas!

Duobiėnė, nors ir turi 
daug metelių, bet gražiai 
atrodo, jaučiasi gerai, lan
kosi į parengimus. Per visą 
savo gyvenimą buvo ir yra 
darbininkų judėjimo rėmė-!gardi vakarienė.

kuopos name, 1024 Beaver!verž?” i submarinų Statyk- 
Ave., N. S. Pittsburghe. U. pikietavo, kur pašali- 
Įžanga tik $1.50.

Banketas bus labai ge- ---------
ras. Gaspadines J. Mūra-i “ ' 
gienė ir S. Manskienė ruo- metų amžiaus 
šia įvairiausių ir skaniau
sių valgių. Bus lietuviškų 
dešrų ir kitokio valgio. Tu
rėsime tinkamo gėrimo. Vi
si ir visos būsite pilnai ap
rūpinti.

Kviečiame dalyvauti ne 
vien iš Pittsburgh©, bet ir iš 
plačios apylinkės visus lie
tuvius. Buš ir žaislų.

Taipgi šiame bankete 
bus išduotas raportas, kaip 
mes darbavomės “Laisvės” 
vajuje gavimui prenumera
tų, gavimui naujų ir sukėli
mui finansų.

Visi atminkite, 
svarbią rolę vaidina darbi-1 
ninku spauda, 
mums i 
“Laisvė”, kaip organizacijų 
reikaluose, taip ir kovoje 
už geresnes darbo sąlygas, 
geresnį gyvenimą. Kviečia
me visus ir visas dalyvauti.

Rengėjos

niams yra draudžiama įeiti.

Piliečių klubas turėjo su
sirinkimą. Justinas Žutau
tas atsisakė iš pirmininko 
vietos, tai išrinktas Ado
mas Belskis.
SLA 299 kuopa laikė susi

rinkimą. Kasininku išrink
tas J. Abaris.

Švento Roko Draugystė 
nupuolė nariais. Kaip jau 
pirmiau buvo pranešta —

Rabatas. — Sulaukęs 70 = 
; mirė Addi! 

Ou Bihi, kuris per ilgus! 
metus kovojo už Maroko 
nepriklausomybę.

“LAISVĖS” AUKSINIO
JUBILIEJAUS PROGA i

PARENGIMAI

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti Į 
žemiau nurodytus parengimus.

spauda, kiek 
daug pasitarnavo!

NEW YORK
I Banketas sekmadienį, vasario
119 d., American-Russian Cen- 

kokią ter Hali, 61 Rivington Street 
(arti Williamsburg tilto).

Bilietas $3.50.

Sausio 29 d. įvyko Lietu
vių Tautiškų Kapinių Bend
rovės suvažiavimas. Daly
vavo 40 delegatų nuo šešių 
draugijų bei klubų. Tiesa, i 
oras buvo blogas, bet įdo
maujanti svarbiais reika
lais susirinko, atlaikė suva
žiavimą, padarė daug gerų! 
nutarimų. Į

Po suvažiavimo buvo
• Publikos 

ja, daug dirbo ir aukojo buvo gražiai susirinkę. Šve- 
darbo žmonių organizacijų čiai ir viešnios prie gražiai 
reikalams. Savo sodelį duo-! papuoštų stalų skaniai val- 
davo veltui surengti išvalgė lietuviškas dešras, ku- 
žiavimus ir piknikus. Tai rias paruošė Kazimieras ir 
nenuilstanti draugė.

Didelis dėkui H. Velikie- 
nei už surengtą parę! Lin
kiu daug laimės ir dar daug 
sulaukti gimtadienių su
kakčių E. Duobienei!

L. Bek is

Su- 
pa-

di-

PITTSBURGH, PA.
Banketas sekmadienį 

į (Feb.) 19 d., 6 vai.
LDS kuopos name, 1024 Bea
ver Ave., N. S. Pittsburgh e.

Vietoj įžangos, auka $1.50.

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje
29 Endicott St.

Įžanga $2.00 
i

CHICAGO, ILL.

vasario 
vakare,

| Koncertas sekmadienį, balau 
džio 2 d., Mildos salėje.

Pradžia 6-tą vai. vakare.

4

gaspadines. Už tai jos užsi
tarnauja padėką.

Ten buvęs

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

Įųįn rnmnmtnnniirrimintnnimninunnTiimnimininniinnnfnrnirin

So. Botom Mass

BANKETUS
Rengia

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas ir LLD 2-ra Kp. 
vasario 12-tą dieną, 1-mą vai., Klubo patalpose, 

318 W. Broadway, South Bostone.

Kviečia visus šių organizacijų narius ir simpatikus 
to sekmadienio, pietus valgyti su mumis.

Rengimo Komisija

WM^rr.nMA.'

Antano Metelionio Raštai
I

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rinitų mokslinių įrodymų apie 
tai, kaip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys dievai ir jų garbinimai.

Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 
prietarus, kurie kaip saule ledą tirpina mintį 

įkalbamojo užgrabinio gyvenimo.

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gaunama ’’Laisves“ Knygyne. Reikalaudami rašykite:

Laisvė,
102-02 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 7, 1961

parduoda namą. Narnas Hi-* 
delis, yra 4 gyvenimo apart- 
mentai, salė graži ir didelė, 
didelis skiepas, yra barrū- 
mis.

Lietuvos dukterų drau
gystė paliko 1961 metams 
tas pačias viršininkes. Turi 
60 narių ir virš $7,000 pini
gu* •

LDS kuopa irgi turėjo 
susirinkimą.

CLEVELAND, OHIO

Mirus

HELEN SALIN
Išreiškia gilią užuojautą jos vyrui Andriui

S. Ivan A. ir V. Mockevičiai
Anna Rodgers P. Dagis
G. ir A. Palton J. Krasnickas
K. Gardis M. Lubikienė
V. Daraškienė E. Gabriunienė
J. ir N. Rudis

BANKETAS
Pittsburghe

Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas

Paminėjimui

Laisves Auksinio Jubiliejaus

Įvyks Vasario 19 February
Vakariene prasidės kaip 6 vai. vaakre

L.D.S. 160 kuopos name
1024 Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

Įžangos auka $1.50

LITERATŪRA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir 
literatūrinis iliustrir tas žurnalas ............. Kaina

TARYBINĖ MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas ...................................

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos 
namų mėnesinis žurnalas ....

ŠLUOTA — Satyros ir jumoro dvisavaitinis žurnalas
SVEIKATOS APSAUGA — LTSR Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos mėnes’nis leidinys .............
TARYBINĖ MOKYKLA — Lietuvos TSR Švietimo 

Ministerijos mėnesinis organas .............

LITERATŪRA ir MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų 
Sąjungos savaitraštis ............

TIESA — Dieninis organas: Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos . .................................

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikoj mėnesinis 
žurnalas ........ _........ /............... .........

i /

Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš
Klausiniai iš prenumeratorių bus persiunčiami laikraščių bei 

žurnalų leidykloms. Jūs galite rašyti mums lietuviškai.
NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS

Kiekvienas prenumeratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 
iš sekamų leidinių:

KAUNO APYLINKĖS — iliustruotas
RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaite

Pasiūlymas geras iki Balandžio 30, 1961. 
knygelės ir užsakymą prenumeratos

n

n

o

o

M

O

H

M

metams $4.00

o 1.50

u 1.00
n 2.50

n 4.50

n 3.00

1.60

n 4.50

4.00
Lietuvos

PO VILNIAUS APYLINKES, iliustruotas 
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENA

Šie leidiniai yra importuoti iš Lietuvos.
Prisiųskite mums savo pasirinkimą

kartu su mokesčiu.

Užsisakykite dabar per mūšy firmą nupigintum kainom

IMPORTED PUBLICATIONS <& PRODUCTS
4 West 16th Street, New York 11, N. Y.

Tel. AL. 5-7559



KVIEČIAME Į LLD 185 
KP. SUSIRINKIMĄ

Ne tik mūsų kuopos na
rius, bet ir pašaliečius kvie
čiame dalyvauti mūsų susi
rinkime trečiadienį, vasa
rio 8 d., 7 vai. vakare. Tai 
bus labai įdomus susirinki
mas, nes turėsime diskusi
jas ir vaišių. Visą vakarą 
praleiskite su mumis gra
žiausioje nuotaikoje

Kp. Valdyba

SERGA IGNAS SUTKUS
Pereitą savaitę Ignui Sut

kui buvo padaryta operaci
ja ant kojos. Jis yra Man-* 
hattan General ligoninėje.

Sutkus yra savininkas 
Republican Bar & Grill, 492 
Grand St., Brooklyn. Tel. 
EV. 4-8969. Norintieji pla
tesnių informacijų apie jį, 
kreipkitės į jo biznio įstai-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia banketą paminėjimui 
"Laisvės” auksinio jubiliejaus. Ban
ketas jvyks šeštadienj, vasario

i (Feb.) 25 d., LDS Klubo salėje, 
, pradžia 6-tą vai. vakare. Bilietas 
$1.25 asmeniui. Kviečiame visus at
silankyt i.

Svarbus Meno Choro susirinkimas 
jvyks vasario (Feb.) 25 d., LDS 
Klubo salėje. Į šj susirinkimą kvie
čiame ne vien tik choriečius, bot 
ir visus LMS kuopos narius ir vi
sus meno mylėtojus, nes šiame su
sirinkime turėsime aptarti visą se
zono veikimą. J. žebrys (11-12)

Urugvajiečiai 
sveikina “Laisvę”

Urugvajaus lietuvių pa
žangusis laikraštis “Dar
bas” rašo:

Š. Amerikos pažangiųjų lie
tuvių laikraštis “Laisvė” š. 
m. balandžio 7 d. švęs gar
bingą 50 metų sukaktį. Ta 
proga U. L. C-tras atsikreipė į 
savo narius, kad išgalintieji 
pasveikintų “Laisvę” su pini
gine auka.
Iki šiol aukų gauta sekančiai:

J. Subačius aukojo 20 pesų.
Po 10 pesų: Ad. Kurklietis, 

Br. šabrinskas, St. Rasikas, J. 
Stanulis, J. Trinskis, J. Matu- 
lavičius, P. Sadauskas, J. 
čiurkinas, R. Diktoraitė, J. 
Vaitkūnas, Br. Morkevičius, 
K. Cypas, J. Bakša, A. Mato
nis.

Tame pačiame ‘Darbo” 
numery telpa tokios eilutės:

JUBILIEJUS
Laikraštis “Laisvė,” senelis,— 
Penkiasdešimt metų turi.
Jis yra apšvietos tėvelis,— 
Į savo šeimą maloniai žiūri.

Ak, kad galėčiau jį paguosti, 
Nors su dešimt Urugvajaus!.. 
Bet, mano piniginę auką 

pasiųsti, 
Prieš kursą dolerio

herojaus ?!..

Vadinasi, prasideda “vai- 
na”. Šiemet, mat, bus mies
to administracijos ir majo
ro rinkimas, tai Wagneris 
dabar norįs apsivalyti nuo 
nepageidaujamų elementų.

Prieš De Sapio, kaip ži
nia, jau seniau pasisakė ir 
buv. gubernatorius Lehma- 
nas ir Eleanora Roosevel- 
tiene. Dabar prie jų prisi
deda ir Wagneris.

Kas iš to viso išeis, pa
matysime vėliau. Galimas 
daiktas, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai į šį biznį įsikiš 
ir prezidentas Kenedis.

Pranciškonų 
kolionės

Bruklino pranciškonų or
ganas bjauriai puola čika- 
gietį d-rą’ A. Margerį už 
tai, kad tas net du kartu 
aplankęs Lietuvą, ir ilgo
kai ten pagyvenęs, kalba 
apie jos gyvenimą teisin
gai,- sako tai, ką matė ir pa
tyrė. Zokoninkams pikta, 
kad jie negali begėdiškai 
meluoti ir sakyti, jog Lie
tuvos žmonės neturi ką val
gyti ir kuo apsirengti, kad 
jie nuplyšę. Tikros ir tei
singos žinios apie Lietuvą 
suriša tiems davatkoms ir 
jų draugams liėžuvį!

D-rą Margerį pranciško
nai ne kritikuoja, nes jie 
faktų neturi, bet tik kuni
giškai kolioja. O koliotis 
jie moka. Ne veltui jie ke
turis metus klierikų semi
narijoje sėdėjo, ’ kur juos 
mokino koliotis ir meluoti.

Kaip tiems ponams gaila, 
kad dabar jau ne viduriniai 
amžiai, kada popiežiai buvo 
už karalius galingesni, kad 
nėra inkvizięijos. , Pranciš
konai ir domininkonai tuo 
ląilįi Jtmvo didziąųsi,. inkvi
zitoriai. .Jįe ,tįik$tančius 
nekaltų žynųnių . ant (laužo 
sudegino. Jie, ir dabar pirš
tus sau kremta, iš piktumo, 
kad negali . d-rą Margerį, 
Mizar.ą ir įtiktus, kurie tik 
apie Lietuvą teisingai kal
ba, pririšę prie stulpo, kaip 
seniau, sudeginti. Negalė
dami atgaivinti inkvizici
jos, jie bent liežuviais žmo
nes plaka! • '\-M. S.

Taip, man Brodvėjus pa
tiko. Šiaip ar taip, juk tai 
—unikumas. Jokia kita pa
saulio didmi-esčių gatvė ne
putoja tokia veržlia, spal

Kaip jums patiko Brodvėjus?
Rašo M. Sluckis

To jus gali paklausti bet bruožas, 
kuriame Jungtinių Ameri
kos Valstijų mieste, bet ku
riame šio milžiniško krašto! 
kampelyje. Amerikos pro-! greičiau išblaško ir nutei- 
vincijai, kuri pras i d e d a ! kia nerūpestingai, 
tuoj pat už Niujorko, Čika-|tiniai leidiniai i 
gos ir Detroito, ] 
Brodvėjus (Broadway) —i būt, taip ir yra.
nelyginant kokia žavi sva- Į daugumai čia atsilankančių kalbėti

— I dailininku, daug metų dir- 
Ir šiuo atveju Brod-į bančiu Amerikos reklamos

Tiktai, atsiminki
tai ne tamsos chaosas vinga šviesos upe. Ir kaip 

O šviesos chao- gali nesustoti ties “tašku,” 
žmogaus neprislegia, kuris kabo kaip nenykstan-

ine
—šviesos!

lis žaibas netoli mūsų vieš- 
Governor Clinton” ir 

reklamuoja tenykščių skelbiamas švie- 
puošnusis' Brodvėjų kaip Olimpą. Gal šiaušiu “tašku” pasaulyje? 

pie Brodvėjų teko išsi- 
i su lietuvių kilmės

Turis- Įbučio

Tačiau

jonė. Beje, kaip mums pa- į Brodvėjus, visų pirma 
sakoje, Amerikoje yra de-1 mugė
šimtys milijonų niekados jo; vėjus negali niekuo ypatin- 
neniačiusių amerikiečių. Igesniu skirtis nuo kitų JAV 

Kartais šis klausimas —' Prekybos centrų ir eentre- 
‘Kaip jums patiko Broclvė-1 !11’; . Visas painus, < augla
jus? - atstoja kita klau-!balsis’ melodijos nepripazjs- 
simą — “Kaip 
tiko Amerika?” __  __ _
niausiai turima galvoje il-|yS'urU 
ga Manhattano - ' 
širdies arterija, t r u p u t į į 
įnoringai 
avenju ir

Tarp 
Brodvėjus 
upe. Yra ir tamsus, beveik 
neapšviestas B rod v ė j a u s 
galas. Jis panašus į var
gingą turtingojo dėdės gi
minaitį. Tai staigus, ne
lauktas kontrastas. Lygiai 
Amerikoje visur kontras
tuoja žaižaruoja prekybi
niai centrai ir tamsūs gyve
namųjų namų rajonai.

Prisipažinsiu, Brodvėjus 
labai rūpėjo ir tarybiniams 
turistams. Mudu su drau
gu Alfonsu, vos jsikūrėm 
viešbutyje, tuoj panorom su 
Jo Šviesybe susipažinti. Ir 
ši pažintis turėjo būti kuo 
intymiausia — be gido pa
galbos. Mieli mūsų bičiu
liai Ieva ir Rojus Mizaros 
pątarė, kaip saugotis auto
mobilių, ir palinkėjo sėk
mės.
• Kažkur - sąmonėje dar 
mirgėjo ledinis Grenlandi- 

, . . , . ... tortas, spalvingi Aidl-Lygiai tais pačiais 1911 J .. . •> A, . •
metais gimė mūsų laikraštis vaikio aeiodiomo žibiniai, 
“Laisvė” ir • Amalgameitų siu
vėjų unija. Ir nuo pat gimi
mo dienos “Laisvė” buvo nuo
širdžiausias naujosios i 
idėjų ir veiklos rėmėjas. Tuo- 
mi mes didžiuojamės. Siuvė
jus prašome šios istorinės da
tos nepamiršti.

AIDO CHORAS
Aidiečių pamokos įvyks

ta kas penktadienio vaka
rą, 8 vai. Laukiame visų 
narių. Valdyba

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tas jis buvo išeikvojime vals
tybės iždo 88,000 vok.

Teistas ir nuteistas buvo 
metų spalio mėnesį.
kas baisu: Sidzikauskas 
pinigus paėmė “labdary

bei pats pasisa-

m a r-
kių!
1934

li
tuos
bės tikslams, 
vino!

Kur tie pinigai, ponas Si
dzikauske? Kur tavo sąžinė? 
Kur žmoniškumas, paimti pi
nigus labdarybės tikslams, o 
sau į kišenę susidėti?!

Argi ne tik t am šiandien 
“laisvini” Lietuvą, kad galė
tum vėl prisigretinti prie jos 
iždo ?

Sidzikauskas — vanagų va
nagas iš anapus!

Padaliau ir mes turime gar
sią monkę (beždžionę), var
du “Ham.” Ji tapo įdėta į 
raketą, iššauta per 155 mylių 
į orą, nunešta per 420 mylių 
tolį ir išmesta į Atlantiką. 
Sugrįžo gyva ir sveika.

Panašiai vieną gražią dieną 
būsią pasielgta su žmogumi! 
Tai bus pradžia žmogaus ke
lionės į mėnulį.

Didelis mokslo laimėjimas. 
Bet dar kartą beždžionė pasi
rodė drąsesnė už žmogų: kur 
žmogus neišdrįso, ten beždžio
nė patarnavo.

jums pa-j
Bet daž-1

■ tas neono reklamų choras, 
i visas šis padūkęs raidžių, 

orna m e n t ų šokis
tai‘P i, ,< . - - .v. . . ! • komponentai irj <langoraizių  ̂jsisprai u <1 u s j I de d.gta be 

'dangų. Tačiau ne kovai su 
i žiemos tamsa, su nejau- 
jkiais; naktį dangoraižių 
kalnais išbujojo ši neo
ninė choreografija, 
jo ši neoninė choreografija. 
Brodvėjus — himnas pre
kei, pradedant penkiacen- 
tine ir baigiant tūkstantdo- 
1-erine. Jokios kitos idėjos 
ši virš Niujorko spindinti, 
mirguliuojanti aureolė ne
išreiškia. Ne žmogaus tau- 
rūmui, ne jo poilsi'ui ir 
linksmybei sukurtas šis žė
rįs šviesų karnavalas—biz
niui, dolerio viliojimui.

Raizgosi, plaukia, švirkš- 
čia įvairiaspalvės šviesos; 
čia naujais deriniais išsiri
kiavusios jos įtikinėja, vi
lioja, net įsakinėja, 
krautuvėlė rungiasi 
dele, stambi su dar 
besne,. pusdolerinis 
ris - pieštukas su brangiu, 
solidžiu parkeriu auksina 
plunksna, — pagaliau ne
supaisysi, kas ką nori per
rėkti šviesomis, spalvomis, 
lėkštais ar išradingais afo- 

, rizmais. Toli gražu ne vi
sos reklaminių vaivorykš
čių žadamos gėrybės tokios 
ir pasirodo, kai jas įsigyji. 
Čia tave gali apgauti ne
blogiau, kaip kokioje' prieš
karinėje Lietuvos krautuvė
lėje, prekiavusioje manu
faktūra, vinimis ir silkė
mis. Tačiau tai nevadina
ma Brodvėjuje apgaule — 
bizniu, netgi menu. Mieli 
vietos lietuviai, jei mes ką 
nors pirkdavom’s (nebūti
nai Brodvėjuje!). apžiūrė
davo prekę prieš šviesą. Už 
tą pačią kainą gali įsigyti 
ir gerą daiktą, ir ilgus me
tus pelėjusį. Tokia dialek
tika irgi slypi Brodvėjaus 
reklamų džiunglėse.

—Kaip jums patiko Brod
vėjus?

Ir kodėl jis turi turistui 
nepatikti? Vienai akimir
kai, vienai valandai — tik
rai gražu, spalvinga. Ypač 
patinka, kai nesieji šviesų 
žaisme su 
našu, lyg 
mums ten 
sotumei į 
veržimą. Gražu, ar ne tie
sa? Bet vos tik pagalvotu
me! apie to vulkano pliūp
telėjimo padarinius, apie 
Brodvėjaus poveikį buičiai, 
kultūrai ir skoniui — var
gu ar susižavėtumei.

Niujorko! luputį įkelia žemą

srūvanti darnia j y.‘ 
strytų rikiuote.
kitko, ne visas

Niujorko dangoraižių silu
etai. Dar keistai tebebolavo 
sniegas, taip gausiai m u s

• • < J ' JL

linijos pasitikęS Amerikos slenks-

Prašome visus laisviečius 
atsiminti, kad “Laisvės” dali
ninkų jubiliejinis suvažiavimas 
įvyks šio mėnesio 19 dieną. 
Laukiame suvažiavimui svei
kinimų.

Pirmieji įspūdžiai 
kaupėsi kažkokie chaotiški, 
ir Brodvėjus, j kurį įžen
gėm, taškydami batais pur
viną sni-ego tyrę, dar la
biau padidino tą chaosą. 
Beje, chaosas, mano giliau
siu įsitikinimu, yra pats 

I ryškiausias Brodvėjaus

Pennsylvanijos valstijoje yra 
labai didelis nedarbas

Johnstown, Pa. Pennsyl- 
vanijos valstijoje plačiai 
vožinėjo Associated Press 
korespondentas Nate Polo- 
wetzky ir pateikė faktų 
apie didelį nedarbą.

Pasirodo, kad valstijoje 
viešpatauja baisus nedar
bas. 1960 m. gruodžio mė
nesį buvo 433,000 bedarbių. 
1960 metais 112,000 be
darbių pasibaigė nedarbo 
apdrauda. Kai kurių tokių 
bedarbių žmonos ir dukros 
gavo darbo prie siuvimo 
ir kitokioje lengvojoje in
dustrijoje, bet tas darbas 
labai mažai apmokamas ir 
šeimų ekonominė padėtis 
baisi.

“Mažai mes turime vil
ties geresniam gyvenimui”, 
sakė jauna moteris, trijų 
vaikų motina.

Johnstown mieste yra 
16,000 bedarbių, o apylinkė
je dar 10,300. Į “The Johns
town Tribune - Democrat” 
redakciją buvęs angliaka
sys darbininkas prisiuntė 
lišką, kuriame tarpe kitko 
jis rašo:

“Aš esu buvęs angliasys,

43 metų amžiaus, 5 vaikų 
tėvas... 1958 metais mane 
atleido iš anglies' kasyklų, 
kur dirbau per 20 metų. 
Vis turėjau viltį, kad būsiu 
pašauktas atgal, bet to ne
sulaukiau... Aš jau per se
nas, man darbo nėra, nors 
aš esu sveikas ir galiu dirb
ti. Bet negaliu darbo gau
ti... Nerandu darbo, nega
liu ir skaityti... Aš negaliu 
jaustis geru žmonos vyru, 
vaikų tėvu, nes negaliu 
juos aprūpinti gyvenimo 
reikmenimis, o tai mano 
pirmoji pareiga”.

Minimas korespondentas 
rašo, kad panašioje padėty
je yra tūkstančiai ir tūks
tančiai darbo žmonių Penn- 
sylvanijos valstijoje ir gre
timoje West Virginijos 
valstijoje.

Pittsburgho majoras Jo
seph Barr susirūpinęs, nes 
iš 110,000 industrinių dar
bininkų virš 60,000 yra be
darbių.

Steelworkers unijos vadai 
praneša, kad vietomis ūpie 
75 nuošimčiai plieno darbi
ninkų neturi darbo.

Maža 
su di- 
stam- 

parke-

jų turiniu. Pa- 
iš tolo (juk ne 
gyventi!) spok- 
ugnikalnio išsi-

p ra m on ėjo.
—Mūsų Brodvėjus'' kaž

kuo paiašus i per smarkiai 
apsinuoginančią ir besida- 
žančią gražuolę, — pasakė 
jis.—Brodvėjuje visko per
daug. Ir prekių, ir šviesų. 
Tikrai meniški reklamos 

išradingos 
oro, be

erdvės. Daug įdomaus ir 
daug banalybių.

Tai griežtoka nuomonė. 
Ir vis dėlto dailininkas bus 
teisus, palyginus Brodvėjų 
nebūtinai su Europos did- 
miečiais — su to paties 
Niujorko garsiąja 5-ja 
avenju arba kad ir su JAV 
sostine Vašingtonu. Ir čia, 
ir ten daug reklamų, daug 
šviesų, o vitrinose daug pre
kių. Tačiau skonio, erdvės 
ir elegancijos prasme 5-ji 
avenju ir Vašingtonas žy
miai pralenkia Brodvėjų.

Gal būt, skaitytojui, o 
ypač skaitytojoms, bus įdo
mu sužinoti ir kitą Brodvė
jaus bruožą. Šviesų mišru- 
mas čia sutaria su publikos j 
mišrumu, su įvairiausia jos 
apranga. Čia nešvyti toks 
elegantiškumai kaip Pary
žiuje arba toks solidumas 
kaip, sakysime, Skandina
vijoje. (Nebūtinai vyrų 
trumpi paltai, juodi batai 
ir tviską baltumu marški
niai!). Kiekviename žings
nyje sutinki vakarykštę ir 
net užvakarykštę madą, ša
lia smailių kaip vinys kul
niukų šlepsi' senoviški gu
miniai botai, šalia vyriškų 
“džimmi” batelių — kalio
šai ir pan. Kas tai? Tam 
tikras publikos “demokra
tiškumas” ar neskoningu
mas? Matyt, ir viena, 
kita.

Nuo širdies norėčiau 
pasveikint,

Palinkėt ilgiausių metų.
Bet, mano piniginę auką 

pasiųsti,
Lyginant kursą Amerikos 

monetų !..

Pabandysiu,—prie kolektos, 
Gal galėsiu—nors penkinę, 
žiūrint,—koks bus objektas, 
Gal būt ir dešimtinę.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario (Feb.) 10 d., 
svetainėje 1150 N. 4th St. Prasidėsf 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, kreipkite daugiau savo dėmesio 
i mūsų kilnios organizacijos kul
tūrine veiklą ir atsilankykite j su
sirinkimus, nes visuomet turime 
svarbių reikalų aptarti. Valdyba

(10-11)-
SOUTH BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas ir LLD 2-ra kuopa rengia ban
ketą, jvyks sėkmadienj, vasario 
(Feb.) 12 d., pradžia 1-mą vai. po
piet, Klubo patalpose, 318 West 
Broadway. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai (10-11)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 

vasario 10-tą, 7:30 vai. vak., "Lais
vės” svetainėje. Prašome visus 
narius dalyvauti. Valdyba.

(10-11)

ir

Baisiai daug sniego
Praėjusį savaitgalį Niu

jorke snigo beveik per 24 
valandas. Gatvės užverstos 
sniegu. Važiuota mieste 
buvo suparalyžiuota. Į tū
las krautuves nebuvo gali
ma užtenkamai produktų 
pristatyti.

Šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį buvo uždrausta 
privačiams automobiliams 
gatvėse pasirodyti. Pirma
dienį visos miestavos ir pa
rapijinės mokyklos buvo 
uždarytos. Nežinia, kaip 
greit mūsų miestas galės iš
sikepurnėti iš sniego pus
nių.

Bendrai, ši žiema Niu- 
jorke labai “paškudna”. Sa
koma, tokių šalčių ir tiek 
daug sniego miestas nebu
vo matęs per pastaruosius 
80 metų.

F. G. GERTSMAN perstato
Originalius

DON COSSACKS
CHORAS ir ŠOKĖJAI — Vadovybėj SERGE JAROFF

CARNEGIE HALL
Tikietai: $4, $3.50, $3/$2.50, $2.00, $1.50 

Gaunami iš anksto: Gertsman raštinėj, 140 W. 42nd St., N.Y.C.

, PENKTAD. VASARIO 24-ą

6 p.—Laisve (Liberty)— Antiiad., vasario (Feb.) 7, 1961

Nors mes, urugvajiečiai, 
Nenorim atsilikti nuo kitų, 
Bet nekurie piliečiai 
Kad viršintų mus,—■

geriau būtų!
J. .Vaitkūnas

Kas iš to visko išeis?
Niujorko miesto majoras 

Wagrieris ‘' paskelbė kąrą 
Manhattano ' bemok r a tų 
partijos pirmininkui De Sa- 
pio. Wagneris pasakė:

—Kovosiu, kol De Sapio 
pasitrauks arba bus iš tos 
vietos išmestas.

De Sapio atsakė:
i—Nesitrauksiu, ir jūs 

manęs iš Tammany Hall 
vadovybės neišmesite.

Paieškojimai
Karolina Justo Pečiulėno ieško 

Juozo Lisausko, kuris paeina iš 
Širvintų apskrities, Pamušų kaimo. 
Ieškotoja yra žmona ir du sūnūs, 
Juozas ir Jonas. Galintieji suteik
ti apie jį informacijų rašykite arba 
telefonuokite: Brooklyn Red Cross, 
Home Service Dept., 1 Red Cross 
Place, Brooklyn 1, N. Y. Telefonas: 
MAin; .4-6QQ0, extension 37. 
mądienį jimant penktadienį nuo. 16 
A. M. iki 5- P. M. (10-11)

Ieškau Ulčinskų Antano ir Vinco 
vaikų, mano pusbrolių, ir pussese
rės Bal^ikiūtės, po vyru Petraitie- 
nė-, duktė Motiejaus. Pusbrolių tė
vai kilę iš Smilgių kaimo, Sasna
vos parapijos, Marijampolės apskr. 
Amerikoj gyveno Baltimorėj. Pus
seserės tėvas kilęs Jš , Prienų, Ma
rijampolės apskr., rodos gyveno Ka
nadoj, Toronto mieste. Prašau mie
las gimines atsiliepti, būsiu labai 
dėkingas. Mikolas Baleika, Vilkaviš
kio rajonas, Pilviškių miestelis, Gi
rėno gatvė, Lithuania, USSR.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir būkite bankete su visais laisviečiais

Įvyks Sekmadienį

VASARIO 19 FEBRUARY
Vakariene bus duodama 6 vai. vakare. Bilietas $3.50 /

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City
(Tik keletas blokų prieš Williamsburg tiltą)

Banketą rengiame New York o mieste dėl patogumo svečiams, atvykstan
tiems iš kitų miestų. Lengvas privažiavimas traukiniais. Jei ir snigtų, 

būtų galima atvažiuoti.

Tą pačią dieną, toje pačioje salėje bus laikomas Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiaviinaš. Pradžia 10 valandą ryto. Visi dalininkai, kuriems 
tolis nekliudo, dalyvaukite suvažiavime.




