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Havana. — Kubos liau
si! parašu 

premjero Castro, išleido 
! pareiškimą, kuriame sako, 
i kad užsienio imperialistų 
i paruštą invaziją kubiečiai 

į 72 valandas ištaškė.
Pareiškime sako, kad iš- 

i lavintos ir labai apginkluo-
• tos imperializmo samdinių
• jėgos atitinkamai buvo su- 
j tiktos Kubos karių ir mili-

ir pravedė įsiveržima į1 cininkų. Kada užpuolikai 
ant savo gaivu užsi-. bandė pabėgti laivais, tai 

; Kubos lėktuvai kelis laivus 
tiek nuskandino. Kubiečiai suė

mė didelę dalį įsiveržėlių 
ir daug amerikinių ginklų.

Po šio paskelbimo Hava-

Baisioji beprotybė!
Ir^vis jai dar galo nesimato, 

i Viso pasaulio sūnus.
Tebesidžiaugiame.
Su aidiečiais ir pas aidiečius. i dies Vyi’iaUSybė, 
Gegužės Pirmoji šiemet.

— Rašo A. Bimba —

Baisioji, kruvinoji avantiūra! 
^susilaukė užsitarnauto galo.

“Viva, Kubos liaudis'”
“Viva, josios revoliucinė va

dovybė .'“
Šitais šūkiais šiandien svei-1 

kiną Kubos žmones visa pado-! 
rioji žmonija.

Tie, kurie sugalvojo, supla-j 
navo 
Kubą, ant savo galvų užsi 
traukė amžiną pasmerkimą.

Tiek kraujo pralieta, 
gyvasčių paklota...

Visiems aišku, kad tie 
avantiūristai nesiėmė to 
vino žygio be pritarimo ir pa
galbos mūsų krašto vadovy
bės. Pradedant prezidentu ir 
baigiant Stevensonu, visa va
dovybė atvirai tą žygį užgy- 
rė ir sveikino įsiveržėlius, dar 
juos pakrikštydama garbingu 
“laisvės kovotojų“ vardu.

Koks baisus laisvei įžeidi
mas !

pikti
kru-

noje ir kituose Kubos mies- j pateko į šalies 
tuose įvyko džiaugsmo pa-' rankas.

Kenedis sako, kad neleis 
“komunistams” valdyt Kubą

Bet šitoje baisioje tragedi
joje yra nemaža ir komedijos.

Tik įsivaizduokite: tiek tie 
batistiniai avantiūristai, tiek 
mūsų vyriausybės galvos tike- 

' josi, kad Kubos liaudis sukils 
prieš save ir išskėstomis ran
komis pasitiks įsiveržėlius!

Kur jų galvos, kur jų pro
tas ?!

Bet ar jau pasimokė?
Nebus tų baikų. Juk pana

ši avantiūra ruošiama tolimo
je Laosoje. Ketvirtadienio ry
tą buvo pranešta. “Trys šim
tai Jungtinių Valstijų karinin
kų veiks kaip Laosos armijos 
patarėjai.“

Dar blogiau negu su Kuba. 
Kuba bent jau mūsų pašonė
je. Laosas gi už dešimties 
tūkstančių mylių nuo mūsų ir 
randasi didžiosios Kinijos pa
šonėje.

Čia tik išlavinome, apgink
lavome ir pasiuntėme batisti- 
nius abantiūristus ten galą 
gauti. Ten gi siunčiame sa
vo tautos sūnus su panašia 
misija Į

Klaida ant klaidos, nelai
mė ant nelaimės.

Laikas apsigalvoti! Laikas 
keisti gaires! Laikas nebesi- 
kišti į kitų kraštų ir jų žmo- 

reikalus! Tegu jie patys 
tvarkosi taip, kaip jiems pa
tinka !

Šioje gadynėje, kad ir to
kiai milžiniškai šaliai, kaip 
mūsų Amerika, bandyti būti 
viso pasaulio žandaru negali 
sektis.

Tai įrodė Kuba. Tai dar 
kartą įrodys kita kuri šalis.

Jurijus Gagarinas, rusų tau
tos valstiečių šeimos »sūnus, 
Tarybų Sąjungos pilietis, pir
mutinis kosmonautas, pirmu
tinis žmogus pavandravoti po 
tolimąsias erdves ir iš jų lai
minai sugrįžti, yra dabar vi
sos žmonijos sūnus. Jo drą- 
.sus žygis atliktas visos žmoni
jos labui.

Jo laimėjimas yra mokslo 
laimėjimas, socializmo laimė
jimas.

Jo atliktuoju žygiu didžiuo
jasi kiekvienas blaivaus proto 
žmogus.

Bet, žinoma, Gagarino ne- 
7 sveikina mūsų menševikai, 
^Klerikalai ir smetonininkai.

(Tąsa 3-ame pusi.)
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Visa Kubos liaudis Amerikietis Toppingas rašo
džiaugiasi pergale apie LTSR sostinę Vilnių

Washingtonas. — Ket
virtadienį, balandžio 20 d., 
prezidentas Kenedis kalbė
jo Amerikinės Draugijos 
Laikraščių" redaktorių su
sirinkime. Tatai įvyko tik 
po to, kai buvo paskelbta, 
kad Kuba atmušė invaziją.

Kenedis sakė, kad būk 
Kuba sudaro didžiausią pa
vojų Amerikos pusrutulio, 
santvarkai. Jis sakė, kad 
kad Jungtinės Valstijos 
kvies Lotynų Amerikos res
publikas, kad jos išvien su 
JAV “neleistų komunis
tams įsigalėti Amerikos 
pusrutulyje”. Bet jeigu ki
tos Amerikos respublikos 
tos politikos nepalaikys, tai

Latviai nusisuko 
nuo Vakarų

Ryga. — “Latvijoje nėra 
noro atsiskirti nuo Tarybų 
Sąjungos”, rašo amerikie
tis Toppingas. Tas galima 
jausti .Rygos universitete, 
gatvėje ir kiekvienoje įstai
goje.

Toppingas sako: “Kiek 
Vakarai į latvius padarė 
įtakos per 100 metų, tai so
vietizmas tiek atsiekė per 
20 metų”.

Rygoje krautuvėse yra 
pakankamai maisto, drabu
žių ir kitų reikmenų, gal 
net daugiau kaip Maskvoje.

1959 metais Latvija turė
jo 2,100,000 gyventojų, ku
rių 62 procentus sudarė 
latviai, 27 rusai, o likusius 
lietuviai, baltarusiai, ukrai
niečiai, žydai, lenkai ir kiti.

Havana. — Kubos prem
jeras Castro kalbėjo ketu
rias valandas per radiją ir 
sakė, kad nebus pasigailėji
mo interventams. Jis sakė, 
kad jeigu JAV puls Kubą, 
tai ji apsigynime nebus 
viena.

Londonas..—Anglijos vy
riausybė numato, kad mili- 
taristų sukilimas Alžyre 
susilpnino Vakarų jėgas.

radai. Minios žmonių mar- 
šavo gatvėmis, susirinko į 
aikštes, dainavo, šaudė į 
orą, nemažai moterų ir se- Į 
nelių apsiverkė.

Invazijos metu Kuboje 
buvo ramu. Darbininkai, 
kurie nebuvo pašaukti į mi
licijos centrus, dirbo. Val
gyklos buvo atdaros. Teat
rai atdari.

Telefonai ir kitokios su
sisiekimo priemonės buvo 
perimtos į griežtą vyriau
sybės kontrolę. Užpuolikai 
turėjo Kuboje savo pagal
bininkų, kurie pasitikėda
mi, kad invazija pavyks, — 
nusimaskavo ir nemažai jų 

savisaugos

tada Jungtinės Valstijos 
veiks pačios vienos, panau- 
dodamos savo neišsemia
mus jėgos šaltinius.

Kenedis.sakė, .kad . rems 
pabėgėlių kovą už nuverti
mą dabartinės Kubos val
džios.

Kiek prieš tai su spaudos 
atstovais kalbėjosi JAV 
valstybės sekretorius Rus
kas. Jis sakė, kad Kuboje 
atmušimas pabėgėlių inva
zijos kartu yra smūgis ir 
JAV politikai. Bet tai tik 
pradžia. Ateityje bus varto
jama galingesnės jėgos nu
vertimui dabartinės Kubos 
valdžios.

Afrika, vakarai, 
TSRS ir Kinija

Londonas. —Anglų spau
da rašo, kad Afrikoje ne 
vien dirbantieji žmonės, bet 
ir naujų valstybių valdinin
kai labiau bijosi Vakarų 
kapitalizmo, negu TSRS ir 
Kinijos komunizmo.

Drew Middleton praneša, 
kad Afrikoje turi gero pa
sisekimo Tarybų Sąjungos 
žmonės, nes afrikiečiai jais 
pasitiki . Jis žymi, kad ir 
kinai greitai gauna afrikie
čių pasitikėjimą. •

Majoras Juri-

Kosmoso didvyris 
ir žmonią balsas

Maskva.
ji Gagariųąs, kuris erdvių 
laivu apskrido kosmose ap
linkui Žemę, gavo virš 10,- 
000 telegramų su pasveiki
nimu.

K. Kaskinas ir O. Minko- 
vas pagamino jo biustą, ku
ris pastatytas ant pedesta- 
lio Simferopolio mieste, 
Krymijoje. TSRS pagami
no plokštelių su jo pareiš
kimu, kurį Gagarinas pa
darė pirm žygio. TŠRS vy
riausybė suteikė jo šeimai 
4 kambarių apartme n t ą 
Maskvoje.

Vilnius. — “šis miestas 
yra Tarybų Lietuvos sosti
nė, randasi prie susiliejimo 
Vilijos (Neries) ir Vilnelės 
upių. Valgykloje gali gir
dėti lietuvių, rusų, lenkų ir 
žydų kalbas”, rašo Toppin
gas.

Toliau jis rašo, kad dabar 
Vilnius turi 250,000 gyven
tojų. Beveik 34 procentus 
sudaro lietuviai, 29 proc. 
rusai, 20 proc. lenkai, o li
kusius kitos tautybės.

Amerikietis žymi istori
nį faktą, kad seniau Vil
niaus gyventojų tik mažą 
dalį sudarė lietuviai. Pirm 
Antrojo pasaulinio karo 
Vilnius turėjo 200,000 gy
ventojų, kurių pusę sudarė 
žydų tautybės žmonės. Na
ciai Vilniuje išžudė 80,000 
žydų, kitus išvežė,’taip, kad 
dabar belikę tik 16,500. Jis 
rašo, kad daljar Lietuva tu
ri .2,890,000 gyventojų, lie
tuviai sudarė 7|9 procentus, 
bet Vilniuje vis dar jie yra 
mažuma. Po karo Lietuvos 
vyriausybė tūrėjo problemą 
Vilniaus „, apgyvendinimui, 
nes. iš jo iki 1958 metų 70,- 
000 dėnkų išvyko į Lenkiją.

Korespondentas matė s i 
su Vilniaus majoru Vil
džiūnu, “Tiesos” redakto
riumi Henriku Zimanu ir 
kitais visuomenininkais, 
no pilį. Dabar Vilniuje yra

Dėl naujų Įvykių 
Laoso valstybėje

Maskva. — Tarybų Są
junga davė Anglijai atsaky
mą Laoso valstybės reika
lais. Ji atsakė po to, kai į 
Maskvą atskrido Laoso 
premjeras S. Phouma. Jį 
pasitiko Tarybų Sąjungos 
vyriausybės žmonės.

Phouma sakė, kad jeigu 
ne Jungtinių Valstijų inter
vencija, tai šiandien Laose 
būtų ramu, nes Phouma 
laikėsi neutrališkos politi
kos, kurią nustatė Genevo-

Sako: “Pasieksime Menulį 
bet duokite $40 bilijonų”

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungos mokslo laimė
jimas supurtė tuos, kurie 
plečia šaltąjį karą. Kon- 
gresmanas Ken Hechler, 
demokratas, iš West Virgi
nia valstijos, sakė: “Kai su
žinojau, kad TSRS žmogus 
apskrido kosmose aplinkui 
Žemę, man net viduriai ap
sivertė... Mes esame didelė 
valstybė, turime gausybę 
turto, bet esame miegantis 
milžinas”. Jis ir daugelis 
kitų reikalauja skubėti, kad 
“aplenkus Tarybų Sąjun
gą” ir pirmiems pasiuntus 
žmogų ant Mėnulio.

Robert C. Seamans, di
rektorius National Aero
nautics & Space Admini- 

30 katalikų bažnyčių, 8 ru
sų stačiatikių ir žydų sina
goga. Jis sako, kad į bažny- 
č i a s lankosi senesniojo 
amžiaus žmonės, bet jauni
mo mažai.

Vilniaus gyventojai gra
žiai sugyvena. Lietuvių ir 
lenkų nesutikimai išnyko. 
Lietuviai, rusai, ir lenkai 
turi savo laikraščius ir žur
nalus. Rusų kalba tarnauja 
visiems susikalbėjimui, bet 
lietuvių kalba pirmauja.

Korespondentas atžymi, 
kad dabartinis Vilnius ski
riasi nuo senojo. Jis yra 
gražus, turi parkų, plačios 
jo gatvės, yra daug naujų 
ir gražių pastatų, daug 
apartmentinių gyven i m o 
naujų namų, daugelį jų ga
tavų pristato iš kitų tarybi
nių respublikų.

Valgyklose maisto yra 
pakankamai. Pageidaujanti 
iš automatiškų mašinų iš- 
sispaudžia alaus, o geresnė
se valgyklose ir koniako. 
Drabužiai dar brangūs, bet 
žmonės apsirengę.

Jis žymi, kad apie buržu
azinę Lietuvą ' -prisimena 
tik senesnio amžiaus žmo
nės. Jaunimas jos nežino ir 
nepaiso. Jis tarybinėje san
tvarkoje turi sąlygas įsigy
ti nemokamų mokslų, spor
tuoti ir keliauti po Tarybų 
Sąjungą.

m.,je konferencija 1954 
bet JAV apginkluoti Bouno 
Oumo sukilėliai iššaukė ka-

Iš Laoso atėjo žinių, 
kad liaudiečiai sumušė 
Bouno Oumo jėgas ir užė
mė Muong Nhommarato 
miestelį. Nuo šio miestelio 
iki Mekongo upės beliko tik 
30 mylių. Kada liaudiečiai 
pasieks tą upę, tai jie per
kirs sukilėlių jėgas į dvi at
skiras grupes.

stration, sako: “Duokite 
mums dar $40,000,000,000, 
tai amerikietis Mėnulį ga
lės pasiekti 1967 metais”.

Keisti mūsų mokslų žmo
nės. JAV dar henušovė ra
ketos į Mėnulį, o jie jau 
galvoja apie pralenkimą 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkų, kurie jau 1960 me
tais nušovė raketą į Mėnu
lį, kurių įrengimas skriejo 
aplink Mėnulį ir nutraukė 
jo antrosios pusės paveiks
lus, kurių įrengime Gaga
rinas apskrido Žemę ir į ją 
sugrįžo. Nejaugi jie mano, 
kad TSRS mokslininkai ir 
sustos prie dabartinių at- 
siekimų?

***** METAI 50-ji

Nehru kaltina JMV I
už Kubos invaziją

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė 
parlamente, kad už Kubos 
pabėgėlių invaziją yra atsa- 
komingos Jungtinės Valsti
jos. Nehru sakė:

“Kada Junggtinių Vals
tijų prezidentas Kenedis 
sakė, kad nedarys interven
cijos į Kubą ir to neleis da
ryti iš JAV teritorijos, tai 
jo pareiškimą sveikinome. 
Bet aš turiu keblumo tą 
Kenedžio pareiškimą sude
rinti su tuo, kad Floridoje, 
JAV teritorijoje, ir Guate- 
maloje intervencija buvo

“Invazija Kubon atneštų karą 
ir į J. Valst.” - “Pravda”

Maskva. — Dienrašt i s 
“Pravda” rašo: “Užpuoli
mas Kubos respublikos at
neštų karą ir į Jungtinių 
Valstijų teritoriją. Ir kuo 
greičiau JAV vyriausybė 
tą. supimas, tai bus geriau... 
Jungtinių Valstijų elgesys 
Kubos reikalais ■» pastato L 
pavojų pasaulinę taiką... 
Bet, kaip Chruščiovas rašė 
prezidentui Kenedžiui, kad 
dar vis yra laiko, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
sulaikytų intervenciją, kuri 
gali padegti pasaulinį ka
rą”..

“Pravda” rašo, kad Ke
nedis vartoja “didelės buo
žės” politiką, kuri jau ne-

Indonezijoje bus 
tik 8 partijos

Jakarta. — Indonezijoje 
po atgavimo nepriklauso
mybes buvo susiorganizavę 
virš 200 politinių partijų, 
parti j ūkių ir grupelių. To
kia jų masė sudarė didelę 
politinę painiavą.

Šalies prezidentas Sukar
no patvarkė, kad bus lega- 
liškos tik astuonios parti
jos. Jomis yra komunistų, 
nacionalistų,' katalikų, mu- 
sulmanų ir dar keturios 
mažesnės* •

Sukamo po to išvyko Į 
užsienį. Jis lankysis Tary
bų Sąjungoje, Kinijoje, ei
lėje Europos šalių, Lotynų 
Amerikoje ir Jungtinėse 
Valstijose.

Portugalų Salazaras 
piktai grąsina

Lisabonas. — Portugali
jos, diktatorius Antonio Sa
lazaras grąsina jėga laikyti 
pavergęs 5,000.000 negrų 
Angoloje, Afrikoje, kur 
portugalų yra tik 2 procen
tai gyventojų.

Salazaras pyksta ir ant 
Jungtinių Valstijų, kad jų 
ambasadorius Stevensonas 
Jungtinėse Tautose balsavo 
kartu su Tarybų Sąjungos 
atstovais už ištyrimą padė
ties Angoloje.
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organizuojama, Kubos pa
bėgėliai ginkluojami, lavi
nami ir drąsinami užpulti. 
Tokią Jungtinių Valstijų 
politiką negalima kitaip 
apibūdinti, kaip tik inter
venciją.

“Aš gi suprantu, kad pa
bėgėlių užpuolimas būtų 
negalimas be jų suorgani
zavimo, išlavinimo, apgink- 
•lavimo ir Jungtinių Valsti
jų padrąsinimo... Aš su
prantu, kad tos invazijos 
užnugaryje stovi galingi 
Jungtinių Valstijų indust- 
rialistai, kurių reikalai pa
liesti.” 

galima prie dabartinio pa
saulinio stovio. Ji yra žalin
ga ne tik kitiems, bet ir 
JAV žmonėms. “Jungtinių 
Valstijų pasirinktas kelias 
yra pavojingas. Neturėtų 
pamiršti, kad dabar yra ne 
sęni laikai, o 1961 metai, 
Kuba nėra viena”.

“Pravda” rašo: “Dabar 
jau ne Theodor o Roosevel- 
to laikai, kada jis galėjo 
vartoti ‘minkštų pirštinai
čių įr didelės buožės poli
tiką’. Tie laikai praėjo... 
Šiandien kas nori vartoti 
‘didelės buožės’ politiką, tai 
turi atminti, kad ir kiti taip 
pat turi didelę ir sunkią 
buožę”.

Ekstra
Paryžius. — Reakcinin

kai .generolai sukilo Alžyre 
prieš Francūziją ir paėmė 
galią į savo rankas. Jie kon
troliuoja Orano, Alžyro, 
Bone, Konstantine ir kitus 
didžiausius miestus. Jie sa
ko, kad iš 500,000 vyrų 
Francūzijos armijos daug
ina yra su jais.

Prezidentas De Gaulle 
pasiskelbė, kad ima visą 
galią į savo rankas ir imsis 
žingsnių sukilimo nuslopi- 
mui.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas atsakė 
JAV prezidentui Kenedžiui 
Kubos reikalais. Jis, taip 
kitko, sako: “Nepaisant už- 
sigynimų, būk JAV nedaly
vavo intervencijoje, jau už
tektinai yra įrodymų, kad 
jos paruošė, finansavo ir 
obganizavo tą intervenci
ją... Jungtinių Valstijų mi- 
litaristai ėmė dalyvumą įsi
veržėlių atakose... Ameri
kos bombininkai ir mūšio 
lėktuvai rėmė įsiveržėlių iš- 
sikėlimą Kubos teritorijon 
ir dalyvavo veiks m u o s e 
prieš Kubos legališkos val
džios jėgas”.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika pasipiktino 
JAV politika Kubos reika
lais ir neįsileido Michigano 
universiteto beno.



LA Y C V I1 LITHUANIAN« * ® V Ii SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays.
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ---------------------------------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES

Kas ką rašo ir sako

United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............. $10.00 per year
Queens Co., $5.50 per six months

John Birch Society—kas ji?
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE jau treti metai vei

kia slapta organizacija, vadinama “John Birch Socie
ty”. Tai reakcinė organizacija, kuriai priklauso dau
giausiai kapitalistai ir jų agentai

Šios slaptos draugijos pavadinimas paimtas nuo 
amerikiečio John Birch, kuris kariavo čiang kai-šeki- 
ninkų eilėse prieš komunistus 1945 metais ir buvo už
muštas susirėmime su partizanais, kariavusiais už Ki
nijos išlaisvinimą iš Čiang Kai-šeko klikos.

Draugiją organizavo ir jai vadovauja tūlas Robert 
Welch, buvęs fabrikantas. Jos skyriai veikia visoje ei
lėje valstijų; jiems priklauso patys reakcingiausi ele
mentai.

Ką ši slapukų organizacija toliau darys, dar nėra 
aišku. Gal ji eis su kukluksklanininkais, imsis teroro 
prieš sau nepatinkamus žmones, o gili ,tik liežuviais 
mals šmeižtus ir niekinimus prieš savo oponentus.

Šiandien “birčininkai” stato sau vyriausiu tikslu: 
išėsti iš šalies Aukščiausio Teismo vietos vyriausią tei
sėją Earl Warren, kuris, girdi, tarnaująs “komunistų 
konspiracijai”. Welch nesigaili epitetų ir kitiems asme
nims. Kadaise jis prezidentą Eisenhowerj išvadino “są
moningu komunistinės konspiracijos akentu.” "Į tą pa
čią kategori ją jis kišo ir John Foster Dulles, ir Truma- 
ną, ;ir kitus, panašius reakcinio nusiteikimo asmenis.

Galime suprasti tai: jeigu Welchui jau Eisenhowe- 
ris, Dulles ir Trumanas buvo “komunizmo agentai”, tai 
ką jis pasakys apie liberališkesnių pažiūrų žmones?!.

Įdomu tai, kad ši slapukų organizacija jau randa 
pritarimo ir katalikų aukštojoj dvasininkijoj. Andai 
Bostono kardinolas Cushing pasisakė už ją.

Welch puola ir prezidentą Kennedy ir jo valdžioje 
esančius žmones. Bet kaip gi į birčiečius žiūri Kenedžio 
valdžia?

Aną dieną buvo užklausta^ justicijos sekretorius 
Robert Kenedis (prpzįdento brolis), ką jis mano- apie; 
Welch filosofiją ir jo slaptą draugiją. Justicijos ' seleto
torius sakė, kad valdžia nesiryžta dabar nieko daryti. 
Girdi, organizacija ir jos vadovai per daug esą juokin
gi, per daug kvailus kaltinimus kitiems meta, tai į ją 
nereikia kreipti rimto dėmesio.

Bet vėlesni duomenys rodo, kad šitos draugijos na
riai karininkai, esą JAV ginkluotose jėgose, Welcho 
propagandą skleidžia tarp kareivių!

Ar tai galima praleisti juokais?

VilniečiŲ suvažiavimas
GEGUŽĖS 7 DIENĄ Čikagoje įvyks “Vilnies” ko

operatyvo akcininkų suvažiavimas.
Šiemetinis suvažiavimas bus be L. Prūseikos. Bet 

kaip tik dėl to, kad Leono Prūseikos mirtis padarė di
delį nuostolį “Vilniai” ir visam pažangiajam judėji
mui, tai šį suvažiavimą reikia padaryti kuo sėkmin
giausią !

■ Mes žinome, kad nedaug rytinių valstijų žmonių te
galės tame suvažiavime dalyvauti—per tolimas kelias. 
Suvažiavimo skaitlingumą tegalės sudaryti patys vil
niečiai, vyriausiai tie, kurie gyvena Čikagoje bei jos 
priemiesčiuose. A A y

Bet prie suvažiavimo sėkmingumo padarymo gali 
prisidėti kiekvienas, nežiūrint, kur’ jie begyventų. Ga
lima parašyti suvažiavimui laiškeliai, su sveikinimais, 
su sumanymais, kaip laikraštį pagerinti. Galima (ir 
reikėtų) su laiškais įdėti ir piniginių dovanų.

Atsiminkime, “Vilnis” šiuo metu veda vajų už su
kėlimą .$10,000 fondo, kad per vasarą būtų galima laik
raštį išleisti. Vilniečiai ryžtasi fondą sukelti ligi savo 
suvažiavimo.

,.<■ • Draugai laisviečiai! Padėkime vilniečiams! Tuo
met, kai priešas desperatiškai organizuoja chuliganus, 
kad jie “Vilnies” ir jos redaktoriams langus daužytų, 
tai visiems chuliganizmui priešingiems žmonėms tenka 
suvienytai laikraštį paremti.

Daug pramogŲ
“LAISVĖS PENKIASDEŠIMTMEČIUI atžymėti 

įvyko nemaža visokių pramogų bei pobūvių, suruoštų 
bėgyje pastarųjų keleto mėnesių. JAV ruoštos pramo
gos visos buvo sėkmingos.

Mums labai miela, kad Lietuvoje taipgi buvo ruo
šiami pobūviai mūsų laikraščio jubiliejui atžymėti, su 
jųomi susipažinti. Susirinkimų būta per visą Lie
tuvą—kai kur mokyklose, kai kur bibliotekose. Vilniuje 
mitinge pranešimus apie “Laisvę” padarė A. Vaivuts- 
Fas ir Jonas Kaškaitis.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos daugiau 
siunčia karo specialistų į 
Laosą pagalbai Bouno Ou- 
mo jėgoms, kurios neatsi
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Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

laiko prieš Liaudies armiją.
Prezidentas Kenedis ta

rėsi su Demokratų partijos 
vadais ir kabineto nariais 
Kubos reikalais.

DAR APIE TĄ
BUDELIŲ TEISMĄ

Kadaise “Laisvėje” trum
pai rašėme apie Tarybų 
Lietuvos Aukščiausiajame 
teisme bylą trijų budelių— 
Alfonso Nykštaičio, Ber
nardo Skliuto ir Stasio Pet
rausko. Hitlerinės okupa
cijos metais šitie žvėrys nu
audė daug nekaltų žmonių 
Alytuje, Seirijuose ir kitur. 
Karui pasibaigus, jiems pa
vyko gauti fiktyvius doku
mentus, ir kitais vardais 
pasislėpę, jie ilgokai gyve
no “kaip nekalti avinėliai.”

O visgi teisingumo ran
kai pavyko juos išaiškinti, 
sučiupti ir patraukti teis
man, kur jie buvo atitinka
mai už savo bjaurius darbe
lius nubausti.

Mes čia padubsime skaity
tojui kai kuriuos epizodus 
iš teismo eigos, kaip juos 
nušviečia “Tėvynės” bal
sas” (š. m. nr. 22).

Laikraštis rašo:
Kaltinamasis aktas ir kalti

namųjų prisipažinimai atsklei
džia šiurpių sukrečiančių nu
sikaltimų grandinę.

Alfonsas Nykštaitis — bur
žuazinės Lietuvos policijos val
dininkas, išauklėtas klerika
lizmo dvasia. Mano auklėto
jai, — pasakoja Nykštaitis,— 
buvo kunigiai Krupavičius ir 
Laukaitis. Dar vaikas būda
mas, aš Krupavičiui tarnau
davau mišioms.

Paauglį klerikalai atvedė jį 
į vokiečių žvalgybos nagus. 
Užtat, bręstant 1940 metų re
voliuciniams įvykiams, vienas 
pirmųjų, į kurį kreipėsi Nykš
taitis, buvo hitlerinis atašė 
Kaune, žinomas hitlerininkas 
pulkininkas Justas. Pastara
sis patarė Nykštaičiui įsidar
binti prie Tarybinės Armijos 
įgulos kareivinių statybos A- 
lytuje ir laukti tolesnių nuro
dymų iš Justo “vyrukų.” Įsi
darbinti Alytuje , jam nepavy
ko. Pirmaisiais Tarybų val
džios metais, įvykdęs kelis te
roristinius aktus, Nykštaitis 
pagal vokiečių žvalgybos nu
rodymus ėmė lipdyti gaują iš 
buvusių fašistinių policininkų 
ir žavlgybininkų. Nykštaičio 
gauja laukė progos. Ir tokia 
proga pasitaikė.

“Prieš karą, — kalba Nykš
taitis, — susitikau su vokiečių 
agentu Aušrota, kuris perspė
jo apie greit būsiant karą ir 
liepė būti pasiruošusioms. Ka
da prasidėjo karas, aš buvau 
klebonijoje su Eimanavičium. 
Mes nutarėme pasitraukti už 
miestelio. Į miestelį grįžau 
vakare. Kai praėjo kariuo
menė, mes susirinkom.

Susirinko visi buvę policinin
kai. Nuėjom į miliciją, parti
jos komitetą, apžiūrėjom do
kumentus. Partijos komitetas 
buvo sudegintas. Milicijos pa
talpose žiūrėjome dokumen
tus.

Tuo laiku atvažiavo žvalgy
bos mašina ir karininkas. Mus 
nuvežė į štagą pas komendan
tą . Šneiderį. Šneideris m a n 
įsakė imtis priemonių, kad 
nebūtų apšaudoma vokiečių 
kariuomenė. Mes vėl sušau- 
kėm į kletboniją buvusius po
licininkus. Visi susirinkom 
pas kleboną, buvusį seimo at
stovą Laukaitį. Sudariau du 
aktyvistų sąrašus. Abiejuose 
sąrašuose buvo po 10 žigonių. 
Pagal mano sudarytus sąrašus 
visi buvo sušaudyti. Aš pats 
dalyvavau abiejuose sušaudy
muose...”

Senesnieji seiri j iečiai' dar 
gerai prisimena tą baisią 1941' 
metų vasaros popietę. Iš mies
telio centro, ginkluotų balta
raiščių apsupta, pajudėjo de
šimties sumuštų ir iškankintų 
žmonių grupė. Įrėmę į nuga
ras pasmerktiesiems šautu
vus, ėjo šaulys Skliutas, Mas
keliūnai, Petrauskas ir Klima- 
vičiai, Kružai ir jų vadeiva 
Nykštaitis.

Procesijai pasiekus bažny
čią, pHe jos prisijungė balta 
kamža apsirengęs prelatas 
Laukaitis., Moterų ir vaikų 
klyksmą nustelbė grubūs ir 
ciniški N y k š t aičio žodžiai: 
“Neliūdėkit, pailsės.”

Preh Laukaitis laimina

Netrukus už kapinių Nykš
taičio ii’ Maskeliūno gauja 
pradėjo pirmąją egzekuciją. 
“Prieš sušaudymą, — parodė 
kunigas Laukaitis, — į areš
tuotuosius • aš kreipiausi su 
kalba, kad jūsų likimas iš
spręstas ir kad jūs pasmerkti 
mirčiai, lieka jums tik su tuo 
sutikti ir gailėtis už savo nuo
dėmes ir prieiti išpažintį.”

Prelatui Laukaičiui ištarus 
žodžius “laimingos mirties,” 
Nykštaitis ir Maskeliūnas da
vė komandą. Iš Skliuto, Pet
rausko ir kitų žudikų šautu
vų nuaidėjo pirmieji šūviai. 
Dešimt seirijiečių palaistė sa
vo krauju gimtąją žemę.

Kas buvo tie pirmieji, ku
rių gyvenimo giją nutraukė 
Nykštaičio gauja?

Daugelio jų vardus su pa
garba ir šiandien mini Seirijų 
apylinkės darbo žmonės. Tai 
pirmasis valsčiaus partogas Jo
nas Stučka, valsčiaus vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
Kostas T u m a sonis, partijos 
valsčiaus komiteto narys 
L eonas Ridlinskas, Seiliu
mi apylinkės pirmininkas A- 
lenksandras Rinka, komjau
nimo Šventežerio valsčiaus ko
miteto sekretorius Giedraitis, 
septyniolikmetė jaunuolė Ni- 
sėnaitė ir kiti. Tai buvo pa
prasti darbo valstiečiai, dar
bininkai, su entuziazmu ėmę
si stiprinti jaunąją Tarybų 
valdžią, puoselėję ateities pla
nus, dirbę ir svajoje. Daugu
ma jų ž u v o aukštai iškėlę 
galvas, mesdami paniekinantį 
žvilgsnį budeliams.

Apie vieno iš jų nužudymą 
Nykštaitis savo memuaruose 
rašė:

“...Vyriškis, buvęs milicijos 
pareigūnas,, nuo kunigo atsi
sakė: jis išjuokė šaudyti at
ėjusius lietuvius ir suklupo...”'

Po kelių dienų Nykštaičio 
gauja nužudė dar dešimt Sei
riju' valsčiaus' aktyvistų. Iš
mėginęs ranką, Nykštaitis nė 
nemanė sustoti.

Rugsėjo mėnesį, jam vado
vaujant, buvo nužudyti ‘ 1/900 
Seirijų miestelio gyventojų. 
Kraujas s t i n g s t a gyslose, 
klausantis liudininkų parody- ( 
mų. Išrengti iki baltinių, pa
smerktieji turėjo praeiti pro 
dvi eiles išsirikiavusių Nykš
taičio galvažudžių. šie šau
tuvų buožėmis ir basliais mu
šė pasmerktiesiems per gal
vas. Kai kurie perdaužtomis 
kaukolėmis krisdavo vietoje. 
Kiti, patyrę silpnesnį smūgį, 
apsilieję krauju ėjo į Nykštai
čio parinktą žudynių vietą 
Barauciškės kaime.

Šiuos budelius^ savo bend
rus, Nykštaitis procese taip 
apibūdina:

“Seirijuose buvo 300 akty
vistų. Aš žinojau, kad tary
binį aktyvą reikia sušaudyti, 
šiam darbui atlikti reikėjo 
žmonių. Daviau nurodymą 
Maskeliūnui atkurti šaulių bū
rį ir į jį paimti įvairų brudą, 
atmatas.”

— Kodėl jūs šaudėte žmo
nes? — klausia prokuroras.— 
jie jums kuo nors nusikalto?

—Ne. Toks buvo vado įsa
kymas, bijojau bausmės už 
įsakymo nevykdymą, — atsa
ko Skliutas.

—Bet jeigu jums vadas bū
tų įsakęs nušauti savo motiną, 
jūs būtumėte tai padarę? — 
tęsia teismas.

—Jeigu būtų įsakyta, • bū
čiau padaręs, —s ilgai negal
vojęs, atsako žudikas.

— O jeigu vadas būtų įsakęs 
šaudyti save?—teiraujasi tei
sėjas.

žudikas prasižioja ir spok
so, nepratar dama s žodžio. 
Matyti, kad toks klausimas 
jam sukelia paprastą zoologi
nę baimę dėl savo kailio.

Kaip tik šios baimės veja
mas, Skliutas 1944 metais pa
liko Seirijuose šeimą ir ilgą 
laiką bastėsi įvairiose Lietu
vos vietose.' Prieš keletą me
tų jis atsidangino į Vilnių ir 
pastaruoju metu dirbo Vil
niaus elektros suvirinimo apa
ratų gamykloje. Apsimetęs 
jaunikiu, jis suviliojo moterį, 
antrą kartą vedė, ėmė mirkti 
alkoholyje ir tapo išblaivini
mo įstaigos klientu.

Stasys Petrauskas prisipa
žįsta varęs žmones į žudymo 
vietas ir pribaigdavęs duobėse A . ‘ * /*.<

GAMYBOS ORGANIZATORIUS

Jonavos bendras vaizdas. Nuotrauka daryta praeitą vasarą.
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Darbščiosios Bitės atminimui
Šių metų kovo 18 d. su

kako šimtas metų nuo gi
mimo vienos lietuvių tauti
nio atbudimo žadintojos — 
Gabrielės Petkevičaitės - Bi
tės. Lietuvos spauda tą su
kaktį plačiai minėjo.

G. Petkevičaitė-Bitė buvo 
gimusi 1861 m. kovo 18 d. 
Puziniškio dvare, Kauno 
gubernijoje, o mirė, išgyve
nusi 82 metu, 1943 m. bir
želio 14 d. Panevėžyje. Savo 
ilgokoj gyvenimo eigoj ji iš
varė ilgą ir platų visuome
ninio darbo barą, kurio me
tu ji ypatingai pasižymėjo 
kaip liaudies švietėja ir jos 
globotoja. Ankstyvojo po- 
aušrio moterų rašytojų tar
pe ji suvaidino itin žymų 
vaidmenį. Ji buvo veikli 
varpininkė, d-ro V. Kudir
kos ir Žemaitės - Žymantie
nės amžininkė. Su Žemaite 
jos yra bendrai parašiusios 
bent tris scenai pjeses.

G. Petkevičaitė nebuvo so
cialiste, klasių kovos pradų 
pilnai nesuprato. Ji buvo 
liberali liaudininke, kultū
rininkė, švietėja ir tauri 
humanistė. Ji manė, jog 
liaudies išsivadavimas glūdi 
pačių sąmoningume, jų sa
višvietoje, gyvenimo pažini
me, dorovėje ir teisingume. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu “Karo meto dienoraš
tyje”' ji sake: " , į... |

“Žiūrėk į kiekvieno žmo
gaus širdį ir stengkis joje 
glūdinčius perlus surasti ir 
aikštėn iškelti... Juk žmo
gaus širdis slėpininga lyg 
jūra. Lygiai kaip jūros gel
mėse, glūdi ir žmogaus šir
dy perlai, o greta jų baisūs 
aštuonkojai slibinai... Būk 
tik tuo išmiklintu naru, 
kurs sugeba išvengti pavo
jaus ir iškelti perlus.”

Šis teigimas tai buvo jos 
“credo,” kuriuo Ji šventai 
tikėjo. Tuo aštuonkoju sli
binu buvo ją persekiojusi 
caro valdžia, prieš kurią ji 
kovojo. Išvarius 1918 m. 
vokiškuosius okupantus, ji 
manė, jog Lietuvos žmonės 
jau buvo laisvi, kad jau iš
nyko vergai ir vergėjai. O 
kad krašte liko senoji klasių 
kova ir išnaudojimas — ji 
to nesuprato. Dėl to ji iš
gyveno daug prieštaravimų 
ir nesklandumų. Klasinės 
orientacijos baruose ji ne- 
visuomet buvo n u o s a iki. 
Smerkdama socialinę netei
sybę ir ekonominę nelygy
bę, ji aukščiau “Varpo” 
įdiegtos “tautinės vienybės” 
šūkio vistik nepakilo, soci
alinio blogio šaknų nepaste
bėjo. Į politinio bei ekono
minio gyvenimo grumtynes 
ji žiūrėjo iš abstraktaus 
humanizmo pozicijų.

Daug metų •' G. Petkevi
čaitė išgyveno Jjūiškėlyje, 
kur jos tėvas vertėsi gydy
tojo praktika. Petkevičių 
šeimoje dažnai rado prie
glaudą V; Kapsukas ir kiti 
to meto kovotojai. Tarp at
einančių pas tėvą ligonių ji 
platino nelegalią literatūrą,

peršautas aukas. 1944 metais 
jis taip pat begu iš Seirijų, 
taip pat pametė šeimą ir, su
klastojęs dokumentus, įsitai
sęs Kauno rajono Salomėjos 
Nėries vardo kolūkyje, iki šiol 
vaidino nekaltą avinėlį. 

juos mokė skaityti ir rašy
ti. Dėl to jai kasdien te
ko bijoti caro žandarų. 
Kratos ir suėmimai tuomet 
buvo kasdieninis įvykis. Tė
vo įtaka bei visuomeninė 
padėtis jai dažnai padėjo 
išvengti pavojaus. Povilas 

Višinskis jai, kaip ir Že
maitei, turėjo daug įtakos. 
Prie organizavimo pirmojo 
lietuvių r ;oktaklio Palango
je 1899 m. Petkevičaitė-Bi
tė pridėjo gana daug darbo. 
Spektaklis pavyko, bet tuoj 
po jo pasipylė tardymai ir 
kratos pas visus jo daly
vius. Jos butą žandarai 
krėtė per aštuonias valan
das. Petkevičaitė pirminin
kavo 1907 m. rugsėjo 23 d. 
Kaune įvykusiam Pirmam 
lietuvių moterų suvažiavi
mui, kurį tykojo pasiglemž
ti klerikalai. Po suvažiavi
mo kun. Dambrauskas (Ad. 
Jakštas) savo laikraštyje 
apie Bitę rašė, jog “Greta 
pasišiaušiusios P-tės gera 
katalikė neturėtų nė atsi
sėsti.”

Iš žymesnių literatūrinių 
B-tės darbų minėtina 
trys dramos (bendrai su 
Žemaite) — “Velnias spąs
tuose,” “Parduotoji laimė” 
ir “Kaip kas išmano, taip 
save gano.” Ji viena para
šė trijų veiksmų d r a m ą 
“Kova,” dviejų tomų roma
ną r‘Ad a^tra”. (Į žvaigž
des), “Iš mūsų vargų ir 
kovų,” do tomu “Karo me
to dienoraštis” ir keliolika 
vaizdelių bendrais pavadi
nimais: “Dievui atkišus,” 
“Krislai,” “Tėvas ir sū
nus,” “Nebepirmas” ir ki
tus. Jos p u b 1 i c i s t i n iai 
straipsniai, spaudą atga
vus, tilpo daugiausia “Vil
niaus žiniose,” “Lietuvos ži
niose,” “Lietuvoj” ir “Ūki
ninke.” 1910 m. išėjo iš 
spaudos jos/ f e m i n i s tinę 
knygelė “Moterų klausi
mas,” kurioje ji smarkiai 
protestavo prieš mote r ų 
diskriminaciją ir politinių 
teisių nedavimą. Ji ragino 
moteris kovoti už visuotinę 
lygybę-

Kai 1909 m. mirė P-tės 
tėvas, ji, kartu su jaunes
niaisiais savo broliais, išsi
kėlė gyventi į Vilnių. Ten 
jį per penkis metus gana 
sunkiai vertėsi dirbdama 
“Lietuvos žinių” redakci
joje. Mirus vyresniajam 
broliui Leonui ir jo žmonai, 
P-tė grįžo į Puziniškį. Ten 
ji vedė ūkį ir auklėjo bro
lio vaikus.

Petkevičaitės beletristinė 
kūryba, žiūrint dabarties 
akimis, nėra perdaug aukš
to lygio,'perdaug juose pub
licistinio elemente. Tačiau 
jos palikimas vertas dėme
sio. Ji buvo realistė ir jo
sios kūriniai stipriai laiko
si kritinio realizmo ribose. 
Bajorai ir kunigai buvo jos 
priešai.

Savo gyvenimo saulėleidy
je, kol dar pajėgė, ji ėjo 
Panevėžio valstybinės mer
gaičių gimnazijos inspekto
rės ir literatūros mokytojos 
pareigas.

Kai 1939 metų pradžioje 
LLD išleido mano veikalą 
“Lietuvių tautinio atbudi
mo pionieriai,” vieną eg- 

zempl i o r i ų išsiunčiau G. 
Petkevičaitei, nes ji tik vie
na iš septynių ten aprašo
mųjų veikėjų dūr buvo gy
va. Knyga, atrodo, ji labai 
džiaugėsi ir tuoj man rašė:

“Priimkite širdingą padė
ką už tokią netikėtą ir ne
svajotą brangią dovaną!

Skaitau ir seniai praslin
kusi jaunystė atgyja širdy
je. Pabunda ilgėjimas to
kių sielos draugų, kaip Že
maitė ir Višinskis...

Priimkite širdingą pade- ± 
ką, nes iš tikrųjų trūksta 
man žodžių pareikšti tą 
įspūdį, kurį įgijau skaity
dama...

Kadangi netrukus pas 
mus įvyks kalėdos, drįstu 
įdėti mums priprastą kalė
dų dovanėlę su linkėjimais 
viso geriausio!

Jus didžiai gerbianti ir 
dėkinga už brangią dovaną

Žilagalvė senė'
G. Petkevičaitė P

Šiame laiške buvo įdėta 
dvi kalėdinės plotkelės.

Perskaičiusi min ė t ą j ą 
knygą, ji dar kartą (lap
kričio mėn.) man rašė. Tai 
buvo paskutinis jos laiškas:

“Neįstengiu nei išreikšti 
Jums to dėkingumo, kurį * 
pajutau ir tebejaučiu už 
Jūsų man suteiktą brangų 
veikalai , {

Nesiliauju stebėtis, kokiu k 
būdu Jūs įstengėte taip 
teisingai atvaizduoti sau 
nepažįstamus asmenis? ti
rą Kudirką išmokau gerbti 
tik tada, kai jis prabilo 
‘Varpe’... Ir tada tą ligonį 
aplankiau su savo draugais, 
nieko apie jo praeitį neži
nodama...

Dėkui, dėkui Jums už 
man itin brangią knygą, su 
kuria nepersiskiriu. Nega
liu tik suprasti, kokiu keliu 
pasisekė Tamstai surinkti 
medžiagą aprašomųjų cha
rakteristikai.

Didžiai Tamsta 
gerbianti,

G. Petkevičaitė.”
Kuklioji rašytoja nežino

jo, kad ji man suteikė dau
giau malonumo savo laiš
kais, negu aš jai savo kny
ga! G. Petkevičaitė7 buvo 
paskutiniuoji iš tuo metu 
gerai žinomos poaušrio ga-• 
dynės moterų rašytojų gru
pės. a

A. Petriką r

Protestai prieš 
Kubos užpuolimą

Fair Play for Cuba Com
mittee kasdien ruošia de
monstracijas prieš Kubos 
inva z i j ą. Demonstruoja 
prie Jungtinių Tautų bu
veinės ir miesto centre — 
Times Sqare.

Antradienį demonstran
tai nešiojo plakatus su už
rašais :“Outer space Soviet 
frontier, Cuban skies Yan1 
kee frontier”, “U n i t e d 
States Navy endangers 
World Peace”.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Šiaurinė Korėja pranešė, 
kad ji prisius savo atstovą.^ 
į posėdį, kuriame bus dis- 1 
kilsuojamas abiejų Korėjų 
suvienijimo reikalas.



Sveikinimai
“LAISVĖS” REDAKKTOR1UI

Merkinė. 1961. IV. 7. 
Gerbiamas rašytojau!

šiandien mūsų mokykla paminėjo Jūsų 
redaguojamo pažangaus Amerikos lietuvių 
laikraščio “LAISVE” penkiasdešimtmetį.

Sveikiname “LAISVĖS” redakciją ir Jus, 
gerbiamas rašytojau, su garbingu jubilieju
mi ir linkime daug sėkmės žurnalistiniame 
darbe. Tegul Jūsų laikraštis ir toliau at
stovauja pačių pažangiausių Amerikos lietu
vių mintis, tegul Jūsų laikraštis ir toliau at
stovauja kovą už taiką pasauly.

Mes, mokyklos literatai, labai dėkingi 
Jums, gerbiamas rašytojau, už siunčiamą 
laikraštį “LAISVĖ.” Jį skaito visi mokyklos 
mokytojai, mokiniai, juo domisi Merkinės 
miestelio visuomenė. Mums labai džiugu, 
kad laikraštis Amerikos lietuvius supažindi
na su mūsų Tarybų Lietuvos klestinčiu gy
venimu ir d uodą ryžtingą atkirtį visiems 
tiems, kurie ją šmeižia.

Gerbiamas rašytojau! Mes, Merkinės 
vid. mokyklos literatai, norime, kad mūsų 
draugystė niekada neiširtų, todėl leiskite 
nors trumpai papasakoti apie mūsų gyveni
mą ir darbą. Nors mūsų būrelis ir nėra gau
sus, bet mes mylime literatūrą, knygą. Ban
dome ir patys rašyti ir į mėnesį kartą lei
džiame literatūrinį almanachą “MINTIS,” 
kuriame telpa mūsų literatų patys geriausi 
kūriniai. Keletą mūsų literatų eilėraščių 
išspausdino rajoninis laikraštis “TARYBINIS 
BALSAS.” Jeigu ir Jums būtų įdomu, mes 
galėtume atsiųsti vieno, kito “MINTIES” 
numerio kopiją, o dabar siunčiame mūsų 
dvejų literačių literatūrinius bandymus.

PALIKUSIAM TĖVYNĘ

Jūs iškeliavote, palikot mylimą tėvynę.
Ir liūdesys toks blaškosi širdy:
Palikot gimtą kaimą, kvepiantį pušyną, 
Svyruoklius beržus, laukiančius jūs pakely...
Tik tie žali beržai priminti jums galėtų, 
Kaip praeities skaudus, slogus likimas, 
Palikus tėviškės plačius arimus, 
Ieškot išvijo laimės svetimoj šaly.
Jūs grįžkite, nes dingo tėviškėj jau badas, 
Ir vargo jau išpilta sietuva:
Nes daug skaisčiau ir daug gražiau žydėti 
Brangioji mūs Tarybų Lietuva! [žada

J. Bilinskaite, VII kl.

JAUNYSTĖ

Puiki pavasarį gamta,
Puiki ir ji—jaunystė!
Nerimstanti kaip Baltija,
Graži kaip Vaivos rykštė...

Supynusi gelsvas kasas, 
Išbraidžiusi laukųYasas, 
Tu pavydą seniems keli, 
Jauniems jėgų suteikti gali!

Mane vilioja platūs toliai,
Keliai keleliai tolimi,—
Ir gyvenu ašei nuo šioliai
Gražia gražia ateitimi J

D. Jankūnaite, XI kl.

šiuo metu mūsų literatai ruošiasi me
niniam pasirodymui: repetuoja Miliūno ko
mediją “Sienlaikraštis,” o taip pat didelę 
koncertinę dalį.

Gerbiamas rašytojau' Mes su įdomumu 
skaitome Jūsų knygas, o miestelio saviveik
lininkai paruošė scenai Jūsų komediją 
“Prašvilpta laime,” kuri turėjo didelį pasi
sekimą. Mes norime paruošti Jūsų vienos 
knygos aptarimą, tačiau prieš pradėdami 
mes norime prašyti ir Jūsų pagalbos.

Savo pirmąjį laišką Jums manome baigti 
IX klasės mokinės Vlados Ivanauskaitės ei- 
raščiu :

TAUTOMS

Mums visos tautos broliai:
Juodi, geltoni ir balti.
Ir nieko mums nereiškia toliai/—
Draugų turėt visur gali!

Lietuvis, latvis ir kubietis,— 
Vienos planetos žmonija.
Draugystės dainos turi lietis,-- 
Tautų lai dingsta vergija!

Nors Kuba ir už okeano,
Nors už didžiųjų vandenų,—
Fidelis Kastro su lietuviais
Dalinasi žodžiu šiltu.

Mums visos tautos broliai: 
Juodi, geltoni ir balti.
Ir nieko mums nereiškia toliai,— 
Draugų visur turėt gali!

Laukiame atsakymo. Su pagarba, —
Merkinės vid. mokyklos 
literatus atstovaują:
XI kl. mokinė Irena Lučkauskaitė

Literatų būrelio pirmininkas,
Mokytoja Litą Vidūnaitė

Literatų būrelio vadovas.

"Taikos korpusas"
Prezidentas Kenedis pa

skelbė, kad Jungtinės Vals
tijos organizuoja “Taikos 
korpusą” (Peace Corps). 
“Taikos korpusas” organi
zuojamas liuosnoriškais pa
matais. Bus priimami nuo 
18-kos metų amžiaus abiejų 
lyčių ir tarnaus per dvejus 
metus. Nariai negaus al
gų, bet Jungtinėms Valsti
joms kiekvieno nario pa
ruošimas, išlavinimas ir už
laikymas per metus suda
rys nuo $4,500 iki $12,000 
išlaidų. Reiškia, nariai gaus 
maistą, drabuži, pastogę, 
transportaciją ir kitokį už
laikymą. Daugiausiai dės 
pastangų gavimui į “Taikos 
korpusą” Jaunimo, tai yra, 
studentų.

| Sako, kad “Taikos korpu
sas” organizuojamas “pa
galbai atsilikusių šalių.” 
Korpuso nariai bus lavina
mi tų kalbų, į kurias jie 
bus siunčiami, supažindina
mi su tų šalių istorija, 
žmonių papročiais, kad jie 
“ten jaustųsi, kaip namie.” 
Ji-e bus išmokinami teikti 
medikalę pagalbą, būti mo
kytojais, valdyti traktorius 
ir kitokias mašinas. Jų na
riai bus paruošti aiškini
mui “demokratijos princi
pų.”

“Taikos korpuso” direk
toriumi Kenedis paskyrę 
savo švogerį R. Sargentą 
Shriverį. Pastarasis suda
rė Patariamąją T a r y b ą 
Taikos Korpusui (Advisory 
Council for, the Peace 
Corps Foundation) iš 33 
asmenų įtraukiant į Ją žy
mių žmonių ir nemažai ka
talikų veikėjų.

“Taikos Korpuso” reika
lams jau paskyrė $110,000,- 
000 f e d e r a 1 i nių išeigų. 
Suorganizavo “Peace Corps 
Foundatio n”, į kurią, 
suprantama, turčiai skirs 
pinigų.

“Taikos korpuso” lavini
mo stovyklos bus ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet 
ir kitose šalyse. Vieną jau 
įsteigė Puerto Ricoje,netoli 
Araciba, kurią globos Pu
erto Rico sostinės San Ju
an katalikų universitetas. 
Vedamos derybos su eile 
Afrikos ir Lotynų Ameri
kos valstybių, kad ir ten bū
tų įsteigta “Taikos korpu
so” stovyklos, kur jų nariai 
bus;paruošti “darbui.”

Paskelbta, kad “Taikos 
korpuso” nariai gelbės Af
rikoje, Azijoje ir Lotynų 
Amerikos atsilikusioms ša
lims, bet jau dabar sako, 
kad Jų nariai nebus siun
čiami į Indoneziją, Ganą, 
Jungtinę Arabų Respubli
ką ir Kubą, kurių valdžios 
yra “neprielankios Vaka
rams.”

Kandidatus tyrinės 
saugumo įstaigos

Paskelbus organizavimą 
“Taikos korpuso” iškilo vi
sa eilė klausimų. Jaunuo
liai klausia: Ar išbuvęs 
dvejus metus “Taikos kor
puse” jaunuolis jau bus 
paliuosuotas nuo savo vers
tinos karinės tarn y b o s ? 
Jeigu būdamas “Taikos 
korpuso” nariu jis bus su
žeistas, neteks sveikatos, 
tai ar jis paeis po pensija, 
kaip sužeistas militarinėje 
tarnyboje? “Taikos kor
puso” narys negaus algos 

iš JAV, negalės jos reika
lauti iš tos šalies, kurioje 
jis “dirbs,” tai ar jis galės 
svetimoje šalyje priimti 
dovanas?

Bet daugiausia kreips dė
mesio į tai, kad “Taikos 
korpuso” nariai būtų išti
kimi. Direktorius R. S. 
Shriver paskelbė, kad kiek
vieną kandidatą smulkme
niškai ištyrinės Federalinis 
Investigacijų Biuras. FBI 
direktorius J. Ederar Hoo- 
veris jau paskyrė Nicholas 
Hobbsą vyriausiu “Taikos 
korpuso” kandidatų tyrinė
toju. Suprantama, lojališ- 
kumą tyrinės ir Central In
telligence Agency (JAV 
užsienio agentūra), kuri 
randasi Alleno Dulleso va
dovybėje, nes “Taikos kor
puso” nariai veiks užsieny
je ^r negalės būti neprižiū
rimi.

R. S. Shriver siekia iki 
1961 metų pabaigos paruoš
ti 1,000 “Taikos korpuso” 
narių, o su balandžio 3 die
na jau buvo išsiuntinėjęs 
200,000 aplikacijų, kiek
viena iš šešių puslapių, su 
visokiais klausimais. Jau 
vien tas parodo, kad sie
kiant gauti 1,000 narių, o 
išsiuntinėjo 200,000 aplika
cijų, kaip mažai norinčių 
bus rasti “lojališkais.”

Atsiliepimas užsienyje
Žinią apie organizuoja

mą JAV “Taikos korpu
są” užsienyje pasitiko skir
tingai. Spauda tų valstybių, 
kurios sudaro NATO, SĖ- 
ATO ir kitas sąjungas su 
JAV, tai atsiliepė užginan
čiai.

Brazilijoje, Čilėje ir eilėje 
kitų Lotynų Amerikos šalių 
buvo maišytas atsiliepimas. 
Daugumoje spauda rašė su 

atsargumu, prisibijo, kad 
“Taikos korpuso” nariai 
bus JAV kapitalistų įran
kiai.

Nigerijos spauda, Afriko
je, į kurią jau ruošia apie 
400 “Taikos korpuso” na
rių, rašė: “Taikos korpu
sas, tai bus šnipavimo kor
pusas Afrikos šalyse.”

Kairo mieste, Egipte, 
įvyko Afrikos Tautų konfe
rencija, kurioje dalyvavo iš 
31 šalies veikėjai, jie pasi
sakė prieš “Taikos korpu
są”. Savo rezoliucijoje pa
reiškė: “Taikos korpusas, 
kurį kai kas vadina savano
rių korpusu dėl taikos, yra 
įsteigtas Amerikos vyriau
sybės politiniam ir ekono
miniam viešpatavimui Af
rikoje.” V. Sūnus

JAV geležinkeliai 
ir jy ateitis

Washingtonas. — Susi
siekimo viršininkai numa
to, kad už penkerių metų 
nebedaug beliks pasažirinių 
traukinių. Su kiekviene- 
riais metais vis daugiau 
žmonių važinėja automobi
liais, autobusais ir skraido 
lėktuvais. Gi pasažiriniai 
traukiniai turi nustatytu 
laiku išeiti, nepaisant, kiek 
keliaujančių yra.

New Haven Railroad Co. 
grąsino uždaryti keleivinių 
traukinių susisiekimą tarp 
Bostono ir New Yorko, nes, 
sako, turėjo nuostolių.

Po apklausinėjimų, Mas
sachusetts valstija grąžino 
kompanijai $1,200,000 su
mokėtų taksų, Connecticut 
—$670,000 ir New Yorko 
valstija ruošiasi prie to pa
ties.

Šis straipsnis apima dvi 
skirtingas temas: Rando 
Korporaciją ir Vandenilinį 
Branduolinį Karą.

I
Rando Korporacija yra 

mokslinė įstaiga. Bandysiu 
skaitytoją su ją supažindin
ti. Rando korporacija nėra 
pramonės įmonė bei fabri
kas. Rand žodis susideda iš 
trijų žodžių—Research and 
Developement — R and D 
arba RAND.

Raudo korporacijos įstei
gėjas yra buvęs oro karo 
jėgų generolas “Hap” Ar
noldas. Jis, 1944 metų lap
kričio 7 d. sukvietė žymaus 
masto moksliniu kus ir 
stambių pramonųp> fabri
kantus į susirinkimą. Susi
rinkimo dalyvai nutarė, kad 
yra būtinas reikalas įsteig
ti tyrimo ir tobulinimo 
ištaigą, kuri padėtų aviaci
jos gamybai išvystyti geres
nius o r 1 a i v i us, ypač dėl 
Douglas Korporacijos.

Po kiek laiko įsteigėjams 
atėjo į galvą, kad tas suma
nymas nėra geras. Įvyko 
kitaS susirinkimas, kuria
me nutarė atsiskirti nuo 
Douglas Korpor a c i j o s ir 
įkūrė atskirą, nepriklauso
mą korporaciją, neturinčią 
jokių ryšių su įmonėmis, 
universit e t a i s ir valdžia. 
Šiai pradžiai Gen. Arnoldas 
dovanojo Rando korporaci
jai 10 milijonų dolerių. 
Fordo fundacija ir stambių 
korporacijų savininkai pa
klojo kitus milijonus dole
rių. Randas tapo mokslinė 
įstaiga, palių o s u o t a nuo 
mokesčių—“tax free.”

SLAPTYBĖ
Rando korporacijos inkor

poravimo skyriai g r a ž i ai 
skamba,, ypatingai šis sky
rius: Research and De-

RANDo korporacija ir branduolinis karas
volpment” - tyrimas ir iš
vystymas, suteikti pagalbą 
dėl tų industrijų, kurios 
reikalautų jos mokslinio pa
tarimo. Daugiau nežinant 
apie ją, ji atrodo labai rei
kalinga ir garbinga tyrimo 
ir išvystymo mokslinė įstai
ga.

Rando korporacija tu
ri šias skirtingas tyrimo 
mokslo šakas: fizikos, filo
sofijos, elek|ronikos, ekono
mikos, mateihatikos, socio
logijos ir inžinierystės, ku
rios apima tyrimą ir išvys
tymą raketų, valdomų svie
dinių (missies) ir karinės 
aviacijos. Prie to visko toji 
ištaiga ruošia ir pratina 
specialistus karo jėgų lakū
nus.

Rando Korporacijos pre
zidentas yra Dr. H. R. Gai
ther, buvęs Fordo fondo 
prezidentas. Jis parašė ir 
įteikė “The Gaither” rapor
tą Gynybos departamentui. 
Apie tą raportą buvo daug 
rašyta ir kalbėta, bet jo tu
rinio niekas nežino, nes lai
komas labai slaptu. Iki šiol 
yra tik spėliojimai tarpe 
A m e r i kos laikraštininkų, 
kad raportas nurodo, kaip 
ateinantis karas turėtų būti 
vedamas ir laimėjamas, jei 
jis įvyktų su Rusija. Tik 
keli JAV Kongreso nariai 
turėjo progos jį matyti ir 
skaityti.

Rando korporacija yra 
pasamdžius apie 800 moks
lininkų su PH. D., kurių al
gos yra nuo $15,000 iki 
$25,000 metams. Apie 20 
nuošimčių tų mokslininkų' 
yra socialių mokslų žinovai, 
o kiti yra gamtos ir mate
matikos aukšto masto spe
cialistai.

Randas randasi Santa 
Mpnica, Californijoj.

Jei kas gauna leidimą, jis 
įžengia į dviejų aukštų mo

dernišką namą ir pasijunta, 
kad jis yra universiteto pa
talpose be studentų. Visur 
matosi kambariai. Juose 
randasi luksusinės kėdės ir 
rašomieji stalai, apkrauti 
knygomis, popieriais, žemė
lapiais, gi sienos išdabintos 
paveikslais, juodojo grąfito 
rašomomis lentelėmis ir že
mėlapiais. Ką tie moksli
ninkai rašo, skaito ir studi
juoja, lankytojui nežinoma. 
Užklaustas mokslin i n k a s 
kalbėti apie savo darbą, bet 
kalba apie orą ir sportą.

NIEKO NEŽINO
Svečias, nieko konkretaus 

nesužinojęs, ką tie moksli
ninkai dirba ir ką jie nori 
atsiekti, imasi skaityti 
Rando brošiuraitę, kuri pa
viršutiniai painfor m u o j a 
lankytoją. B e s k aitydamas 
rasi uždraudimo pasargas. 
Toliau rasi, kad aplikantas, 
norintis gauti Rando įstai
goj darbą, turi pereiti stip
rius “skryningo” kvotimus. 
Ten pat taipgi randi pata
rimą, kad mokslininkai vie
šai negali kalbėti niekur 
apie savo darbą bei tyri
mus.

Kiek yra žinoma iš spau
dos, tai JAV oro jėgos kas
met atnaujina kontraktą su 
Rando Korporacija, ir 1958 
metais pamokėjo 13 milijo
nų dolerių jai už tyrimo ir 
išvystymo darbą. Prie to 
ji gauna užsakymus nuo 
Atominės Jėgos Komisijos, 
kad ir jai ištyrinėtų jr nu
rodytų strateginius planus, 
kaip sėkmingai galėtų pa
taikyti į priešą. Kiek yra ži
noma iš surinktų šaltinių, 
95 nuošimčiai tyrimo ir iš
vystymo darbo pašvęsta 
kariniams darbams, o kiti 5 
nuošimčiai darbų atliekami 
Fordo kompanijai, Japonų 
valdžiai ir kitiems.

Prieš aštuonierius metus 
John McDonald, rašydamas 
“Fortune Magazine,” sako, 
kad “Rando korporacija su
teikia oro. jėgoms, kokius 
bomberius turėtų išvystyti, 
kad laimėtų karą.” Žurna
las “The Nation 1959 m. 
vasario 14 d., aprašydamas 
apie Randą, sako: “Ji yra 
karo laboratorija, žaidžian
ti karo žaislais.” Ji nori 
surasti, kad lazda turėtu 
tik vieną galą. Ar pasiseks? 
Taipgi “The Nation” pa
smerkė tuos be uniformos 
mokslininkus, kurie planuo
ja. kaip sėkmingiau galėtų 
išžudvti žmonija. Patariu 
^kaitvtojui perskaityti to 
žurnalo straipsnį.

Išvada: butų labai reikš
mių o*a ir labai reikalinga, 
kad atsirastu kitas “Hap” 
Arnoldas JAV, kuris pa
dovanotų 10 milijonų dole
riu įsteigimui tyrimo taikos 
laboratorijos, per kurią mū
sų pareigūnai ir industria- 
listai, kaip ir visi piliečiai, 
gautu patarimą, kaip pa
siekti tikrą ir pastovią tai
ką. Galiu pasakyti ir moks
liniai nurodyti, kad taikos 
mokslinė įstaiga yra reika
lingesnė, bilijoną kartų 
reikalingesnė, negu Rando 
karinė laboratorija!

II
ATOMŲ VANDENILINIS 

KARAS
Hermanas Kahnas, fizikas, 

aukšto masto mokslininkas 
ir Rando Korporacijos pu
siau pareigūnas, parašė 
knygą “On Thermoneuclear 
War” iš 651 pp., ir Prince
ton Universiteto spaustuvė 
išleido. Kaina $10.

Knyga yra labai įdomi ir 
intriguojanti. Beska i t a n t 
ją gauni šiurpulius ir bai
mę. Mąstau sau, ar moksli
ninkas galėtų patapti bar

tris nu- 
įtakingų

baru ir sužvėrėjusiu žmo
gumi? Bandysiu skaitytoją 
supažindinti su turiniu tos 
knygos. Aprašymas bus ob
jektyvus.

Paprastai visi žmonės sa
ko, kad jie nenori karo, kad 
jausmingai pareiškia, kad 
karas turi būti išvengtas, 
tie žmonės yra tik piliečiai 
—■ neorganizuoti ir neįta
kingi. Iš kitos puses statis
tikos rinkėjai prapeša per 
suaudą, kad apie 
šimčius tam tikrų 
žmonių Jungtinės^ Valsti
jose viešai pasisako už ka
rą: girdi, anksčiau ar vė
liau karas turės įvykti! Iš 
tų norinčių karo vienas ki
tas vra generolas, nekurie 
ortodoksai politikieriai ir 
vienas kitas mokslininkas. 
Jie nataria valdžįai. kad 
ribotas t “limited” ) karas 
bile atsitikime turi būti pa
skelbtas. jei priešas ivvkdv- 
tu mažiausia provokacija.

Kiti įtakingi mokslinin
kai. in dustrial istai ir ma
žo stažo valdžios pareigū
nai isakinėia valdžiai, kad 
derybos gali būti su Sovie
tais užvestos tik iš t jėgos 
pozicijų. Šiomis ’dienomis 
atsirado trečia teorija, kad 
prezidentas Kennedy paim
tų vadovvbę į savb raukas 
ir paskelbtų viešai dėl viso 
Kongreso nariu, kad kiek
vienas senatorius | ir kon- 
gresmanas patantų taikos 
misijonieriais. Tam tikslui 
turėtų būti iš JAV Kongre
so išrinktas komitetas, ku
rio tikslas būtų surasti bū
dus dėl taikos. Šią trečią 
teoriją paskelbė per spaudą 
Harvardo Universiteto pa
sauliniai žymus teisių pro
fesorius Dr. Louis ’B. Sohn.

Atbulai tiki Hjermanas 
Kahnas. Jis siūlo, 
merika pašvęstų 
dolerių ginklavimui 
bijotų karo. Jis savo kny
goj “On Thermoneuclear 
War” sako, kad iki 

kad A- 
bili jonus 
si ir ne

šios die-

nos JAV valdžios pareigū
nai skelbia įvykdymą riboto 
karo. Jis sako, kad tai yra 
klaida. Tuomi, girdi, nieko 
neatsieksi.

Jau minėjau, kad H. Kah
nas yra pusiau oficialus 
Rando Korporacijos parei
gūnas, ir kalba savo knygoj 
su pritarimu tos ištaigos.

Nors jis savo knygoj sa
ko nenorįs karo, tačiau jis 
tvirtai įrodinėja apgalvojęs, 
kad branduolinis karas nė
ra išvengiamas. Jo supra
timu, tai niekis. Jis aiškiai 
sako, kad žmonija pajėgs 
atsipeikėti nuo tokio karo, 
nes tai toks gamtos patvar
kymas. Prie savo argumen
tų jis matematiškai paduo
da skaičius, kiek tokiame 
kare būtų užmuštu ir kiek 
laiko imtų atsipeikėti.

Ekonominio 
atsipeikėjimo

Užmuštųjų skaičius laikas
2,000,000 ....................... 1 metai
5 000,000 ....................... 2 ”
10,000,000 ..................... 5 "
20,000,000 ................... 10
80.000,000 ................... 50 ”
160,000,000 ............. 100 ”

Iš Kahno knygos paduotų 
skaičių aiškiai matosi, kad 
jis nesigailėtų išžudyti mil- 
jonus žmonų ir sugriauti 
miestus su jų apylinkėmis. 
Jis šėtoniškai sako: “Ka
riaujančios tautos nežus, 
nors ir 160 milijonų J V pi
liečių būtų, sunaikinta.”

Mielas skaitytojau, per
skaityk šį straipsnį ir kelk 
savo protesto balsą prieš 
atominį karą. Pasiųsk laiš
ką su prašymu peticijos 
Kongresui ir prezidentui. 
Rašyk vardu: Ava Helen 
Pauling ir Dr. Linus Paul
ing, 3500 Fairpoint Street, 
Pasadena, Calif. Jie prisius 
jums peticijas prieš atomi
nį karą, kurią išpildę galė
site pasiųsti Kongresui ir 
prezidentui.

B. F. Kubilius 
Mettfturg. inž.
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Pastebėjau, kad kai kurie jų 
iš viso dar abejoja, ar yra 
toks Gagarinas, ar buvo toks 
žygis. Galimas, girdi, daik
tas, kad tai yra tik be galo 
gudri Chruščiovo propaganda.

• * f

Gal pastebėjote, kad dar vis 
tebeplaukia “Laisvei” sveiki
nimai josios auksinio jubilie
jaus proga. Sukaktimi tebe
sidžiaugia mūsų draugai ir 
prieteliai. Ir gerai. Ir tegul 
visi šitie metai būna mūsų ju
biliejiniai metai!

Mums visiems labai rūpi mū
sų šauniųjų aidiečių parengi
mas, kuris jau čia pat. Visi, 
kurie jau yra matę operetę 
“Zaporožietis už Dunojaus,” 
ją labai giria. Na, o mūsų Ai
do Choras, vadovaujamas mū
sų talentingosios Mildredos, 
jau seniai labai rimtai operetę 
praktikuoja.

Tad nepamirškite: visi šio 
didmiesčio ir apylinkės lais- 
viečiai, su savo draugais bū
kite ateinantį s e k m a d ienį 
Schwaben salėje.

•

Pagalvokime ir apie Ge
gužės Pirmąją. Visur miestuo
se įvyks masiniai mitingai.

šiais taip neramiais laikais 
Gegužės Pirmoji turi pavirsti 
didžiųjų demonstracijų už tai
ką švente.

Išsigandusi mūsų buržuazija 
neleidžia rengti eisenos mies
tų gatvėse, bet kol kas dar 
leidžia susirinkti į sales.

Naudokimės šita proga. Pa
rodykime savo ryžtą nebepri- 
leisti pasaulio prie naujo gais
ro !

Manila. — SEATO 40 
karo laivų, daug lėktuvų ir 
6,000 marininkų manevruo
ja Pietinio Vietnamo pa
kraštyje. Šios jėgos taiko
mos prieš Laoso liaudie- 
čius.

Teheranas. — Susikūlė 
lėktuvas ir žuvo 5 ameri
kiečiai.



Apie buržuazini ateizmą ALDLD REIKALAI
'‘Mokslo ir gyvenimo“ skaitytojai 

prašo paaiškinti, kas tai yra bur
žuazinis ateizmas ir kokj vaidmenį 
suvaidino J. Šliūpo ateistinė veikla. 
Todėl redakcija skelbia šį straipsnį, 
kuriame iš dalies stengiamasi atsa
kyti į minėtuosius klausimus.

Redakcija

Pagrindinis buržuazinio 
ateizmo trūkumas yra tas, 
kad jis laiko, jog religiją 
galima panaikinti kapita
listinės santarkos rėmuose, 
skleidžiant mokslo žinias, 
Buržuaziniai ateistai aiški
no, kad religija atsiradusi 
dėl žmonių tamsumo ir ku
nigų apgaulės. Todėl, skel
bė jie, religijai įveikti rei
kia šviesti žmones ir demas
kuoti dvasininkus. Be to, 
buržuazinis ateizmas daž
niausiai rėmėsi mechanisti- 
niu materializmu, kuris ne
gali duoti užbaigto, giliai 
moksliškai pagrįsto pąsau- 
lio supratimo.

Mokslas ir ateizmas
Tiktai marksistai sukūrė 

grynai mokslinę kovingo 
ateizmo teoriją. Proletari
nis ateizmas stovi ant tvir
to dialektinio ir istorinio 
material izmo pagrindo. 
Marksizmas duoda aiškų 
gamtos ir jos reiškinių bei 
visuomenės gyvenimo su
pratimą. Marksizmas-leni- 
nizmas parodo, kad religijos 
šaknys yra materialiniame 
visuomenės gyvenime. Re
ligija susijusi su viešpatau
jančiomis išnaudotojų kla
sėmis, joms tarnauja, yra 
žmonių dvasinio pavergimo 
įrankis. Todėl visiškas re
ligijos įveikimas galimas 
tiktai panaikinus išnaudo
tojų santvarką ir sukūrus 
komunistinę visuomenę.

Viso to nesuprato buržu
aziniai ateistai, kurių ne
maža buvo ir Lietuvoj ęįnos 
buržuazinės santvarkos me^" 
tais. Dalis jų buvo susior
ganizavę į lais v a m a n i ų 
draugiją, leido laikraštį 
“Laisvąjį mintį.” Vienas 
iš labiausiai žinomų buržu
azinio ateizmo atstovų buvo 
Jonas Šliūpas (1861-1945), 
kilęs iš vidutinių valstiečių, 
lankęs Mintaujos gimnazi
ją, paskiau studijavęs filo
logiją Maskvos ir Peterbur
go universitetuose. Tai la
bai prieštaringa asmenybė. 
Peterburge jis turėjo ry
šius su lenkų 
“Proletariato” 
ja, dalyvavo studentų judė
jime, už ką 1883 m. buvo 
pašalintas su “vilko bilie
tu.” Išvyko į užsienį, daly
vavo buržuazinio “Aušros” 
laikraščio leidime Prūsuose. 
Čia buvo kunigo įskųstas 
vokiečių valdžios organams, 
kad “varąs Mažojoje Lietu
voje panslavizmo politiką,” 
ir dėl to turėjo išvažiuoti 
į JAV. Čia studijavo me
diciną ir paskui dirbo gy
dytoju.

Lietuvių išeivių tarp e 
Amerikoje J. Šliūpas dirbo 
ateistinį darbą, susirišo su 
V. Dembskiu, Andžiulaičiu- 
Kalnėnu, Adomaičiu - Šernu 
ir kitais pažangiais veikė
jais. Tačiau po 1905 -1907 
m. revoliucijos pralaimėji
mo Rusijoje J. Šliūpas pa
laipsniui visiškai perėjo į 
buržuazinių naciona 1 i s t ų 
stovyklą. Po spalio revoliu
cijos jis dalyvavo buržuazi
nės Lietuvos valstybės orga
nizavime. Nuslopinus Tary
bų valdžią L i e t u v o je, J. 
Šliūpas buvo paskirtas 
Šiaulių gimnazijos vice-di- 
rektorium, bet, kunigams 
reikalaujant, netrukus at
leistas. Tada jis vertėsi gy
dytojo praktika. Fašisti
nės diktatūros metais buvo 
Palangos burmistru.

J. šliupo kūryba
• J. Šliūpas ateistine tema
tika yra parašęs apie 100 
knygų, brošiūrų ir straips
nių. Iš jų pažymėtinos 
“Tikyba ar mokslas?” (1901 
m.), “Tikrieji ir netikrieji 
šventieji’’ (1907 m.) ir “Pa
lyginamoji religija” (1926 
m.). Jose surinkta nema
ža faktinės medžiagos, de
maskuojančios religiją.

revoliucine 
organ izaci-

ja atsirado dėl žmonių ne
sugebėjimo išaiškinti įvai
rių gamtos reiškinių, bai
mės prieš gamtos jėgas. 
Knygoj-e “Tikyba ar moks
las?” jis rašė, kad kiekvie
nas žmogus turi savo supra
timą apie dievą: kiek galvų, 
tiek dievų. Ne dievas žmo
gų sutvėrė pagal savo pa
veikslą, bet žmogus pats su
tvėrė jo paveikslą. Moksli
ninkų uždavinys, pasak J. 
Šliūpo, išlaisvinti žmoniją 
nuo religinių prietarų. Ka
dangi žmogus sukūrė religi
ją, todėl jis pats ir privalo 
ją sunaikinti. Gamtoje nė
ra nieko, kas nepaaiškina
ma, kiekvienas įvykis turi 
priežastį, glūdinčią pačioje 
materijoje. Tačiau žmonės 
ne visais laikais galėjo vis
ką paaiškinti. Tuo pasinau
dojo įvairūs apgavikai-dva- 
sininkai, kurie apgavo leng
vatikius.

J. Šliūpas laikė, jog vi
sos religijos kito priklauso
mai nuo sąlygų, matė tarp 
religijų egzistuojantį ryšį: 
visų religijų pagrindas—ti
kėjimas antgamtinėmis jė
gomis, visos religijos—pro
greso stabdys. “Naujos”, 
religijos atsiranda dėl to, 
kad “senos” jau nebeatitin
ka naujų reikalavimų, ta
čiau “nauja” turi daug se- 

religijos elementų.
T7r i k š čionybe atsirado iš 
Palestinoje gyvenusių reli
ginių sektų. Ji pasisavino 
šių sektų padavimus, apei
gas, šventes. Krikščionybė, 
J. Šliūpo nuomone, perėmė 
kitų religijų dogmas. Pa
vyzdžiui, krikščionys tiki, 
jog kryžius esąs išimtinai 
krikščioniškas reiškinys, o 
J. Šliūpas parodo, kad kry
žių vartojo graikai vyno 
dievo Diono šventės metu, 
kryžiai buvo paplitę įvai
riose Rytų religijose kaip 
magijos ženklai. Net krikš
čioniška trejybė yra pasisa
vinta iš induizmo.

Apie relikvijas
ankstesniųjų religijų 

pasisavintos ir relikvijos. 
Jų tikslas — kuo daugiau 
pritraukti tikinčiųjų. Dėl 
to krikščionių dvasininkai 
sugalvoja ir “šventas” vie
tas. Tame pat veikale J. 
Šliūpas įrodinėjo, ko vertos 
relikvijos, kad jos nieko 
bendro neturi su sveiko 
žmogaus protu. Pateikia jis 
konkrečius faktus. Italija, 
rašo J. Šliūpas knygoje “Ti
kyba ar mokslas,”—yra po

šiai dienai" relikvijų žemė. 
Visokiuose vienuolynuose, 
bažnyčiose, koplyčiose ir 1.1, 
ten randami 63 “šventojo” 
J e r o n i m o pirštai, 1,600 
“šventojo” Pankra t i j a u s 
kaulų, 13 “šventojo” Stepo
no rankų; keisčiausias — 
šventasis Ignotas, Antijo- 
chijos vyskupas. Užsiliko 
jo trys kūnai., 7 kojos ir 16 
rankų, nors pagal katalikų 
pasakas “šventasis” Igno
tas iš Antijochijos buvo liū
tų suėstas.

Bažnytininkų “mokslas”
Pagaliau J. Šliūpas vyku

siai išjuokė tas “proble
mas,” kurias nagrinėjo baž
nytininkai. Jis pateikė iš
traukas iš įvairių bažnyti
nių suvažiavimų. Ir štai ką 
nagrinėjo bažnyčia: “Kokiu 
būdu Marija pradėjo Jėzų: 
vieni taria, kad tai įvyko 
per ausį, kiti gi — per šo
ną... Vedė ginčus ir apie 
tai, ar Marija, gimus Jėzui, 
dar likusi merga ar ne!”... 
Arba: “Ar dievas tėvas sė
di ar stovi? Ar jis gali pa
daryti kalvą be lankos, kū
dikį be tėvo ir ar gali mo
teriškę vėl merga padaryti? 
Ar pelė, kuri atsigertų 
krikšto vandenio, turi būti 
laikoma pakrikštyta? (“Ti
kyba ar mokslas” 53 psl.). 
Štai klausimų ratas, kurį 
sprendė teologai. Jeigu tai 
mokslas, klausia toliau J. 
Šliūpas, tai teologija moks
lų mokslas, o pats mokslas 
nustoja juo būti.

Krikščionybe ir tautos
Savo veikaluose J. Šliūpas 

taip pat nagrinėjo tą žalą, 
kurią Lietuvai atnešė krikš
čionybė, parodė, kiek krau
jo Lietuvoje pralieta ją pla
tinant. J. Šliūpas 
kad krikščionybė 
šiaušias laisvę 
tautų priešas, nes 
aršiausias laisvę 
tautų priešas, 
kosmopolitinė
Vatikano vadeivos, stengda
miesi išplėsti savo ganyto
jiškas valdas, kovoja prieš 
laisvas tautas.

J. Šliūpas teisingai nagri
nėjo krikščionybės atsiradi
mą ir vėliau jos suskilimą 
į atskiras religijas — pra
voslavų, protestantų, kata
likų ir kitas, įžiūrėdaams 
šitame skilime religijos ban
dymą prisitaikyti prie nau
jų sąlygų. Teisinga ir tai, 
kad religija atsirado dėl ne
žinojimo, tačiau J. Šliūpas, 
nors ir pastebėjo, kad baž
nyčia yra turtų ir pinigų 
glemžė j as —■ liaudies masių 
išnaudotojas, nematė, kaip 
ir kiti buržuaziniai ateis
tai, kad bažnyčia yra išnau
dotojų klasės įrankis, -kad 
ši klasė suinteresuota reli
gijos buvimu. J. Šliūpas ne
matė religijos atsiradimo 
socialinių priežasčių. Tai 
ir nenuostabu. Pats J. Šliū
pas buvo išnaudotojų kla
sės atstovas, įvairių buržu-

laikė, 
yra ar
my Ii nčių 

j i yra 
mylinčių 

nes ji yra 
organiacija.

• H

Lietuvos turistai 1960 metais buvo gražiai priimti čika- 
giečių. Nuotraukoje matome ekonomistą K. Meškauską (kai
rėje) besikalbantj su čikagiečiais.

LDS 15-tos Apskrities Kon
ferencija įvyko kovo 19 d., 

1961, LDS Klubo Svet., 
9305 St. Clair Ave., 

Cleveland, Ohio
1) Konferenciją atidarė 

apskrities pirmi n i n k ė A. 
Gendrick 10:20 vai. ryto.

2) Į mandatų komisiją 
paskirta Jonas Eitutis ir 
J. Krosin.

3) Konferencijos pirmi- 
išrinktas St. Kazilio-ninku 

nis.
4) 

pirmininkas pakvietė daly
vius išsireikšti mintis die
nos klausimais. Kalbėjo B. 
Kirstukas, Victorija Da
raškienė ir J. Žebrys.

Delegatų kalbų sutraukos 
nušviečia visiems šių dienų 
troškimus: svarbą kovoti už 
pasaulinę taiką, nepasiduo
ti senatvei, bet veikti, dar
buotis L L D organizacijos 
naudai.

5) Mandatų komisijos 
raportą išdavė J. Krosin. 
Konferencijoj dalyvauja 17 
delegatų; nuo L L D 22-tos 
kuopos yra 7 delegatai, nuo 
51 kp. 2 ir nuo 190 kp. 8.

6) Apskrities komiteto 7 
nariam suteikta pilnas bal
sas. Svečiam patariamas 
balsas.

7) Konferencijos sekre
torium išrinktas J. Petraus.

8) Rezoliucijų komisijon

Mandatus tvarkant,

azinių firmų akcionierius, 
todėl jam pačiam išnaudoji
mas buvo neatskiriama gy
venimo dalis. Būdamas ti
piškas buržuazinis ateistas, 
J. Šliūpas manė, jog religi
ją būsią galima įveikti 
m o k s 1 u , švietimu, nekei
čiant išnaudotojiškos san
tvarkos.
Skirstymas pagal tikėjimą
J. Šliūpo nuomone, pažan

gūs visi tie, kurie netiki, o 
reakcionieriai yrą tie, kurie 
tiki. Tuo būdu netikintie
ji kapitalistai ir dvarinin
kai pagal J. Šliūpą buvo 
pažangūs. Toliau vystyda
mas savo mintį, jis priėjo 
išvadą, kad fanatiškai ti
kintieji, vadinamieji “da
vatkos,’’ yra psichiškai ne
normalūs, o apskritai tikin
tieji turi silpnus psichinio 
n -e n o r m a luino požymius. 
Pagal J. Šliupą, t i k i n- 
tieji, kaip psichiškai ne
normalūs.,' esą kenksmingi 
visuomenei. Ir hitlerinės 
okupacijos metais, gal būt, 
fašistinių teorijų paveiktas, 
jis ėmė įrodinėti, kad būtų 
tikslinga ne tik izoliuot, bet 
ir fiziškai naikinti religi
nius fanatikus. Jau anks
čiau J. Šliūpas reikšdavo 
rasistinių samprata v imu. 
Okupacijos metais jis visiš
kai nusirito į hitlerinį pur
vą.

J. Šliupo gyvenimas ir 
veikla pilni prieštaravimų. 
XIX a. pabaigoje ir XX a. 
pradžioje jis nemaža nuvei
kė, kovodamas prieš religi
nius prietarus, propaguoda
mas ateistines idėjas. Ta
čiau jo ateizmas buvo bur
žuazinis, švietėjiškas. Jis 
pats buvo vulgaraus mate
rializmo atstovas. Antroje 
gyvenimo pusėje jo politinės 
pažiūros darėsi vis reakcin- 
gesnės, praktiškame savo 
gyvenime jis pam i n d a v o 
dargi ir ateistinius princi
pus. Paskutiniais fašistinės 
diktatūros metais net Lais
vamanių etinės kultūros 
draugijos nariai ėmė nuo jo 
atsiriboti. Susirišęs su iš
naudotojų klase, darbo liau
džiai jis liko svetimas.

B. Genzelis
(Iš “Mokslas ir gyvenimas’’)

išrinkta V. Daraškienė ir 
J. Krosin.

9) 1960 m. konferencijos 
protokolas buvo perskaity
tas ir priimtas.

10) Draugas Žebrys kal
bėjo Pažangių lietuvių vei
kimo istorijos išleidimo 
klausimu; priminė, kad iš 
mūsų apylinkės trūko 
straipsnių iš bedarbių kovų, 
atakos ant draugo A. Bim
bos, moterų LDS kuopos 
veikimo, taipgi ir LDS klu
bo. Taipgi pažymėjo, kad 
rašant straipsnius reikia 
laikytis faktų, ne pasakų.

11) Skaitytas laiškas nuo 
LLD Centro sekretoriaus J. 
Grybo, sveikinantis konfe
renciją.

12) Apskrities Komiteto 
Valdybos nariai išdavė me
tinius raportus ir buvo pri
imti.

13) Kuopų veikimo ra
portai.

LLD 22 kuopa turėjo 3 
susirinkimus ir 2 parengi
mus, įrašė 3 naujus narius, 
mirė 3 nariai, pradedant 
šiuos metus kuopa turėjo 
54 narius ir $187.17 ižde, 
apšvietai išaukojo $177.75,

LLD 51 kuopa turi 12 na
rių, išaukojo apšvietai $26 
ir ižde turi $106.41. Veiki
mo beveik neturėjo.

LLD 190 kuopa turėjo 3 
susirinkimus ir dvi pramo
gas, kurios davė pelno $72.- 
65, 2 nariai mirė, įrašyta 
2 nauji nariai ir metų pa
baigoj kuopa turėjo 71 na
rį, išplatinta 25 kalendoriai, 
apšvietai išaukota $50 ir 
kuopos ižde yra $136.79 
metus pradedant.

Kuopų raportai priimti.
14) “L” jubiliejaus ban

keto raportą išdavė J. Žeb
rys. Banketas įvyko š. m. 
vasario 25 d. Banketo pel
nas $51.29 ir surinktos au
kos ir prenumeratos pasiųs
ta “Laisvei”—$277.79. Ra
portas priimtas su pagyri
mu. Didelis ačiū Žebriui už 
pasidarbavimą ir rėmėjam 
už aukas.

15) Naujų narių klausi
mu kalbėjo draugai Eitutis 
ir Žebrys. Mūsų tarpe ran
dasi daug draugų ir pažįs
tamų, kuriuos reikia pakal
binti organizacijom

16) Mirusių narių pa
gerbimo klausimu kalbėjo: 
J. Eitutis, J. Stripeika, J. 
Krosin, A. Eitutis, A. Mack 
ir J. Žebiys. Vietinių kuo
pų paprotys — tai paremti 
spaudą nario atminčiai, jo 
š-eimynai sutinkant, bet gė
lės taipgi yra duodamos šei
mynai reikalaujant.

Dalykas paliktas kaip yra 
dabar — kuopos valdyba 
stengiasi patenkinti miru- 
sioz nario šeimynos reikala
vimą, 15 balsų prieš 1.

17) Rezoliucijas skaitė J. 
Žebrys — smetoninės Lietu
vos pasiuntinybės klausimu 
ir naujų narių gavimo klau
simu. Rezoliucijos priim
tos.

18) Apskrities komiteto 
rinkimas 1961 metams. Iš
rinkta: A. Gendrich, M. 
Gedmin, St. Ivan, J. Kro
sin., J. Petraus, J. Stripeika 
ir J. Žebrys.

19) Kuopų suvienijimo 
klausimu kalbėjo J. Žebrys. 
Dalykas smulkmeniškai dis- 
kusuotas praėjusių metų 
bėgiu, ir pagal Centro pa
tarimą palikta kuopos at
skirai, palengvinant • veiklą 
valdybom ir veikėjam.

20) Konferencija nutarė, 
kad abi kuopos ir apskri
ties komitetas surengtų iš
važiavimą dėl sukėlimo pa- 
r a m o s. K n y g ų Fondui.

Rengimo komisijon išrinkta 
J. Žebrys, Myhling ir Jesū- 
nas. Birželio 25 d. minėta 
dėl išvažiavimo, bet palikta 
komisijai išspręsti dalyką— 
svečiuotis pas 51 kuopos 
draugus.

21 Senas Vincas tapo pa
gerbtas narių - delegatų at
sistojimu, taipgi ir vietiniai 
mirę nariai.

22) Konferencija svars
tė sumanymą, kad Centras 
dėtų pastangas, jei leistina, 
išleisti brošiūrą apie LLD 
anglų kalba, supažindinant 
platenę visuomenę su 
nizacijos tisklais ir 
mais.

Kitas sumanymas 
kad kuopos išrinktų 
dos platintoją. Šis klausi
mas buvo paliktas kuopom 
įvykdint.

Draugas Žebrys davė įne
šimą ir buvo paremtas, kad 
kuopos laikytų susirinki
mus kartą į mėnesį, patobu
linant veikimą, taipgi prie 
susirinkimų — antroj daly 
vakaro — turėt forumą — 
prelekcijas organizacijos bei 
dienos klausimais — paį
vairinimui posėdžių, prade
dant su ateinančiu rudeniu.

orga- 
sieki-

buvo, 
spau-

Jis taipgi patarė, kad ap
skritys įsigytų prožektorių 
judžiams (16 mm) apšvie- 
tai plėsti. v

23) Konferenciją uždarė / 
pirmininkas St. Kazilionis ’ 
1:25 vai. popiet.

J. Petraus

Lietuvos vėžiai
vežami į užsieni

Lietuvos vėžiai turi dide
lę paklausą ne tik mūsų 
respuplikoje, bet ir tarp
tautinėje rinkoje. Kasmet 
Lietuvos vidaus vandenyse 
sugaunama šimtai tūkstan
čių vėžių, kurie pristatomi 
prekybinėms organi z a c i- 
joms ir eksportuojami į ki
tas šalis. Lietuvos vėžiai iš
vežami į Švediją ir kitas 
užsienio valstybes. Ypač di
delę paklausą turi Lietuvos 
plačiažnypliai vėžiai, kurie 
pasižymi geru skoniu.

Šiemet numatyta sugauti 
807 tūkstančius vėžių —žy
miai daugiau, negu pernai. 
350 tūkstančiu vėžiu skiria
ma eksportui. Pirmą kartą 
šiemet vėžiai bus ekspor
tuojami į Prancūziją.

IŠ LIETUVOS
KOLŪKINIAM KAIMUI--PIRMARŪŠĘ TECHNIKĄ

Apie 180 mašinų, mecha
nizmų, įrengimų, kuriuos 
išleidžia respublikos ga
myklos arba prisiunčia bro
liškosios tarybinės respub
likos eksponuojamos žemės 
ūkio mašinų parodoje Vil
niuje, Vingio parke.

Parodos laikytojai domi
si universalia melžimo aikš
tele, “Eglutė”, kurią rekon
stravo žemės ūkio mechani-. 
žavimo ir elektrifikavimo 
mokslinio tyrimo instituto dar
buotojai, to paties institu
to sukonstruota vertikalia 
pėdų rišamąja. Ja per pa
mainą galima nuimti derliu 
nuo penkių hektarų.

Parodoje demonstruoja
mi bulvių sodinimo plūgi- 
nių mašinų, linų surinktu- 
vų-apverstuvų, kilnojamo
sios automatinės girdyklos 
bandomieji pavyzdžiai. I J ■ ■ 1111 ——

Daugelis eksponatų iš
leisti naujose įmonėse. Pir
muosius arklinius purkštu
vus čia atsiuntė Kapsuko 
maisto pramonės įrengimų 
gamykla^ pašarų paukš
čiams skirstytuvus, vežimė
lius kiaušiniams surinkti— 
Rudaminos remonto techni
kos stotis.

Didelį lankytojų susido
mėjimą sukelia Vilniaus 
“Neries” gamyklos išleista 
modernizuota kuliamoji su 
javų padavimo ir pneuma
tiniu šiaudų pašalinimo 
transporteriais, dobilų kūli
mo prietaisu.

Parodoje taip pat ekspo
nuojamos kaimo racionali
zatorių sukurtos mašinos.

Parodą aplankė kolūkių 
ir tarybinių ūkių vadovai, 
mechanizatoriai ir daug ki- 
tų Žemės ūkio darbuotojų.

Nuotraukoje: Žemės ūkio mašinų parodoje (iš kai- 
į dešinę) Tauragės rajono vykdomojo komiteto pir

mininkas T. Žąsytis, Šiaulių rajono “Raudonosios vėlia
vos” kolūkio pirmininkas A. Gerdaitis, Užvenčio rajono 
žemės ūkio inspekcijos viršininkas Nesiulevičius, Kau-i 
no rajono vykdomojo komiteto pirmininkas J. Vaina irr 
LKP Rietavo rajono komiteto sekretorius V. Ališauskas.

rėš

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Leonui Prūseikai
Mūsų širdingiausia pagarba atminčiai to didžiojo 

darbininkų klasės vado, kuris visą savo gyvenimą 
pašventė dirbančiųjų gerovei. Lai būna 

garbinga, ilga atmintis.
J. Severinas
J. Zinkus
L. Bekis
P. čereška
A. Balzer
K. Vaivoda
P. Malinauskass
F. Kurk u lis
J. Vaitas
P. Bugailiškis

F. ir J. Kantonai
S. Gendrėnas
J. Totorius
G. Savage
II. Barauskas
E. Duobienė
F. G ričių s
K. Žukauskas
S. Valiulis
B. Černiauskas
J. Pabijanskas
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K. SAJA

VAISTAI NUO STRAZDANŲ
i Apsakymas

Nuo Alsėdžių miestelio 
iki namų devyni kilomet
rai. Devyni nueiti, devy
ni pareiti. Pavasarį maši
nų išplaktais, ištižų s i a i s 
keliais eik ir dairykis, kad 
klumpių neprisemtum. To
kiu laiku nelauk — niekas 
pasivijęs nepaveš. Geruo
sius arklius vokiečiai iš
grobstė, o prastas per šito
kius purvynus ir tuščio ve
žimo neištemps.

Šituo keliu kas savaitė, 
kas dvi vaikštau į miestelį 
vaistų. Namuose serga te
ta: silpna širdis, inkstai, o 
svarbiausia — bronchitas. 
Naktimis ji taip šiurpiai, 
taip karkiančiai alsuoja, 
kad man ir klausytis bau
gu. Žiemą ji buvo net sa
vo skareles ir sijonus kai
mynė m s paskirsčiusi, o 
dabar truputėlį geriau, ta

kiau be vaistų nė dienos ne
apsieina.

...Cilinkt — skamba da
rų varpelis. Įeinu į vaistinę. 
Švaru, gražu, visi pašaliai 
kvepia. Atitvertas aukšto
mis lentynomis, v a ik š t o 
provizorius Narmantas — 
baltai apsivilkęs, žilas ir la
bai malonus. Jis mane pa
žįsta ir visada pasiteirau
ja, kaip tetos sveikata.

Priėjęs prie langelio, iš
rikiuoju butelius ir buteliu
kus su receptais, o prie ša
lies (jei nėra pašalinių) 
padedu lašinių bryzelį, tre
jetą kiaušinių arba stikli-
nę grietinės. Nieko nepada
rysi—sunku dabar su mais

UŽUOJAUTA

Pagarbai brangaus visuomenininko, kovotojo už 
darbo žmonių ateitį ir tevo-organizatoriaus 

Lietuvių Literatūros Draugijos

Leono Prūseikos
Reiškiame gilią užuojautą giminėms, draugams 

ir “Vilnies” personalui, su kuriais 
jis bendrai darbavosi.

LLD 198 KUOPA 
Oakland, Calif.

ROCHESTER, N. Y.

Mirus 
žymiam rašytojui ir veikėjui

Vincui Jakščiui-Senam Vincui
• Reiškiame užuojautą jo dukrai Elzbietai 

ir jos šeimai, taipgi visiems giminėms.
J. Totorius S. Gendrėnas
B. Černiauskas P. Malinauskas
J. Kantenis R. Barauskas

MIRUS

Leonui Prūseikai
Mes kartu su visa pažangiąja lietuvių visuomene 

liūdime netekę brangaus draugo Leono. Jis buvo 
mūsų artimas draugas nuo jaunų dienų. 

Ilgai jis pasiliks mūsų širdyse.

AGNĖ ir ANTANAS JUREVIČIAI 
St. Petersburg, Fla.
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tu, o dar sunkiau su vais
tais. Narmantas padėkojęs 
šaukia dukterį Rasutę. Ji 
kitame kambaryje kursto 
geležinę krosnelę ir virina 
kvapias žoleles. Pro atvi
ras duris matau, kaip 
šmėkščioja jos rau donas 
megztukas ir juodos, dailiai 
supintos kasos. Ji įbėga 
visada žvali kaip voverė, 
galvutę linkt, pasisveikina 
ir, paėmusi iš tėvo mano 
dovanas, vėl dingsta už du
rų. O Narmantas tuo tarpu 
skaitinėja receptus. “Liūd
ni popieriai,”—taip aš juos 
vadinu. Ir to nebėr, ir to 
nebėr, o tuščias pareiti ne
galiu. Neparneši vaistų, 
neparneši tetai ir naujos 
vilties. Todėl aš Narman- 
tą prašau nors kitų, nors 
panašių — nuo kosulio, nuo 
dusulio, nuo karščio... Kai
me, sakau, kitos moterėlės 
pupalaiškių šaknim, liepžie
džiais ir valerijonais visas 
ligas gydo, o čia tiek viso
kių buteliukų ir taip ska
niai kvepia.

Narmantui patinka, kad 
aš toks šnekus ir užsispy
ręs. Jis ilgai ieško lenty
nose, kartais suabejojęs dar 
į storas knygas' pasižiūri ir 
vis tai šiokio, tai tokio vais
to suranda.

—Parėjęs nedejuok, kad 
tikrųjų vaistų negavai, — 
moko mane Narmantas. — 
Sakyk, kad dar geresnių 
parnešei. Ligonis, matai, 
vaistais turi tikėti. Juo la
biau tikės, juo greičiau pa
sveiks.

—Žinoma, — patvirtinu, 
—aš visada sakau — tie iš 
Karaliaučiaus... Vien tik 
pauosčius, širdis atsigauna.

Teta kažkodėl yra įsitiki
nusi, kad geri vaistai turi 
būti kartūs, kvapūs ir spal
vingi. Todėl taip ir papra
šau:

—Kad tik nebūtų vande
nėlis, kad tik netrūktų tos 
karčiosios druskos...

Vaistininkas šypsosi, Ra- 
sutė grąžina man švarutį 
indelį nuo grietinės ir vėl 
mandagiai linkteli galvute. 
Juo arčiau pavasaris, juo 
labiau ant jos veidų ryš
kėja smulkios strazdanėlės. 
Gal būt, Rasutė gėdinasi 
jų, todėl, mane pamačiusi, 
rausta ir droviai nuleidžia 
akis. Keista: tėvas — paty
ręs vaistininkas, o strazda
nų nenugydo. Aš vis gal
voju kada nors įsidrąsinęs 
pasiūlyti vieną neišpasaky
tai stebuklingą vaistą. Tik 
reikia, kad Rasutė manęs 
taip nebijotų ir kad šituo 
vaistu labai labai tikėtų...

Šiandien sunki diena, ir 
vieškelis vietomis tikras ki
sielius. Kad ne taip nusi
bostų klampoti, visą kelią 
suski r sčiau dalimis: ligi 
miško galvosiu, ką sugrįžęs 
pasakysiu tetai; paskui su- 
graušiu gabalėlį kieto sū
rio: paskui užsuksiu pas 
Feliksą dėl šautuvo, o liku
sį kelią, per pačius purvy
nus, galvosiu tik apie Ra
sutę.

Kaip man benudžiuginti 
tetą, kad šį sykį nė vieno 
tinkamesnio vaisto nega
vau? Narmantas nė tų tri
jų kiaušinių nenorėjo imti.

—Kad nieko, berneli, aš 
tau nebeturiu. Kas buvo, 
pasibaigė, o naujų neatveža.

—Kad būtų nors any
žiaus lašų nuo bronchito... 
—■ prašiau, atsistojęs prie 
langelio.

—Nuo bronchito... — pa
sišaipė stora moteris su iš
tinusiu žandu. — Danties 
nebėra kuo* nuramint i. 
Siurbėlės, ir tos be cukraus 
išdvėsinėjo...

—Aš norėjau gauti šven
to Juozapo vandens į akis 
lašinti, —• gaižiai guodėsi 
kita. — Jau šito tai jau 
niekados netrūkdavo.

—O ką aš padarysiu, — 
teisinosi vaistininkas, — 
nieko nepristato. Vienas 
mano pažįstamas pats va
žiavo į Vilnių. Specialų lei
dimą turėjo, bet neprivažia
vo. Dieną bombarduoja, o 
naktį partizanai... Retas 
traukinys tepraeina. Sako, 
frontas jau nebe toli.

Narmantas mėgsta pakal
bėti apie partizanus, apie 
artėjantį frontą. Jeigu 
vaistų nėra, žmonės nors 
geromis naujienomis pasi
guodžia. Tačiau šita mote
ris susiraukusi nusispiovė į 
skarutę ir kažkaip nedrau
giškai atsiliepė:

— Nesidžiauk, • provizo
riau, nesidžiauk — lig Ber
lyno dar toli ...

Narmantas, tur būt, ne
išgirdo ir beviltiškai žval
gėsi į lentynas. Žvalgiausi 
ir aš. Parodžiau į didelį 
butelį, pilną rausvo skysčio, 
bet vaistininkas tik papur
tė galvą.

Viršutinėje lentynoje, 
kurios niekas jau seniai ne- 
bevarstė, buvo- prikrauta 
baltų dėžučių su užrašu 
“Tabakas nuo astmos.” Aš 
nežinojau, kas toji .astma, 
bet pamaniau, kad rūkomas 
vaistas turėtų gydyti plau
čius. O gal jis ir tiktų ma
no tetai?

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Daugėja vagystės ir už

puolimai ne tik biznio įstai
gų, bet ir šeimų.

Balandžio 12 d. vyriškis 
prisistatė prie advokato 
Fisher buto 7800 Lexing
ton Ave., tarnaitei pasakė 
būk atnešęs advokatui laiš
ką. Tarnaitei atidarius du
ris, įsibrovė trys vyrai. Tar
naitę surišo, butą iškrėtė 
ir laukė kol jos šeimininkai 
pareis. Surišo ir juos, Fi
sher} privertė atidaryti 
saugiąją šėpą. Sako, radę 
tik $1. Plėšikams išėjus, 
pasiliuosavo tarnaitė, pa- 
liuosavo šeimininkus ir pa
šaukė policiją.

Panašiai buvo apiplėšta 
lietuvių Clement Umfe šei
ma, gyv. 28 Penn Avė. 
Rockledge. Jiems išėjus 
pusvalandžiui pas sūnų, 
vagys išlaužė užpakalines 
duris ir išnešė 300 svarų 
sunkumo šėpą su $400 pini
gų ir svarbiais dokumen
tais.

Atvyko policiją. Pribuvęs 
reporteris kaip tai paskel
bė, būk pinigų šėpoj būta 
$4000. Už poros dienų šėpą 
rado sudaužytą. O už pen- 
kių dienų vakare atėjo ieš
koti daugiau pinigų. Į bu
tą įsigavo pasisakė esąs in
vestigate rius, dėl buvusio 
apiplėšimo. Mrs. U r n i s 
pravėrė duris. Vyriškis jas 
išplėšė jai iš rankos. Ji no* 
rėjo suspigti, bet plėšikas 
apalpusią surišo. Tačiau jos 
vyras buvo jos šūktelėjimą 
išgirdęs, iš virtuvės atbėgo 
ją gelbėti, susikibo su plė
šiku. Jį plėšikas mušė ir 
klausė, kur yra tie $4000. 
Jis, kaip ir žmona, buvo pa
guldytas kniūpsčias (suriš
tas) ir išgulėjo per dvi va
landas iki du vyrai viduje 
viską iškrėtė, o trečias bu
vo lauke sargu.

Kai Mrs. Urnis atgavo są
monę, jiedu 'krūvon surišti 
šiaip taip nuslinko į yirtu- 
vę, pasiekė peilį, atsiliiiosa- 
vo rankas, pašaukė policiją. 
Tapo nuvežti į ligoninę. 
Jam sudėjo burnoj 3 stičius, 
o ji būdama silpnos širdies, 
tapo baisiai sukrėsta.

Patartina nežinomie m s 
asmenims durų neatidaryti.

Ligoniai
Jau tūlas laikas serga d. 

John Rutkus, LLD 10 kp. 
narys.

Draugė Nellie Griciūnie- 
nė serga virš 2 mėn. Gydo
si namie. Nepakenčiamai 
jai skauda galvą, net karš
tis kyla, bet gydyt, jai ne
randa pagalbos. Jos adre
sas: 1415 S. 2nd St.

Abiem linkiu susveikti.

Bal. 6 d. mirė John Su- 
gint, gyvenęs 1930 W. Ge
rard Ave. Palaidotas > bal. 
12 d., Holy Sepulchre kapi
nėse. Buvo pašarvotas pas 
graborių Charles J. Roman, 
1113 Mt. Vernon St.

Velionis buvo ilgametis 
sveikata jam dar tarnavo 
“Laisvės” skaitytojas ir pa
rengimų lankytojas, bet kai 
atėjo nesveikata, turėjo 
viską apleisti.Paliko du sū
nus, dukterį ir anūkus. Ve
lionio žmona mirus prieš 
keletą metų. Ilsėkis, drau
ge Sugintai!

Šeimai reiškiu užuojautą*
P. Walantiene

NUTEISĖ SUŠAUDYTI 
BAVARĄ ir MENDERES

Ankara. — Turkijos teis
mas nuteisė mirtin buvusį 
prezidentą Celalą Bay arą 
ir reakcininką premjerą 
Adnaną Menderesą. T a i 
Vakarų šalininkai, kurie 
ginkluodami Turkiją įstū
mė žmones į vargą. 1960 
metais karininkai nuvertė 
jų valdžią.

Pittsburgh, Pa.
Mirė Labanauskas

Negailestinga mirtis ski
na lietuvius senus ir jau
nus. Balandžio 11 d., Ohio 
Valley ligoninėj, mirė LDS 
142 kuopos narys Jonas La
banauskas, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Mirties priežastis 
—plaučių vėžys. Paliko nu
liūdime žmoną, 4 sūnus ir 
4 dukteris, visi vedę, taipgi 
15 anūkų ir 4 proanūkus. 
Gražią šeimą užauginęs, 
turėjo skirtis ant visados. 
Palaidotas balandžio 15 d.

Balandžio 8 d., Washing
ton, D. C., ligoninėj, mirė 
jauna lietuvaitė, U. S.Army 
Nurse Corps Major Helen 
J. Rakita. Tai duktė nuola
tinių “Laisvės” skaitytojų 
Edvardo ir Onos Rakitų.

Užsiliepsnojus Antrajam 
pasauliniam karui ir Jungt. 
Valstijoms pradėjus ka
riauti Helena, patrijotizmo 
paliesta, įstojo liuosnariaiį 
JAV armiją ir tarnavo. 
Dar mokykloj būdama He
lena pasirodė didelio gabu
mo mergaitė. Įstojus į ar
oniją palaipsniui kopė aukš
tyn ir pasiekė majoro laips- 
,nį. Pasiekti majoro laipsnį 
biednų tėvų mergaitei buvo 
nelengva. Tėvai džiaugėsi 
ir didžiavos.

Virš metai laiko atgal 
teko susitikti Helenos tėvą 
Edvardą, kuris labai skun
dėsi, kad jo mylima duktė 
labai serga. Nors buvo dėta 
didžiausios pastangos, bet 
gabi jauna lietuvaitė, vos 
sulaukusi 40 metų amžiaus, 
mirė. Kūnas parvežtas pas 
tėvus į Pittsburgh ir armi
jos uniformoj buvo pagul
dytas pas graborių McDer- 
mott. Palaidota balandžio
14 dieną, širdinga užuojau^ 

tėvams ir broliui.
J. Miliauskas

LITERATŪRA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir
literatūrinis iliustruotas žurnalas ............. Kaina metams $4.00

TARYBINE MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas ................................... ” ” 1.50

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos 
namų mėnesinis žurnalas ........... ” ” 1.00

ŠLUOTA — Satyros ir jumoro dvisavaitinis žurnalas ” ” 2.50
SVEIKATOS APSAUGA — LTSR Sveikatos Apsaugos

Ministerijos mėnesinis leidinys .................... ” ” 4.50
TARYBINĖ MOKYKLALietuvos TSR švietimo

Ministerijos mėnesinis organas .................... ” ” 3.00
LITERATŪRA įr MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų

Sąjungos savaitraštis ..................................... ” ” 1.60
TIESA — Dieninis organas: , Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų
Tarybos ...^.......................................... ” ” 4.50

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikos mėnesinis 
žurnalas ...... į...»................. .. ....... ” ” 4.00
Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš Lietuvos

Klausimai iš prenūmerątoi'ių bus persiunčiami laikraščių bei 
žurnalų leidykloms. Jūs galite rašyti mums lietuviškai.

NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS
Kiekvienas prenuhieratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 

; . , . ;7 iš sekamų leidinių: . v
PO VILNIAU^ APYLINKES, iliustruotas KAUNO APYLINKĖS — iliustruotas
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENĄ RINKINĖLIS VAIKAMS - žemaite

šie leidiniai yrą importuoiFiš Lietuvos. Pasiūlymas geras iki Balandžio 30, 1961. 
Prisiųskite mums savo pasirinkimą knygelės ir užsakymą prenumeratos

• ;• kartu su mokesčiu.
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Keane, N.H.
Pas mus darbai taip, kaip 

ir kituose miestuose, ne la
bai eina. Bet čeverykų dirb
tuvės, vieną vyriškų, o ant
ra moteriškų, jau dirba 
gerai.

Šiemet mados moteriškų 
čeverykų yra labai smailais 
galais. Moterims nelabai 
patinka, hes reikia pirkt di
desnius čeverykus, o tas pa
daro ir koją didesne.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Globičius
Mirė balandžio 30, 1958

Jau treji metai, kai mirtis atskyrė mano 
mylimą gyvenimo draugą. 

Aš jo liūdžiu ir negaliu užmiršti!
ONA GLOBIČIENĖ 

Wilkes-Barre, Pa.

MIRUS

Leonui Prūseikai
Su mirčia Leono Prūseikos, pažangus judėji

mas neteko vieno iš geriausių veikėjų, kuris per 
visą savo gyvenimą dirbo dėl darbo žmonių nau
dos* Mūsų širdinga užuojauta jo giminėms ir
idėjos draugams.

F. J. Klastauskai A- Vinickas
J. M. Kupčinskai B. Kutkienė
J. Kauliniai A. Bečienė
M. Adomonis
S. Shulin

P. Beeis

Mūsų mieste nedaug ran
dasi lietuvių. Senosios kar
tos lietuviai miršta. Nese
niai mirė Aliasius Pūras. 
Jis paėjo iš Kronio mieste
lio. Buvęs Pirmojo karo 
kareivis, tai kavoj o su ka
reiviškomis apeigomis.

Jurgis Kundrotas buvo 
labai susirgęs. Pasidavė į 
ligoninę, ten padarė opera
ciją. Pavyko. Jau yra na
mie ir sveikata gerėja.

Naginiukas



i Jetuviškos naujienos
Rašo A. Zievius
Didžioji Pergalė

Jurijo Gagarin o — 1961 
metų Kolumbo — žingsnis 
į erdvę negali nenuteikti 
džiugiai kiekvieną sąmo
ningą žmogų. Kraujingiau- 
sių tankų kautynių laimė
jimas, atomais išdeginimas 
ištisų miestų, bandymas iš
naikinti genocidu išt i s ų 
tautų, lig šiol, mūsų šimt
mečio didieji “žygdarbiai” 
nublanks amžiuose prieš 
šitą laimėjimą — užkariau
ti dangų! Tai buvo žygis, 
kuris pajudino žemę! At
skleidė, kokie maži iki šiol 
buvome žmonės šioje mažy
tėje kosmoso planetėlėje!

Apsigaubę prietarais, įsi
tikinę iliuzijomis, auklėja
mi neapykanta kitam, nea
pykanta kaimynui, kitai ra
sei, religijai!

Išeiviai lietuviai sveikina 
visus, prisidėjusius prie ši
to didingo laimėjimo! Svei
kina visus lietuvius, kurie 
dirbo šiam nuostabiam pro
jekte! Ir viliamės, kad šita 
tai kryptim —pozityviu, di
dingų atsiekimų, pajudės 
visa žmonija, patikėjusi, 
kad iš tikro reikia “Vyrų, 
pajudinti žeme”!

Ir kaip būdinga, kad tą 
pačią dieną Izraelyje prasi
dėjo nacinio žmogėdros by
la, tarytum simbolizuoda
ma, kad žmonija nuošir
džiai siekia atsiriboti nuo 
žvėriškumo ir gyvulišku
mo. Lai niekad žmonija ne
grįš i kitus baisiuosius iš
protėjimo, žudymo laikus!

Nepripažįsta Lietuvai 
Vilniaus

“The New York Times“, 
neoficialus Amerikos val
dančiosios klasės oficiozas, 
balandžio 16 d. numeryje 
įsidėjo žemėlapį, kuriame 
nurodo, kiek kokioj valsty
bėj buvo išžudyta žydų. Že
mėlapyje rodoma Lietuva 
su 1939 demarkacijos lini
ja, be Vilniaus ir jo srities. 
Žemėlapyje taipgi nerodo
ma, kad Lietuvoj nacių lai
kais būtu žuvęs nors vienas 
žydas. Eichmano gi bylos 
metu Izraelio patiektais 
duomenimis, Lietuvoj na
ciai sunaikinę SO,000 žydų.

Aprašo vilnieti studentą
Kada kai kurie lietuviški 

laikraščiai Amerikoj “išdi
džiai svarsto” kultūrinius 
ryšius su su tėvyne, tarp 
lietuvių, kokių skirtingu 
įsitikinimu jie bebūtų, tai 
JAV ir toliau de facto vis 
dažniau pripažįsta tikrąją 
padėtį sudarydamos ir mū
sų tautiečiams Lietuvoj 
proga pasinaudoti bendra
darbiavimu tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos.

“The New York Times“ 
balandžio 16 dienos laidoj 
plačiai aprašo amerikiečių 
ir tarybinių studentų įspū
džius. Ten rašoma anie vil
nietį studentą: “Leonas 
Eduardas Simanavi č i u s, 
Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto, jo tėvynėj Lietu
voj, 31-rių metų chemijos 
dėstytojas laiko, kad Yale 
universiteto paskiram stu
dentui skiriamas dėmesys 
yra “tikrai geras dalykas 
(Distinct advantage). Jis 
pareiškė, kad Yale Univer
siteto (New Haven, Conn.) 
biblioteka ir laboratorijos 
yra puikios, bet Simanavi
čius rado, kad Vilniaus
Universitetas duoda kur
kas daugiau laiko tyrinėji
mui ir laboratoriniam dar
bui nei amerikinė baigia
moji mokykla (graduate 
school).” Jis ir kiti sovieti
niai svečiai radę amerikie
čius esant tikrai maloniais
ir simpatingais žmonėmis.

Rašo apie Latviją
Balandžio 17 dienos nu

meryje' “The Now York 
Times“ spausdina savo ko
respondento Maskvoje Sey
mour Topping įspūdžius iš 
Rygos. Straipsnis vadinasi 
“Praeities troškimas tebėra 
Rygoje”. Girdi, žmones pri
ėmė tarybinę tvarką, bet 
tebeprisimena ir ilgisi va
karietiško gyvenimo būdo. 
Bažnyčios latviams esan
čios vietos, kur jie labiau
siai prisimena praeitį. “The 
New York Times” kores
pondentas tvirtina neradęs 
įrodymų “diskriminacijos“ 
prieš latvius.

Dirba tyrinėjime
Dr. Jonas Maurukas, su

valkietis, prasimušė į medi
cinos mokslininkus. Spau
dos žiniomis, jis dirba arte- 
i-iosklerozės tyrinėjime.
Išleista Vaclovo Biržiškos 

“Aleksandrynas”
Č i k a g o j e v i s u o m e n i n i a i s 

pinigais buvo išleistas Vac- 
lovo Biržiškos veikalas 
“Aleksandrynas”, kuriame 
telpa lietuviškoji bibliogra
finė medžiaga.

šitaip pagerbė savo 
profesorių ir kolegą

Vinco Mykolaičio - Puti
no eilėraštis “Laisvės” ju
biliejaus proga “minime su 
širdgėla tylia” susilaukė iš
eiviu lietuviu gilaus dėme
sio. Bet ne visų: J. Kardelis 
“Nepriklausomoj Lietuvoj” 
įsidėjo jį juoku skyriui), 
taip pat ir “Darbininko” 
redaktoriai, buvę Putino 
bendradarbiai ir studentai, 
įsidėję eilėraštį skelbimų 
puslapy, skvrely “O ko ko?, 
Jie jį užvadino “ĮJteratūri- 
nis mainikavimas“. At
spausdinę visą eilėraštį iš
tisai, pridėjo: Eilėraštis’ 
“pagal įsakymą” atsiustas Į 
“Laisvės” jubiliejui... “Dar
bininko” redakcija šmeižia 
viena didžiausiu lietuviu 
rašytojų!

Paterson, N. J.
Balandžio 20 d. Čia Gene

ral ligoninėje buvo operuo
tas Juozas Bimba. Prieš 
kiek laiko j a m ant krū
tinės kairiajame šone iš
sivystė skaudėjimas ir pati
nimas. Gydytojai surado, 
jog ten auga navikas ir nu
tarė operuoti. Netgi buvo 
bijota, kad gali būti ir vė
žio pradmenys. Tačiau išty
rus toje vietoje raumenis, 
pasirodo, kad tik paprastas 
navikas, kad vėžio pavo
jaus nesiranda.

Daktarai sako, kad ope
racija gerai pavyko ir Juo
zas jau paleistas iš ligoni
nės ir gydos namie. Jis gi 
gyvena šalia Patersono 
miestelyje Hawthorne su 
savo šeima. Linkime Juozui 
greitai ir pilnai susveikti.

Re|).

New York as. — Socialis
tų vadas Norman Thomas 
pasmerkė John Birch So
ciety, kaip kraštutinių de
šiniųjų elementų.

LAWRENCE, MASS. I
Mirus B

IMarijonai Kulbytei - Robaitienei |
1961 metų kovo 25 dieną B

Reiškiu didžiausią paguodą ir užuojautą jos vyrui M
Charles Robaičiui, giminėms ir draugams, I

kaip gyvenantiems Amerikoje, |
, taip ir Lietuvoje. !

KATRINA ŽEMAITIENE
Rochester, N. Y. į-

6 p.—Laisvė (Liberty)— Anti., baland. (April) 25, 1961

Huntington, N. Y.
Gaškauskienė ligoninėje
Neseniai buvo “Laisvėj” 

minėta, kad huntingtonienė 
draugė Anna Gaškauskie- 
nė per žiemą sirgo, gydėsi 
namie. Bet praėjusią sa
vaitę gauta žinia, kad ji 
išvežta į Huntingtono ligo
ninę.

Taigi sekmadienį su drau
gais Iešmantais susitarė
me ir nuvažiavome ligonę 
aplankyti. Ji atrodo gerai. 
Bet, sako, “bi jau į veidrodį 
pasižiūrėti, kad neišsigąs
čiau.” Man norėjosi net 
prievarta pastatyti veidro
dį priešais jos veidą, bet ji 
griežčiaiusiai atsisakė. O 
tikriausiai ji būtų pralinks
mėjusi. Skausmų sakosi, 
neturinti. Bet, anot to po
sakio, “kartais ir linksmas 
šypsnys dengia skaudančią 
širdį.” Ligoninei pasidavė 
dėl gilesnio ištyrimo ir at
mainos, nes kad ir “aniuo- 
liška namų slauga kartais 
virsta žarija.” Tyrimas pa
rodė, kad jos dešinės kojos 
gilumoj yra kas tai pana
šaus į kraujo krešulį, ir jis 
bandomas sutirpinti.

Iligonine d r a u g ė Gaš- 
kauskienė jaučiasi labai pa
tenkinta, bet šį trečiadienį 
jau turėsianti grįžti namo.

Greičiausio jai sustiprėji
mo !

Prieš savaitę teko aplan
kyti neseniai sirgusius dd. 
Kaulinius. Jau sveiki ir 
linksmi. Drg. Kaulinis, gy
dytojo patariamas, atsisa
kė nuo vienos iš didžiųjų 
modernios civilizacijos blo
gybių — nuo rūkymo. Už
tai jį karštai pasveikinau!

S. V.

Tarybiniai menininkai 
vėl užkariavo N. Yorka!<-

Po trejų metų Igoro Moi
se jevo šokėjų grupe — visa 
šimtinė — vėl Metropoli
tan Opera House j. Savo 
programas pradėjo praėju
sį antradienį, ir jos tęsis čia 
tris savaites. O nuo gegu
žės 16 iki 20 jos vyks Ma
dison Square Gardene.

Bilietai Metropolitan O- 
pera Housėj visi išpirkti. 
Laimingieji jų gauna tik 
stovimoms vietoms. Pirmą 
gastrolių dieną stovimom 
vietom bilietų eilei išlaukė 
169 asmenys net 24 valan
das — nuo 4 ryto iki 6 va
karo !

Trečiadienio laido] du 
“New York Times” kores
pondentai labai gražiai ir 
plačiai šiuokart pirmą Moi
se j evo grupės pasirodymą 
aprašė. Sako, kad šiuokart 
jie pasirodė žymiai puikiau 
negu prieš trejus metus — 
1958 m. Grupės sąstatą su
daro menininkai iš įvairių 
sričių: Estonijos, Moldavi- 
ios, Uzbekistano, Rusijos, 
šiaurinio Kaukazo, Besara
bijos Azerbaidžano, Ukrai
nos, Kalmukijos. Korespon
dentas John Martin pabrė
žia, kad šios grupės šokiai 
yra šokiai “žmonių, anie 
žmones ir žmonėms.” V.

Aidiečiy operetė 
jau netoli

Operetė “Zaporožietis už 
Dunojaus” nevien turi gra
žių dainų ir gardaus juoko, 
bet ir vaidinime parodo 
stiprius, puikiai nupieštus 
charakterius. !

KARASIUS, gudrus ka-

Nellie Ventienė 
Odarka

zokas, kariškis, moka žode
lį įterpti ten, kur reikia. 
—“Klausia mane, vadinasi, 
sultonas: “Kokių privilegi
jų kazokai norėtų. Na, tai 
aš jam ir pasakiau visą, 
kaip ant delno išdėjau. Pri
šnekėjau jam, sakiau, jei 
geruoju neišleis kazokus į 
Ukrainą, tai jie sukils ir 
pridarys bėdos skustasnu- 
kiams. Tai jis, matyt, susi
prato ir šitąjį... atsiuntė 
įsakymą. Dėkokit man, kad 
išvadavau iš nelaisvės.

Mokėjo Karasius apsi-’ 
dirbt su turkais, bet jau na
mie, tai žmonos ODAR
KOS prisibijo, nes ktrtais 
jis ir papuola Į jos nagus 
ir dažnai jinai jį apkumš- 
čiuoja už jo girtuokliavimą, 
tinginiavimą ir melus. Vie
nok Odarka — rimta mote
riškė. Ji gerbia savo vyrą 
ir tik bando jį prilaikyt.nuo

i *

Zaporožietis uz Dunojaus

i

TRIJŲ AKTŲ OPERETE
Suvaidins Aido Choras, vadovaujant Mildred Stensler

\

SekmacL Balandžio 30 April. Pradžia. 1 vai. popiet

Aido Choras, kuris rengia ir suvaidins šią operetę, vadovaujant Mildred Stensler

Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. \
Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna žavėjančios muzikos ir juokų. 

Vertinga kiekvienam ją pamatyti. Kviečiaime lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti!

Bilietas $1.50 Aido Choras

Į jo silpnybės. —“Kai namie 
sėdi, tai ir vyras kaip vy
ras, ir kazokas jis šaunus. 
Na, bet jau kai pradeda...”

Savo šeimyniškais bar
niais Karusius ir Odarka 
smarkiai kočiojasi žodžiais 
ir dainomis. Vis vien, kai 
turku kariškiai ateina Ka- 
rasių neva areštuoti, tai 
žmona Odarka užstoja sa
vo vyrą.

Augustinas Iešmantą 
Karasius

Aido Choro pastatyme 
“Zaporožietis už Dunojaus” 
Karasiaus ir Odarkos roles 
vaidina Augustinas Ieš
mantą ir Nellie Ventienė, 
abu geri scenos mėgėjai, ir 
šioj operetėj jie priduoda 
daug šturmingų ir juokin
gų momentų. Šį sekmadie
nį, balandžio (April) 30, 
pamatykite “Zaporožietį už 
Dunojaus”, Schwaben salė
je, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Aidiete
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Ozone Park, N. Y.
Sekanti šeštadienį, balan

džio (April) 29, įvyks Lie
tuvių Namo Bendroves me
tinis suvažiavimas, prasi
dės 2-rą vai. popiet. Visi 
dalininkai, kuriems tolis 
nėra priežastis, dalyvauki
te suvažiavime. Po suvažia
vimo dalininkai bus pavai
šinti gerais užkandžiais.

Suvažiavimas bus “Lais
ves” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone. Park, N. Y.

S u važi a v i m o K o m i s i j a
(33—34)

New Yorkas. —Praneša, 
kad Pekine 100,000 demon
stravo prieš Kubos invazi
ją, Mexico City — 15,000, 
Montevideo, Urugvajuje — 
8,000. Įvyko ir kitur de
monstracijų už Kubą.

PARDAVIMAI
Gera proga norintiems nusipirkti 

už labai prieinamų kainą sekančius 
dalykus:

Electric drill 3/8 inch Black & 
Decker išdirbystčs, virtuvės krėslų 
minkštomis sėdynėmis, lempų stalo 
ir floor, gas range, varinius langams 
sietus, misingines durų rankenas, ir 
įvairių karpenterio bei plumberio 
dalykų bei įrankių, ir daugiau šim
to įvairių kitokių dalykėlių. Vis
kas reikalingam labai pravartu už 
mažą kainą. Kadangi turiu apleis
ti savo gyvenamąją vietą, iš los 
priežasties ir viską pigiai parduo
siu.

Galima matyti kasdien ir vika
rais po numeriu 127 Thames Street, 
Brooklyn 37, N. Y. Važiuojant 1-1 
St. linija išlipti Morgan stoty. Vie- 

■ ta' tarp Flushing ir Knickerbocker 
Avenues. George Litwin.

(32-33))
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REIKALINGA KAMBARIU

Pensininkas vyras ieško paran- 
i duoti 2-3 kambarius. Ramioj vie
toj ir nelabai aukštai. Randa tarp 
30-40 dol. mėnesiui. Woodhaven^.

■ Richmond Hill ar Williamsburg^, 
: Tuoj praneškit. adresu. J. Barkul, 
c/o Laisvė, 102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park 17, N. ¥.

___________
AIDIEčIAMS

Sekama specialioji ope
retes pamoka įvyks balan
džio 26-tos vakarą, Schwa
ben Hali, 474 Knickerbock
er Ave. Penktadienį pamo
kos tebevykdomos savame

i centre. Valdyba

; PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, gegužės 
(May) 1 d.. Liet. Tau!. Namo kam
bariuose, 7.30 vai. vakare Prašomi 
nariai skaitlingai dalyvauti, nes yra 

i labai daug reikalų, kuriuos turėsime 
I apsvarstyt i. Svarbiausias lai “Lais- 
i vės" piknikas liepos 2 d. 
i

LDS 07 kp. susirinkimas įvyks
I gegužės 4 d., tojo pačioje vietoje, 8 
Vine St., Montello. Goo Shimaitis

(33-34)

CLEVELAND, OHIO M
LED 22 kuopa turės susirinki

mą balandžio 29 d., LDS klubo sve
tainėj. 9305 St. Clair Avenue, 7:30 

’ vai. vakare.
Gerbiami kuopos nariai esate 

kviečiami dalyvauti tame susirin
kime, nes bus išduotas raportas nuo 
pereito parengimo, dažinosite, ko
kios buvo pasekmės.

Taipgi bus ir kavos veltui su 
užkandžiais. Iždininkei Malvinai 
Plaušienei mirus, jos sūnus Alber
tas Plaušis stojo j motinos vietą ir 
prisirašė į kuopą. Jaunas, che
mijos profesorius. Komitetas.

(33-34)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopa gegužės 23-24 

dienomis rengia “Rumage sale" 
senų daiktų išpardavimą. Kurie 
turite senų bei apnešiotų drabu-
žiu, turite progą juos iš namų at
vežti j Lietuvių svetainę, 29 Endi
cott SI. Komitetas (33-34)

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS 
IR KUOPOMS

LDS 3-čia Apskritis (New Yor- 
ko ir New Jersey sričių) jau pa
ėmė parką savo piknikui Greatnecke 
ant 9-tos dienos liepos šių metų. 

'Taigi, Apskrities komitetas prašo 
; draugijų bei kuopų nerengti minėtą 
dieną savo parengimų, kad neuž
kenkti Apskrities piknikui.

i Apskrities komitetas




