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METAI 50-ji

KRISLAI
Pamiršo ar apgaudinėja? 
Laimės ir be karo.
Ir Francūzijoje!
Kodėl žydai nesukilo?
Prezidente, negražu! 
Paskutiniai liurbiai. 
Stebėtina pora.
Sukta kaip velnias.

— Rašo A. Bimba —

Ponas K. F. Bruce, mūsų 
šalies ambasadorius Londone, 
geg. 3 d. pasakęs: “Tiktai pa
siutęs diktatorius tegali bijo
ti Vakarų agresijos!“

Argi ?
Pažiūrėkime tik i paskuti

nių kelių metų istoriją.
Kas užpuolė Egiptą, jei ne 

Vakarai — Anglija, Prancū
zija ir Izraelis?

Kas papildė agresiją Kon
ge, jeigu ne Belgija?

Kas šiandien skerdžia An
goloje žmones, jeigu ne Por
tugalija ?

Kas pasiuntė armiją į Ko
rėją, jeigu ne Jungtinės Val
stijos ?

* Kas suplanavo, priruošė, 
apginklavo ir pasiuntė invazi
ją į Kubą, jeigu ne Jungtinės 
Valstijos ?

Gražiai beveik kasdien pa
sitvirtina filosofija, kad so
cializmas gali laimėti pasaulį 
ir be karo. Tai įrodo negir
dėta ir nematyta imperialisti
nio kapitalizmo desperacija. 

, . TVai patvirtina socialistinių 
krąštų pasukimai. Tai paliu
dija R ūbos paskelbimas so
cialistine valstybe.

Tegu tik nebūna karo! Te
gu tik viešpatauja taika!

Darbo liaudis visur susiras 
socialistinį kelią į naują ir 
šviesų rytojų.

Visi pranešimai iš Pary
žiaus byloja tą faktą, kad 
mūsų šalies valdžia valdžioje 
Centrinė žvalgybos Agentūra 
buvo prikišusi pirštus ir prie 
fašistinių francūzų generolų 
sąmokslo nuversti De Gaullės 
vyriausybę.

Kiek ji jiems padėjo, da
bar dar sunku pasakyti. Bet 
jau dabar galima tikrai teig
ti, kad tos mūsų negarbingos 
Agentūros šnipai tarėsi su 
generolais ir puikiai žinojo jų 
sukilimo Alžyre planus.

Pabaisos Eichmano bylos 
eigoje Izraelyje prokuroro 
vienam liudininkui pastatytas 
klausimas žaibo greitumu ap
skriejo visą pasaulį.

Besiklausydamas liudininko 
pasakojimų apie nacių žiauru
mus ir skerdžiamų žydų kan
čias, išėjęs, matyt, iš kantry
bes, prokuroras sušuko: “Bet 
kodėl gi žydai nesukilo, jėga 
nepasipriešino ?”

Taip, kodėl? Apart jų did
vyriško sukilimo Varšuvoje, 
niekur kitur didesnio pasiprie
šinimo skerdynėms istorija nė
ra užrekordavusi.

Kas nors kada nors šitą 
klausimą turės moksliškai at
sakyti.

Aš kažin kur tuoj po karo 
skaičiau aiškinimą, kad juos 
tai baisenybei ir piktybei ne
sipriešinti nusąlygavo jų reli
gija. Girdi, varomus į mir
ties nasrus žydus jų rabinai 
laimino ir liepė nesipriešinti.

Religija gal tik prisidėjo 
prie jų tokio nuteikimo. Bu
vo daugybė ir kitų priešas- 
čių.

Kaip ten nebūtų, teisme 
niekas nė nebandė atsakyti į 
šitą prokuroro pastatytą klau
simą.

” Ir vis dar mūsų vyriausy
bė nesiliauja žalojusi Gegu
žės Pirmąją — Tarptautinę 

(Tąsa 6-tam pusi.)

AMERIKIETIS SHEPARD LAIMINGAI GRĮŽO IŠ ERDVESfe

JAV Kongresas priėmė bilių 
už $1.25 algos per valandą
Washingtonas. — Po ilgų 

i debatų Atstovu Butas 230
V *

i balsų prieš 196 priėmė bi- 
! lių už minimumą $1.25 al- 
' gos per valandą.

Už šį įstatymą stojo pre- 
į zidentas Kenedis. Jau anks- 
■ čiau Senatas 64 balsais 
i prieš 28 priėmė bilių. Bet 
tada Atstovų Butas daugu
moje buvo pasisakęs tik už 
$1.15 algos minimumą į va
landą. Bet prezidento rė
mėjai debatus atnaujino. 
Dabar abu Kongreso sky
riai pasisakė už šį bilių. 
Bilius pateiktas preziden
tui pasirašyti

Sakoma, kad biliaus pri
ėmimas liečia virš 24,000,00 
darbininkų įvairiuose užsi
ėmimuose, kurie jau gauna

A. Nasseris ir Tito 
šauks konferęnciįą 
h. ' ■ ' Q. į/ \ '

Kairas. — Abdel Nasse
ris. Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas, susi
tarė šaukti šią vasarą ne- 
utrališko bloko valstybių 
konferenciją. Jie instruk
tavo užsienio ministrus iš
siuntinėti pakvietimus dėl 
40 valstybių.

Į šią konferenciją bus 
šaukiamos Centrinės ir Pie
tinės Amerikos valstybės, 
kad jos prisidėtų prie neu- 
trališko bloko ir atsimestų 
nuo Jungtinių Valstijų po
litikos.

Ką sako trys amerikiečiai 
apie JAV pagalbą Laosui

New Yorkas. — Prieš 
kiek laiko JAV pasiuntė į 
Laosą 17-ką malūnsparnių 
lėktuvų su amerikiniais la
kūnais aptarnauti Bouno 
Oumo “karališkos valdžios” 
armiją. Dabar jau kai ku
rie lakūnai grįžo į mūsų ša
lį. James Robinsonas, NBC 
atstovas, pasikalbėjo su 
jais.

“Kad žmogus atiduotų 
savo gyvybę, tam turi būti 
tikras reikalas, — sakė la
kūnas Tom A. Moher, iš 
Levittown, L. L, bet “kara
liškos valdžios” žmonės ne
turi tokio reikalo... Kitaip 
yra su komunistais (Liau
dies armijos kariais). Jie 
turi už ką kariauti, tai—už 
geresnį gyvenimą”.

Toliau jis sakė: “Galima 
žmogų išmokyti var t o t i 
ginklą, galima įduoti jam 
ginklą į rankas, pastatyti jį 
fronto linijoje ir įsakyti 
jam ‘kaukis’. Bet jeigu tas 
žmogus neturi už ką kautis, 
tai jis prastai kovos ir ne
laimės”.

Lakūnas Sullivan sakė: 

$1 algos minimumą per va
landą ir dar 3,600,000 tokiu 
darbininkų, kurie negauda
vo to minimumo.

Praneša, kad šis įstaty
mas bus pritaikintas prak
tikoje taip: Tie darbinin
kai, kurie jau paeina po $1 
per valandė įstatymu, apie 
ateinantį rugsėjo mėnesį 
paeis po $1.15 įstatymu, o 
po dvejij metų jau jiems 
turės mokėti ne mažiau 
$1.25 per valandą.

Tie darbininkai, kurie 
dabar nepaeina po -$1 įsta
tymu, tai jie už 4 mėnesių 
po šio įstatymo priėmimo 
gaus ne mažiau $1 per va
landą, o paskui jie paeis po 
$1.15, įstatymu, o už pen- 
kerių metų po $1.25.

Nasseris ar Tito sako, 
kad ši konferencija turės 
suvaidinti nemažesnę rolę, 
kaip 1955 metų Baudungo 
konferencija suvaidino iš
silaisvinimui Afrikos ir 
Azijos tautų.

Nasseris ruošiasi vykti į 
Centrinės ir Pietinės Ame
rikos šalis. Jis jau nusita
ręs aplankyti Braziliją ir 
Venezuela. Jis yra užkvies
tas į Kubą.- Gal būti lanky
sis Meksikoje ir eilėje kitų 
šalių.

“Aš nenoriu ir nesu tokioje 
pozicijoje, kad kritikuoti 
JAV pagalbą Laosui. Bet 
turiu jums pasakyti, kad 
Vientiane ir Luang Pra- 
bange, Laoso sostinėse, jus 
daugiau galėtumėt matyti 
brangių automobilių ’Mer
cedes Benz’, kurių kaina 
Washingtone yra $5,000, 
negu Amerikos miestuose. 
Laosiečiai sako: ‘Atėjo 
Amerikos pagalba Laoso 
turtuoliams, kad juos dar 
turtingesniais padaryti’ ”.

Trečias lakūnas pareiš
kė: “Laoso ‘karališkos val
džios’ kariai nesimuša, ne
sulaiko kamunistų, nes jie 
neturi už ką muštis... Kad 
žmogus įveiktų artilerijos 
užtvarą, eitų per šautuvų 
kulkų ugnį, tai jis turi su
prasti, kodėl tas reikalinga. 
Bouno Oumo kareiviai to
kio supratimo neturi”.

“Aš, tiesiai, pavargau ir 
susirgau matydamas ir gir
dėdamas apie karą Laose, 
— sakė Sullivan. — Ten 
‘karališkos valdžios’ karei
viai, tai tik žaislų lėliukės.”

AslreiBauias
aafi Žemes sveikas

Cape Canaveral, Fla. — 
Penktadienį, gegužės 5 

d., 10:34 vai. ryto, Jungti
nių valstijų karinės jėgos 
iššovė “Redstone” raketą, 
prie kurios pirmagalio buvo 
pritvirtinta kapsulė su ka
rininku Alan B. Shepardu.

Po iššovimo už šešių mi
nučių kapsulė su Shepardu 
atsiskyrė nuo raketos ir 
trajektorijos lanku pakilo 
iki 115-kos mylių virš Že
mės. Po to ji pradėjo leistis 
į Žemę. Kada jau buvo 
apie 36,000 pėdų nuo Že
mės, tai iš kapsulės išsmu
ko parašiutas, pradžioje at
sidarė nedidelis, kuris iš
skleidė dideli parašiutą ir 
kapsulė nusileido į Atlan
to vandenynų Bahama sa
lų srityje. Ten jau laukė 
JAV lėktuvnešis “Lake 
Champlain”, keli mažesni 
laivai, daug nedidelių laive
lių ir apie pustuzinis ma
lūnsparnių (helikopterių) 
lėktuvų. Kapsulė. vandenį 
pasiekė anie keturios my
lios atstoję nuo lėktuvnešio. 
Malūnsparniai ir laiveliai ją 
iškėlė iš vandens ir prista
tė ant lėktuvnešio, o nuo 
jo Shepardas lėktuvu buvo 
nuneštas į ligoninę Baha- 
mo saloje medikaliam pa
tikrinimui. Medikalis patik
rinimas surado, kad jis grį
žo sveikas.

Astronautas kalbėjo
Kapsulė buvo taip įreng

ta, kad turėjo apžvalgai 
langą ir mechaniškus prie
taisus. Shepardas radijo 
bangomis raportavo skris
damas: “Viskas gerai”... 
“Oh, koks puikus reginys”... 
“Jaučiuosi gerai” Kapsulė
je buvo įrengti prietaisai, 
kurie traukė paveikslus 
erdvėse.

Visas skridimas nuo iš- 
šoyimo iki kapsulė pasiekė 
vandenį truko 15 minučių. 
Kapsulė nusileido Atla’nte 
302 mylios. nuo iššovimo 
vietos. Gi raketa, kuri kap

Kuba išvys visus 
užsienio kunigus

Havana. —Kubos vyriau
sybe paskelbė, kad užsienio 
katalikų kunigai, vadovau
jami kardinolo Spellmano 
iš New Yorko, kenkia ku
biečių respublikai. Todėl 
vyriausybė skelbė, kad Ku- 
boję keturi penktadaliai vi
sų kunigų yra atvykę iš Is
panijos ir jie laikosi fašis
tų politikos.

MIRĖ vengrų 
VEIKĖJAS L. DINYES
Budapeštas. — Sulaukęs 

60 metų amžiaus mirė Ven
grijos parlamento vicepre
zidentas Lajos Dinnyes. Iš 
profesijos jis buvęs teisi
ninkas.

sulę iškėlė į erdvę, nukrito 
į vandenyną už 20 mylių to
liau už kapsulę.

Raketos, kapsulės ir kito
kių prietaisų pagaminime 
dalyvavo virš 9,000 firmų.

Sveikinimai
Šį JAV karininkų žvgį 

pasveikino visas pasaulis. 
Ilgiausią pasveikinimą pri
siuntė Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas, at
žymėdamas žygio svarbą ir 
išreikšdamas vilti, kad 
TSRS ir JAV mokslo ir 
erdvių užkariavimo pasie
kimai bus paversti tarnauti 
žmonių gyvenimo gerini
mui, o ne karui.

Palyginimas
Kaip žinome, prieš 23 

dienas Tarybų Sąjungos 
erdvių laivu karininkas Ju
ris Gagarinas apskrido ap
linkui Žeme ir sėkmingai 
sugrįžo. “The New York 
Times” padarė sekamą pa
lyginimą:

TSRS Gagarino Erdvių 
laivą iškėlė apie 750.000 
svarų jėgos raketa, JAV 
Shenardo kapsulę iškėlė 
75,000 svarų jėgos raketa.

Gagarinas anskrisdamas 
Žemę padarė 25,000 myliu 
kelionę, Shepardas — 302 
mylias.

TSRS erdvių laivas svė
rė 10,414 svarų, o Shepar- 
do kapsulė virš 2,000 svarų.

Gagarinas erdvese buvo 
108 minutes, Shepardas nuo 
iššovimo iki vandenį pasie
kė 15 minučių.

Tarybų erdvių laivas 
skriejo virš 17,000 mylių 
per valandą, JAV kapsulė 
4,500 mylių.

Tarybų erdvių laivas pa
siekė 188 mylių aukšti, JAV 
Shepardo kapsulė 115 my
lių.

Taigi, jau du žmonės bu
vo erdvėse ir abu laimingai 
grįžo ant Žemės. Taip ei
nasi erdviu užkariavimas. 

L-

Prancūzai atiminėja 
ginklus Alžyre

Alžyras. — Virš 8,000 
francūzų palicininkų ir ki
ta tiek karių veikia atimda
mi ginklus nuo civilių. Tais 
civiliais yra vietiniai fran- 
cūzai, kurie išnaudoja al
žyriečius ir prieštarauja 
prezidento De Gaulle siūlo
moms reformoms.

• Sakoma, kad vis dar pra 
apie 15,000 tokių civilių, ku
rie turi ginklų.

Pekinas. — Kinija sutei
kė Nepalio karalystei $14,- 
000,000 paskolos.

Ottawa. — Kanada par
davė Kinijai kviečių už 
$60,000,0000

Vakarų Europoj yra didelis 
nusivylimas JAV politika

Londonas. — “Vakarų 
Europoje valdininkai, di
plomatai ir ambasadoriai 
yra nusivylę Jungtinių 
Valstijų užsienio politika”, 
rašo Drew Middletonas.

Jis atžymi, kad JAV tal
kininkai su drebančia širdi
mi sekė li960 metais Eisen- 
howerio nevykusią užsienio 
politiką, ypatingai europie
čius erzino “Amerikos an
tagonizmas prieš socialisti
nes valstybes ir įvykiai su 
‘U-2’ lėktuvo šnipavimu”. 
Europiečiai laukė, kad Ke
nedžio administracija bus 
realistinė tarptautinėje po
litikoje.

Ir štai naujas JAV poli
tikos nepavykimas Laose, o 
dar didesnis, tai Kuboje.

AFL-CIO reikalauja 
daugiau viešų darbų
Washington. — AFL-CIO 

unijų vadovybė įteikė laiš
ką prezidentui Kenedžiui, 
reikalaujant imtis žingsnių 
kovai prieš nedarbą. Uni
jos sako, kad tik išplėtus 
viešus darbus bus galima 
sumažinti nedarbą. Siūlo, v 7
kad:

(I) Federalinė valdžia 
paskirtų bilijoną dolerių 
viešiems darbams ir para
gintų valstijų valdžias im
tis viešųjų darbų.

Kada daugiausia įvyksta 
automobilių nelaimių

Hartford, Conn. —■ Tra
velers Insurance Co. pa
skelbė faktus apie automo
bilių nelaimes. 1960 me
tais automobiliu nelaimėse 
žuvo 38,000 žmonių ir 3,- 
078,000 buvo sužeistų. Tai 
baisus “karas” ant automo
bilių vieškelių. Ir daviniai 
rodo, kad virš 10,000 žmo
nių užmušta, kurie važiavo 
be didelio reikalo.

Tyrimai rodo, kad pavo
jingiausios valandos, t a i 
nuo 1 iki 6 ryto. Mat, tada 
auto vairuotojai galvoja, 
kad “tušti keliai” ir sau 
daug pasivėlina.

Iš dienų, tai pavojingiau
sias yra šeštadienis, o se
kamas — sekma d i e n i s, 
penktadienis yra trečioje 
vietoje.

Tyrimas rodo, kad dau
giausiai nelaimių įvyksta, 
kada auto vairuotojai per 
greitai važiuoja. Giedrame 
ore žuvo 33,200 žmonių, lai
ke lietaus — 3,420, sniego 
—920 ir miglų tik 460.

Tas rodo, kad kada lyja, 
sniegti ar yra rūkai, tai au
to vairuotojai susivaldo, at

Visa tai įvyko išvakarėse, 
kada Jungtinės Valstijos 
ruošiasi perorganizuoti 
NATO, ir Laoso reikalais 
artinasi konferencija Gene- 
voje.

Middletonas tą patyrė 
JAV ambasadoriaus ban
kete. kuriame dalyvavo vi
sos Europos ir daugelio ki
tu šalių ambasadoriai ir di
plomatai.

Jis žymi ir tai, kad Pary
žiuje ir Londone labai pla
čiai kalba apie JAV užsie
nio žvalgų laikytas konfe
rencijas su Alžyro sukilimo 
vadais. Londone toms kal
boms daugelis tiki, nes 
Francūzijos prezidentas De 
Gaulle nepasiduoda NATO 
komandai, o kartu jis prieš
tarauja ir JAV “politikai.

i (2) Suteiktų mažais nuo
šimčiais paskolų toms įstai
goms, kurios plės visuome- 

ininius statybos ir kitokius 
I darbus.

(3) Paskirtų du bilijonus 
dolerių gyvenamų namų 
statybai, suteikiant pasko
las už 4.5 procento tiems, 
kurie imsis tų darbų. Su
mažintų įplaukų taksus 
tiems, kurių įplaukos yra 

'žemos. Darbo unijos dar 
siūlo visą eilę ir kitų veiks
mų, kad mažinus nedarbą.

sargesni ir mažiau yra 
nelaimių.

Tyrimas rodo, kad labai 
mažai nelaimių įvyksta dėl 
auto sugedimų ir netvar
kos. Reiškia, milžiniška 
dauguma jų yra iš pačių 
žmonių neatsargumo, ne
paisymo važiuotės taisyk
lių, girtuokliavimo ir kito
kių vairuotojų kalčių. Va
žiuotės tvarkytojai sako: 
“Saugokite gyvybę, nes iš
gelbėtoji gyvybė gal bus 
jūsų”.

Washingtonas. — Sausio
15 d. Atlante sugriuvo 

“Texas Radar Tower no. 
4” ir nelaimėje žuvo 28 
žmonės. Dabar tas dalykas 
yra tyrinėjamas.

Karo orlaivyno vadai sa
ko, kad jie sausio 12 d. bu
vo įspėję aukštus laivyno 
ir radarų pareigūnus, kad 
tas bokštas, prami n t a s 
“Old Shaky”, gali sugriūti. 
Apie tai buvo painformuoti 
ir senatoriai.

Beccles, Anglija. —Sude
gė ore JAV karo lėktuvas 
“F-100” ir žuvo lakūnai.



I

III I C >7 <1 LITHUANIAN* O W Cl SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

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
United States, per
United States, per
Queens Co.............
Queens Co., $5.50

year ....... $9.00
6 months $5.00 
$10.00 per year 
per six months

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

I

Minimum algos pakeltos
PAGALIAU JAV Kongresas, po ilgų debatų ir de

rybų, priėmė įstatymą, sulyg kuriuo padidintas darbi
ninkų uždarbio minimumas. Ligi šiol darbininkų algos 
minimumas buvo $1 valandai, o dabar, po keturių mė
nesių nuo to laiko, kai šis įstatymas įeis galion (kai 
prezidentas jį pasirašys), minimumas bus pakeltas į 
$1.15 valandai, gi po dvejų metų—bus po $1.25 valandai.

Kongresas, beje, į minimumo algų kategoriją įtrau
kė dar apie pusketvirto milijono darbininkų, bet jiems 
minimumas bus pritaikytas vėliau.

Bet dar toli gražu ne visų profesijų darbo žmonėms 
įstatymas taiko algos minimumą. Už tai dar reikės pa
kovoti.

Šis įstatymas—kompromiso įstatymas, kompromiso 
tarp Kongreso vadovų ir prezidento. Prezidentas Kene
dis praėjusiais metais rinkiminėje kampanijoje šį rei- 

' kalavimą (pakelti algų minimumą iki $1.25) kėlė aukš
tai ir sakė, kad jis už tokio įstatymo pravedimą, jei bus 

j išrinktas, stos. Taigi, nors ne viskas, ko prezidentas 
reikalavo, Kongreso buvo priimtas, tačiau jis, be abe
jojimo, įstatymą užgirs.

Dėl $1.25 valandai minimumo jau seniai ko- 
j vojo organizuoti darbininkai. Juos tai vertė daryti gy

venimo produktų brangėjimas, kainų kilimas. O gyve- 
i namųjų produktų kainos vis kyla ir kyla.

Jei kainos vis taip kils, jei infliacija plėtosis, tai I 
galimas daiktas, kad 1963 metais, kai minimumas algo
se bus pakeltas iki $1.25 valandai, darbininkas tegalės 
už tuos pinigus nusipirkti tik tiek, kiek šiandien jis ga
li nusipirkti už $1.

Kam visa tai?
ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 28 d. buvo “Pilietinio ap

sigynimo diena” (Civil Defense Day). Valdiniai prane
šimai sakė, tai bus pratybos, kaip apsisaugoti nuo ato
miniu bombų.

4 vai. popiet (Niujprko laiku) tos pratybos prasidė
jo. Buvo įsakyta visiems iš gatvių pasitraukti į “slėptu- 

I ves”, kurių iš tikrųjų nėra. Žmonės, sulaikę savo auto- 
i mobilius gatvėse, turėjo “slėptis” tarpduriuose; tą patį 

darė ir pėstieji. Kai kur gatvės buvo tuščios, bet pastatų 
koridoriai pilni.

Niujorke buvo sakyta, kad piliečiai turi įsivaizduo
ti, jog tą dieną ant didmiesčio bus numestos dvi niukli- 
nės bombos!..

Tegu skaitytojas įsivaizduoja: jei tokios bombos 
būtų iš tikrujii ant miesto numestos, kas būtų buvę? 
Net daleiskime, jei ir būtų įtaisytos slėptuvės (shelters) 
ir žmonės būtų į jas sulindę, tai kokios būtų buvę pa
sekmės, nukritus dviem atominėm ar hidrogeninėm 
bombom?!.

Ne, jokios slėptuvės, nežiūrint, kaip jos “saugios” 
bebūtų, nuo atominių bombų žmonių gyvybių neapsau
gotų.

Amerikiečiai, kaip ir visa žmonija, saugūs bus tik 
tuomet, jei nebus karo, jei atominės bombos niekad ne
bus naudojamos. Tai turėtų kiekvienas/žinoti ir suprasti.

•

TĄ PAČIĄ DIENĄ ir valandą ties miesto, rotuše 
(City Hali) susirinko apie 3,000 žmonių protestui prieš 
tokias “pratybas”, kurios nieko daugiau neatlieka, kaip 
tik netiesiogiai žmones bando nustatyti už karą.

- Daugelis tų žmonių atsinešė ir savo kūdikius, atsi
vedė ir vaikus. Iš minios kyšojo iškabos su tokiais ir 
panašiais šūkiais: “There ir no Shelter in Nuclear 
War”, “Civil Defense is no Defense”, “Bomb Shelters 
are Tombs”, etc.

Policija puolėsi minią skirstyti, blaškyti. Buvo at
siųsti policijos vežimai ir pradėti areštai. Apie 52 žmo
nės buvo suimti ir nugabenti į kalėjimą (į savotišką 
“slėptuvę”!).

Vakare ties kalėjimu įvyko protesto demonstracija, 
kurioje dalyvavo apie 1,000 žmonių.

Teismas suimtuosius nuteisė: pasimokėti po $15 
pabaudos, o jei ne—po tris dienas kalėjimo.

Panašių atsitikimų buvo New Jersey valstijoje, bu
vo ir kituose miestuose.

Mums rodosi, tie, kuriems rūpi Amerikos žmonių 
gėris ir skaisti ateitis, neturėtų tokių “pratybų” kartoti 
ateityje, nes jos tik erzina visuomenę, o jokios konkre
čios naudos jiems neduoda.

Reikia visiems galvoti,reikia visiems darbuotis, kad 
nebūtų karo, kad nereikėtų niekam drebėti dėl atomi
nių bombų nukritimo ant žmonių galvos.

Reikia visa daryti, kad atominės ir, hidrogeninės 
bombos būtų sunaikintos, kad pasaulis nusiginkluotų 
ir paliktų žmoniją gyventi ramybėje.

IŠKELIA NACIŲ 
ŽVĖRIŠKUMĄ

Jeruzalė. — Hitlerininko 
Adolfo Eichmano teisme 
liudininkai iškelia baisų 
nacių žvėriškumą. Liudija 
tie,- kurie tą matė. Leon W.

Welis liudijo, kad 1941 m 
hitlerininkai vien Lvovo 
apylinkėje nužudė 10b,000 
žydų. H. Ross liudijo, kad 
Lodzio srityje į trumpą lai
ką naciai nužudė 120,000 
tik žydų tautos žmonių'.

Kas ką rašo ir sako
SMULKIAU APIE 
INTERVENCIJĄ 
KUBOJE

J

TASSo korespondenta^N. 
Čigiris sfnulkiau už kitus 
korespondentus (turime at
siminti : amerikinių kores
pondentų Kuboje neįleidžia 
ten, kur įleidžia tarybinės 
spaudos koresponde n t u s ) 
nupiešė tai, kas darėsi, kai 
Kubon buvo pradėta inva
zija, ir tuojau po to, kai 
ji buvo sutriuškinta. Skai
tytojui paduosime svarbes
nius epizodus.

Balandžio 23 d. N. Čigi
ris rašė:

Naktį, kai prasidėjo inter
vencija, grupė išsilaipinusių 
samdinių įsiveržė į vienos vals
tiečių šeimos namus Plajalar- 
gos miestelyje, čia jie nužudė 
motiną ir jos dvylikos metų 
dukrą. Išvadavus šį miesteį, 
buvo rasti sužaloti jų lavonai. 
Motinos kūnas buvo sukapotas 
į gabalus.

Liaudies milicijos kovotojai 
parodė žurnalistams kapą, 
kur palaidotos šio žvėriškumo 
aukos. Šią piktadarybę gali
ma palyginti tik su barbariš
kais Hitlerio gaujų nusikalti
mais.

— Samdiniai padarė šį bai
sų nusikaltimą, matyti, todėl, 
kad jiems nepatiko, jog prie 
namo durų buvo prikaltas Fi
delio Kastro portretas, — pa
sakė vienas kovotojas.

Kas vyko tris dienas siaura
me beveik 50 kilometrų Ku
bos žemės ruože, kuris drie
kiasi nuo Plajalargos, Koči- 
no įlankos šiaurės rytų daly
je, iki Plajachirono, tarp įlan
kos ir klampios pelkės, apau
gusios aukštais krūmais?

žurnalistai tiesiog atakavo 
šiais klausimais armijos karei
vius, liaudies milicijos kovoto
jus ir jų vadus. Jie.vienas per 
kitą atsakinėjo į mūsų klausi
mus, didžiuodamiesi pasakojo 
apie savo draugų didvyrišku
mą ir narsumą^ apie beveik 
dviejų tūkstančių priėŠų jūrų 
desanto sunaikinimo operaci
jos peripetijas.

Penki liaudies milicijos ko
votojai saugojo Plajalargoje 
nedidelę trumpųjų bangų ra
dijo stotį. Išgirdę šaudymą 
ir sprogimus, supratę, kad 
prasidėjo priešo desanto išsi- 
laipihimas, kovotojai tuojau 
pat susirišo per radiją su 
“Australijos” cukraus fabri
ku — artimiausia vieta, iš ku
rios buvo galima laukti pa
stiprinimų. Po to prasidėjo 
įnirtingas susirėmimas su prie
šu. Penki žmonės—prieš tris 
šimtus, atgabentus į krantą 
motoriniais barkasais, nuleis
tais iš desantinių laivų (jūsų 
korespondentas matė kai ku
riuos iš tų barkasų. Ant jų 
šonų nupieštos juodos kauko
lės, jūrų piratų mirties emb
lema, dabar tapo Kubos “iš
vaduotojų” emblema).

Balandžio 17 d. 2 valandą 
45 minutės ryto “Australijos” 
cukraus fabrike buvo priim
tas paskūtinis penkių liaudies 
milicijos kovotojų pranešimas: 
“Priešintis daugiau nebegali
me. Tėvynė arba mirtis:”

Tuo pat metu priešo jūrų 
desantai išsilaipino kitose įlan
kos pakrantės vietose. Bet 
pagrindinės priešo pajėgos 
puolė- Plajachironą.
Kubos prezidentas 
kalbasi su belaisviais

Užbėgdamas šiek tiek į prie
kį, pateiksiu trumpą pasikal
bėjimą, kurį gii’dėjb jūsų ko
respondentas. Šis pokalbis 
įvyko Plajachirono vienoje 
“kabanjoje” (valstiečio pir
kioje), kur buvo laikomi be
laisviai interventai^ paimti į. 
nelaisvę mūšyje arba išvyti iš 
gretimų pelkių. \

Kalbėjosi revoliucihės Ku
bus prezidentas Osvaldas Dor- 
tikas ir belaisviai samdiniai, 
kurių tarpe buvo Miras Kar- 
dona jaunesnysis — “Kubos 
vyriausybės Vašingtone 
deivės 33 metų atžalą.

Kai liaudies milicijos sargy
binis plačiai atidarė duris ir 
prezidentas O. Dortikaš įėjo 
į ankštą kambarį, jį pasitikda
mi atsistojo gelaisviai sūhlyšū- 
siais dengiamos spalvos su ža
liai rudomis dėmėmis dfabu-

va-

laivais

dolerius

žiais, apžėlusiais veidais, 
baikščiai lakstančiomis aki
mis ...

Vfenas iŠ jų, iškreiptu vei
du, virpančiomis lūpomis, žen
gė porą žingsnių prie prezi
dento. Taį buvo Chose Miras 
Tora — Miro Kordonos sūnus. 
Osvaldas Dortikaš jį anksčiau 
pažinojo. y

Dortikaš: Na, kaip?
Tyla.
Dortikaš: Kaip čia su ju

mis elgiamasi ? K u o n o r s 
skundžiatės ?

Atsakymas: Ne.
Dortikaš: Smagiai pakaria

vote ?
Tyla.
Dortikaš: Jūs visi buvote 

ruošiami Gvatemaloje?
Atsakymas (keletas balsų) : 

Taip, senjore.
Dortikaš: Ruošė Amerikos 

instruktoriai ?
Atsakymas: Taip, senjore.
Dortįkas: Keliaįs 

jus čia atgabeno?
Atsakymas: šešiais.
Vienas iš žaliukų priduria: 

mums buyo sakyta, kad mus 
pafems Amerikos karo laivai 
ir povandeniniai laivai.

Dortikaš: Ir jūs žygiavote 
prieš tėvynę su Amerikos 
ginklais?

Tyla.
Dortikaš: Kiek jums mo

kėjo ?
Atsakymas: 

per mėnesį.
Dortikaš: Kur tėvas, Niu

jorke ?
Chose Miras Tora (trūkčio- 

jamu balsu) : Ne, Majamyje.
Dortikaš: Kodėl gi jis tave 

čia pasiuntė ?
Chosė Miras Tora: Nenoriu 

apie jį kalbėti.
Prislopintame Miro Kardo- 

nos sūnelio balso beviltišku
mas, baimė dėl savo likimo.
Kai didvyriai jau 
nebe didvyriai

. • ■ t '

Keletą valandų > interventai 
jautėsi esą didvyriai Kubos 
žemėje — tol, kol išsilaipini
mo rajoną pasiekė pirmieji 
liaudies milicijos ir revoliuci
nės’ armijos kbvbtojų 'būriai. 
Nors Kubos- p-atriHai iš pra
džių tūrėjo tik lengvuosius 
ginklus, o .priešas- turėjo vis
ką, net tankus, , patrankas ir 
lėktuvus, jis nęgįalėjo kiek 
nors žymi a-u piašistūmėti į 
priekį. Atreihdami įnirtingas 
agresorių atakas ir pereidami 
į kontratakas, kubiečiai nete
ko nemaža savo draugų. Bet 
priešas buvo sustabdytas.

Netrukus į pagalbą pėsti
ninkams pradėjo eiti tankai, 
lengvoji artilerija. J “Aust
ralijos” cukraus fabriką, kur 
b’uvp įsikūręs Kubos ginkluo
tųjų pajėgų vadovavimo punk
tas, atvyko Fidelis Kastro. Jo 
planas buvo apsupti pagrindi
nes priešo pajėgas Plajachi
rono rajone ii4 po to smogti 
joms lemiamą smūgį.

Kaip ir manė Fidelis Kast
ro, priešas, Kubos pajėgų puo- 
lamasf greitai pasitraukė iš 
Plajalargos Plachirono link, ir 
balandžio 19 d. prieš 2 va
landą dienos visos interventų 
pajėgos buvo prispaustos prie 
kranto.

Sužlugusios avantiūros va
deivų1 gelbėti iš dviejų Ameri
kos karo laivų, kurie buvo 
beveik teritoriniuose Kubos 
vandenyse, buvo nusiųsti prie 
kranto motorihiai barkasai.
Bet juos/visus paskandino Ku- bargrin gautus daiktus,
bos ginkluotųjų , pajėgų arti
lerijos ir . aviacijos- ugnis. >

Lemiamoji dgrešprių sutriuš
kinimo operacija pasibaigė 
greitai. Iki 5' valandos 30 mi
nučių dierios P laj ach iro n as 
buvo išvaduotas.

Gyvi likę interventai pasi
slėpė pelkėse, bet neilgai ga
lėjo ten išsilaikyti t jie pra
dėjo iš.ten slinkti ir pasiduo
ti į belaisvę liaudies milicijos 
ir Armijos būriahls, saugoju
si erhs kelius ir kartu apieško- 
j'usiems pelkėtą vietovę.

Kai žurnalistų grupė atvyko 
į Plajachironą, ant ilgų suo
lų išilgai pliažo kabinų buvo 
apie 2,00 belaisvių. Per kele
tą vaUndiį jų skaičius padi
dėję beveik dvigubai., ,

K& jie? Iš kur? Kuf? 
Kuh jiė buvo ruošiami išsi
laipinimui Kuboje? Jūsų ko
respondentas kalbėjosi Su 30 
belaisvių. Didesnę jų dalis — 
kubiečiai, užverbuoti Majaniy-

Eikvotojai bei šlamšto 
gamintojai

Rąšėja^ Vance Packard 
parašė knygąįf užvardijęs 
“Waste Makers.” Kadangi 
lietuviškai žodį “waste” ga
lima visaip išlinkshiuoti, 
tad gal ir bus tinkamiau
sias linksnys “šlamšto ga
mintojai.” Rašėjas gana 
aiškiais prirodymais pasa
koja, kaip laisvojo verslo 
savininkai ir įmonių valdo
vai viską gamina taip, kad 
tik greičiau susidėvėtų ir 
gestų; kad naudotojai kuo 
greičiau namuose būtinus 
panaudotus daiktus mestų į 
sąšlavyną ir pirktųsi nau
jus. Ir jis taip aiškiai vis
ką parodo, pradedant nuo 
paprasto virtuvės peilio, iki 
statomo naujo namelio,

Autorius ryškiais bruo
žais parodo, kaip įvairių 
įmonių savininkai, susirin
kę svarsto, kaip viską, viso
kias reikmenis gaminti, 
kad greičiau dėvėtųsi, ges
tų; kad naudotojai, nors ir 
gerus daiktus, greičiau mes
tų į sąšlavyną ir pirktųsi 
naujus. Pirmiausia gamin
tojai ir pardavėjai panau
doja spaudą, radiją ir te
leviziją įvairiausioms rek
lamoms ir garsi n i m a m s 
naujų gaminių. O paskui 
leidžiasi stuba nuo stubos 
visokie agentai,’ agentėliai 
ir visaip įkalbinėja, įrodi
nėja, net kai ką ir pade
monstruoja šeimininkėms, 
kad jų skalbiamoji mašina 
jau kelių metų senumo ir 
ne tokia gera, kaip nauja; 
kad šaldytuvas perdaug eik
voja elektros jėgą ir t. t. Ir 
taip žodžiu sakant, viso
kiausi dirbiniai, naujos ga
mybos kur kas geresni-' už 
senesnio dirbimo, gi tuo pat 
laiku viską taip gamina, 
kad tik gl’dičtaif '^ėVėt^si',’ 
gestų, kad naudotojai mes
tų senus laukan, o pirktų
si naujus, nes kitaip .įmo
nių savininkų ir verslinin
kų nukentės pelnas, jei vi
sokie gaminiai tęsės ilgai.

Technika, pasiekusi 
aukštą laipsnį, automati- 
z a c i j a sparčiais tempais 
skubina gamybą visose in
dustrijos šakose; dirbiniais 
užversti sandėliai, kad nau
dotojai nespėja- išp i r k t i. 
Tad įvairūs pramonininkai, 
susirinkę į konferencijas ir. 
svarsto, kokiais būdais pa
skubinti išpardavimą san-. 
dėliuose sukrautų gaminių; 
kad nauji dirbiniai plauktų 
į naudotojų namus, o iš na
mų — į sąšlavynų krūvas, 
kad tik nenukentėtų pramo
nininkų ir vertelgų pelnas.

Vienoje ~ pramonininkų 
sueigoje, vienas įmonės sa
vininkas buvo užklaustas: 
kaip' ištvermingi jo nauji 
gaminiai, kaip ilgai tęsės?

—Iki bus sumokėta pas
kutinis s u m o k ė j imas už 

buvo atsakyta.
Autorius daug pašvenčia 

vietos savo knygoj gamybai 
naujų, vėlesniosios mados 
(models) automobilių. Tai

penki — Floridoje.
simą, kur jie buvo pasodinti 
į laįvuš išsiuntimui į Kubą,

je dalyvauti intervencijoje. 
Jų tarpe aštuoni studentai, 
vienas gydytojas, vienas bu
halteris, devyni, kaip jie pa
reiškė, neturi aiškaus užsiė
mimo, kiti atsisakė atsakyti į 
klausimą, kokia jų profesija. 
Vidutiniai gaudavo už savo 
tarnybą po 175 dolerius per 
mėnęsį. ,

Dvidešimt iš jų buvo pa
ruošti Retalūleų karo stovyk
loje, penki —• kitose stovyklo
se Gvatemalos " teritorijoje, 
penki — Floridoje. Į klau
simą, kur jiė buvo pasodinti

. . 1 Kubą,
daugumą atsakę — Nikarag
voje. Du į klausimą neat- 
,sakė.

tikras šlamštas, pagal auto
riaus parodymus. Jis sta
to klausimą: kam reikalin
ga automašinai 350 arklių 
jėgos motoras, kada 85 ark
lių jėgos motoras pakanka
mai jėgingas? Jis net su
mini, kad “T” model for- 
delis tvirčiausiai padirbtas.

1958 metais, Chicago je, 
pramonininkų konvencijoje, 
Whirlpool korporacijos vi- 
ce-prezidentas pasakė, kad 
namuose naudojamų daiktų 
elektros srityje, mes esam 
pasiekę aukštumą; viskas, 
ką mes turime daryti, tai 
keisti formas (models), kad 
ypatingai šeimininkėms at
rodytų gražesnį, patrauk
lesni, o anie dirbinių geru
mą, patvarumą — pamirš
kime.

Net ir namelius įvairios 
kompanijos (real estate) 
stato irgi su tuo pat tikslu, 
kad iki pirkėjas išmokės 
skolą už namelį, kad name
lis jau būtų mažavertis, 
kad būtų reikalingas ne
menko remonto; kad savi
ninkas ir vėl lystų į skolą, 
ir vėl mokėtų paskolų kom

Sierra Leone —nauja 
respublika Afrikoje 

1961 m. balandžio 27 d. bei degtukai 
mieste Freetowne įvyko- vie
nos iš seniausių kolonijinių 
Anglijos valdų Vakarų Af
rikoje — Sierra Leone — 
nepriklausomybės paskelbi
mas. Freetown yra naujos 
valstybės sostinė.

Sierra • Leonė, paversta 
imperijos kolonija Ą807 me- 
tiis, ūžimą ftalyiinti nedi
delę teritoriją1’ — 72.3 tūks
tančio kvadratinių kilomet
rų. Joje gyvena 2,400,000 
žmonių. ' .

Iki kolonizatoriams užė
mus šalį, Sierra Leonės gy
ventojai visiškai apsirūpin
davo savo gamybos maistu. 
Dabar, kai ribojami mais
tinių kultūrų pasėliai ir vi
sokeriopai skatinama ga
myba eksportui, kasmet 
stiprėja mitybos krizė.

Pavyzdžiui, kuklia u s i u 
vertinimu gyventojų porei
kiams patenkinti kasmet 
reikia išauginti ne mažiau 
kaip 450 tūkstančių tonų 
ryžių, bet pastaraisiais me
tais jų auginama vis ma
žiau ir dabar derlius ne
viršija 50 tūkstančių tonų. 
Netgi oficialios anglų at
skaitos apie mitybos būklę 
šalye autoriai buvo privers
ti pripažinti, kad pirmojo
je XX amžiaus pusėje ko
lonijos gyventojai maitino
si žymiai blogiau, negu 
.prieš 300 metų.

Sierra Leonės žemės gel
mėse yra didelės geležies, 
chromo rūdos ir kitų nau
dingųjų iškasenų atsargos. 
Daugelyje šalies rajonų ras
ta didelių deimantų sąna
šynų. Derlingos žemės, pa
kankamos ' drėgmės kiekis, 
karšta saulė sudaro palan
kias sąlygas žemės ūkiui.

Kodėl gyventojai skursta, 
nesunku suprasti. Minera
linių žaliavų (jų kaina — 
daugiau kaip 5 milijonai 
svarų sterlingų per metus) 
gamybą ir eksportą visiškai 
monopolizavo angliškieji ko
lonizatoriai. Jie visomis 
priemonėmis trukdė sukurti 
šalyje savo pramonę. Todėl 
beveik visi gatavi dirbiniai 
—avalynė, drabužiai, mais7 
to prekės ir netgi muilas
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panijoms procentus už pa
skolą ant namelio.

Knyga susideda iš daug 
skyrių ir kiekvienas sky
rius apima skirtingą gyve
nimo ir gamybos sritį, ir 
visur parodo pramoninin- 
kų-kapitalistų nesvietišką 
pelno godumą. 'Jis net sa
ko, kad kiekvienas Nikitos 
Chruščiovo pareiškimas už 
visapasaulinę taiką Ameri
kos fabrikantus krečia, 
kaip drugio liga. Visapa- 
saulinė taika reikštu su
stabdymą kariškos gamy
bos ir nutraukimą jiems 
riebių pelnų.

Knyga skaitosi lengvai ir 
įdomi, ir kiekvienam galin
čiam angliškai skaityti ver
ta perskaityti ir susipažin
ti su autoriaus pasakoji
mais, kaip visokia gamyba, 
dirbiniai dar tik ruošiama 
gamybai, o jau skaitoma 
seniena (obsolescence). Ne 
veltui autorius ir jo minė
toji knyga “Waste Mak- 
kers” susilaukė- aštrios kri
tikos “New York Times” 
apžvalgininkų skyriuje. Tik 
pamanykite: parodyti tokią 
tiesą plačiajai visuomenei!

Autorius dar jaunas žmo
gus. Linkėtina, kad jis ir 
daugiau parašytų naudin- 
gų, gerų knygų.
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importuoja
mi ir, žinoma, visų pirma iš 
Anglijos.

Visų tipų mokyklose mo
kosi ne daugiau kaip 75 
tūkstančiai moksleivių, kai 
tuo tarpu iš viso Sierra Le
onėje yra daugiau kaip 700 
tūkstančių mokyklinio am
žiaus vaikų. Suaugusių gy- 
ypųtoi^.y^pę^ neraštingi 
žmone&^ū^afo. >90-95 pro
centus.

Šalyje beveik neorgani
zuotas medicininis gyvento
jų aptarnavimas; vienas 
gydytojas tenka 33 tūks
tančiams gyventojų (Angli
joje — 950 \ gyventojų); 
viena ligonio vieta ligoninė
je tenka 1,550 žmonių (An
glijoje—85 žmonės). Mirš
ta nepaprastai daug vaikų. 
Netgi šalies sostinėje Free
town© jų miršta beveik 25 
procentai.

Sierra Leonės liaudis nie
kad nesitaikstė su užsienie
čių viešpatavimu. Y p a č 
platų .užmojį įgavo išsiva
davimo kova po antrojo pa
saulinio karo.

Didelis Sierra Leonės dar
bininkų streikas įvyko 1955 
metų vasario mėnesį. Ko
lonijinės valdžios įsakymu 
policija ėmė šaudyti į strei
kininkų demonstraciją. 20 
žmonių žuvo ir daugiau 
kaip 100 buvo sužeista, r 

Paskesniais metais Sier
ra Leonėje buvo įvykdyta 
daug antifeodalinių ir anti- 
imperialistinių veiksmų, ku
riuose dalyvavo plačiosios 
valstiečių masės.

Nacionalinio išsivadavimo 
judėjimui šalyje vadovauja 
buržuazinės afrikiečių inte
ligentijos atstovai. Ši in
teligentija žengia 1951 me
tais įsteigtos liaudies par
tijos priešakyje. Liaudies 
partijos lyderis M. Marta- 
jus iškeltas į nepriklauso
mos Sierra Leonės ministro 
pirmininko postą.

L. Pribytkovskis

Draugystės vakaras įvy
ko Pagėgiuose. Jame šio 
rajono janimas susitiko su 
Sovietsko atstovais.

A. Šimaitis



I Vai, lekite, dainos...
Prano Vaičaičio 85 metų 

sukaktį minint
ponų priespaudos baisu
mus. Jis šaukė lietuvius
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Prano tėvai — Santakų 
kaimo (Naumiesčio rajono) 
valstiečiai — labai norėjo 
išleisti sūnų j kunigus. Ta
čiau šis, dar besimokyda
mas Marijampolės gimna
zijoje, griežtai pasiprieši
no: nenorėjo mulkinti žmo
nes ir valgyti kitų uždirb
tų duonų. Nuo kunigų se
minarijos Pranas šiaip taip 
išsisuko ir įstojo į Petra
pilio (Leningrado) univer
sitetų. Kartų caro žanda
rai padarė kratą poeto 
kambaryje ir surado jo ei
lėraščių. Tuojau jį pasodi
no į kalėjimų. Pranas jau 
iš mažens buvo silpnos svei
katos, o sunkus, vargingas 
kelias i mokslų, kalėjimas 
dar labiau ji nuvargino. 
Ves baigęs mokslus, jis su
sirgo džiova. Pats neturėjo 
pinigų gydytis, o seni tėvai, 
gyvenę labai vargingai, 
taip pat negalėjo padėti. 
Prano Vaičaičio “gyveni-! 
mo saulutė,” jo paties žo-; 
džiais sakant, “leido kas į 
karta šešėlius ilgyn ir il-| 
gyn.” Poetas mirė, išgyve- • 
nęs tik 25 metus (1901). !

I

Tais laikais, kai gyvenoj 
poetas Vaičaitis, Lietuva 
dar nebuvo atsigavusi nuo 
baudžiavos vargų. Sunkiai 
ja slėgė caro valdžia. Bu
vo uždr austa spausdinti 
lietuviškas knygas ir laik-1 
raščius. Pats Vaičaitis lie- i 
tuviškas knygeles slėpdavo i 
senos kriaušės drevėje. Ta
čiau ir sunkiausiais laikais 
lietuviai dainuodavo dai
nas. Nelinksmos buvo jų 
dainos. Nelinksmas dainas 
dainavo ir Pranas Vaičai
tis. Savo eilėse, kurias 
pradėjo rašyti dar gimna
zijos suole, jis apdainavo 
valstiečių skurdų ir vargų,

vienybėn, ragino prisiminti 
senovės lietuvių didvyriš
kus žygius, kovas su kry
žiuočiais ir iš jų semtis 
stiprybės, atsparumo prieš 
visas nelaimes.

Pranas Vaičaitis apdai
navo ir vargingų vaikų gy
venimų. Jam buvo skaudu, 
kad neturtingųjų vaikai 
negauna skanesnio kąsne
lio, neturi gražesnių žais
lų, o ponų vaikai yra vis
kuo pertekę:
Per tvorų, j sodą, mūs pono žiūrėjo 
Vaikiukas išblyškęs, apdriskęs visai 
Ir matė, kaip ponvaikiai

puikūs žėrėjo, 
Kaip žaidė, kaip juokės

visi jie linksmai.

Anais laikais našlaičių 
gyvenimas buvo labai sun
kus. Poetas Vaičaitis eilė
raštyje “žvaigždutė” ap
dainuoja jų likimą:
Kas našlaičius priglaus, paglostys? 
Kas aprūdys, pavalgydins ?
Kąs karčias ašaras nušluostyu, 
Kas juos gyventi pamokins?

Pranas Vaičaitis pats la
bai mylėjo tėvelius, todėl jo 
eilės apie našlaičius yra 
graudžios, kupinos užuo
jautos. Poetas* apdainavo 
darbo žmonių skurdą ir 
vargus nuo jų lopšio ligi 
pat mirties. Jis apdainavo 
ir pasmerkė savo eilėse vi
sokius dykaduonius, ponus, 
kunigus bei caro valdinin
kus, tunkančius iš liaudies 
darbo. Poetas neapkentė 
karų, kuriuose žmonės tu
ri mirti, kovodami dėl sa
vo ponų reikalų.

Poetas labai troško, kad 
visi darbo žmonės būtų lai
mingi ir laisvi, kad jie ga
lėtų kurti šviesų gyvenimą. 
Savo eilėmis jis norėjo pa
lengvinti žmonių vargus:

Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo j kaimą, pas jaunus, senus. 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Vušluostykit ašaras,kelkit jausmus.

Poeto Prano Vaičaičio 
svajonės išsipildė. Tarybų 
Lietuvoje darbo žmones'pa
tys tvarko sė,’vo gyvenimų, 
yra savo laimės kalviai.

J. Kaminskas

Is laiško redakcijai
Gerbiamieji
R. Mizara ir A. Bimba!

Leiskite man, nors ir pa
vėluotai, pasveikinti laisvie- 
čius auksinio jubiliejaus 
proga. Kovokite nenuilsda- 
mi ir toliau, o aš, Jūsų ben
dradarbis, kiek galėdamas 
padėsiu.

Mano asmeniniame gyve
nime buvo kai kurių sun
kumų. Staiga sugriebė li
gos, dėl jų ir Amerikon ne
nuvažiavau, nors visi doku
mentai buvo gatavi. Dabar 
neseniai, išgulėjęs beveik 
du mėnesius, išėjau iš ligo
ninės. Turėjau sunkią ope
raciją... Dabar jau viskas 
geriau ir jau pradėjau dar
buotis.

Siunčiu rašinėlj apie Ra
šytojų Sąjungą ir jos Lite
ratūros Fondą. Manau, kad 
jie gali būti įdomūs “Lais
vės” skaitytojams.

Norėčiau dar p a r a š y ti 
apie autorių teisėms saugo
ti valdybą. Žinoma, jeigu 
yeikia. \

Spaudžiu dešines, 
Jūsų

Juozas Chlivickas 
Vilnius

Miami, Fla. — Streikuo
ja 4,500 mechanikų ir kito
kių darbininkų prieš Na
tional Airlines lėktvų kom
paniją.

Įžvalga į Piefty Ameriką
Kad ir ne visame, bet di- ’ mos, tokio pat ilgio šuoliu, si desėtkai tūkstančių kvad- 

džiumoj Pietų Amerikos tik truputį kryptelėjus į ry- ratinių mylių užklotų ver- 
kontinento man teko būti tus, pasieki Santiago, Chi- tinga mediena, miškais, 
ir kai ką įspūdingo ten pa- lėj. Iš čia oro kelias suka-1 Argentinoj esant, man 
tėmyti. Buvau Panamoj, Pe-; si 90 laipsnių alkūne į ry- teko būti La Platos muzie- 
ru, Chilėj, 
Uruguay. Apie kiekvieną 
iš jų esu parašęs smulkiau. 
Bet dabar reikėtų padaryti 
trumpą santrauką ir pa
sverti, ką gi tie mano įspū
džiai reiškia mūsų šių die-

Argentinoj ir | tus. Už astuonių ar devy- juje. Ten mačiau abi kraš- 
nių šimtų mylių pasieki tutinybes taip vadinamos 
Buenos Aires, Argentinoj, 
ir dar už poros šimtų my
lių—Montevideo, Uruguay.

“dievų kūrybos.” Didžiu
liame kambaryje aš mačiau

SVĖDASAI
Kai kas mėgsta sakyti, 

kad Svėdasai yra savotiš
kas Anykščių literatūrinio 
ir gamtos grožio tęsinys. 
Tai tiesa, tačiau ii toli gra
žu nebus pilna, jeigu bus 
užmiršta, kad Svėdasai yra 
anykštėnų revoliucinės ko
vos dėl savo liaudies lais
vės tęsinys. Keliaujant po 
Svėdasų apylinkes, neišven
giamai tenka susidurti su 
revoliucinės kovos vietovė
mis, susitikti su tos kovos 
dalyviais.

Svėdasiškiai aktyviai da
lyvavo 1863 metų sukilime. 
Čia buvo sukilėlių stovyk
los. Svėdasuose iš bažny
čios varpinės į sukilėlių 
kariuomenę pasakė kalbą 
sukilėlių vadas Antanas 
Mackevičius. Iškėlęs revo- 
liucinį-demokratinį reikala
vimą “atiduoti žemę į nuo
savybę liaudžiai”! Tos pa
čios dvarų žemės Svėdasuo
se išėjo reikalauti dvarų 
bernai 1905 metais.

1918 m. Svėdasuose, va
dovaujant revoliucionieriui 
VI. Baškiui, įsikuria komu
nistų partinė organizacija, 
kuri, renkant valsčiaus ko
mitetą, gavo daugumą vie
tų ir kartu su rokiškiečiais 
1918 m. paskelbė Tarybų 
valdžią.

Pradėtos darbo žmonių 
kovos dėl savo laisvės ne
pavyko nuslopinti net ir 
žiauraus buržuazinio reži
mo metais.

Tokį gyvenimą, kokį jie 
gyvena šiandien, darbo 
žmonės iškovojo savo ilga
mete kova, savo krauju ir 
brangiausiu turtu gyvy
be.

Svėdasai yra garsaus ra
šytojo Juozo Tumo-Vaiž
ganto gimtinė. Jis gimė 
Malaišių kaime. Vaižgantas 
su nepaprasta žodžio jėga 
ir grožiu yra nupiešęs savo 
raštuose gimtojo kaimo 
vaizdus ir žmones. Žinoma, 
dabar svėdasiškių jau ne
bepažinsi iš Vaižganto kny
gų — taip jie visais atžvil
giais pasikeitė. Tačiau Va
ižganto palikimas yra ger
biamas ir vertinamas. Iš jo 
knygų mokosi jaunimas 
gražios ir turtingos kalbos. 
Svėdasiškiai, pagerbda m i 
Vaižgantą, kryžk e 1 ė j e į 
Anykščius, Šimonis ir Ka
majus pastatė jam atminti 
paminklą, o šalia jo — ne
dideliame skvere — medžio 
drožinį “Sėjiką”.

Svėdasai — įžymaus mū
sų senosios kartos dailinin
ko Kajetono Sklėriaųs gim
tinė. Iš čia kilusi ir rašyto
ja B. Buivydaitė. Svėdasai 
taip pat ir mūsų rašytojo 
Juozo Baltušio mėgiama 
bei lankoma vieta. Jis jau
nystėje šiose apylinkėse iš 
braidžiojo vargą, vargelį, 
kurį taip sodriai aprašė 
“Parduotose vasarose”. . .

Miestelį į Vyžuonų pusę 
juosia Alaušo, o į Kamajų 
pusę — Beragio (Svėdasų) 
ežerai. Netoli miestelio te
ka Jaros upė. Apylinkėse 
yra ištisa puokštė pušynų, 
šilų, kalnelių ir akučių — 
ežerų. Iškyla Taurakalnio 
ir Juodkalnio piliakalniai, 
rūstus Kartuvių kalnas, 
Vaišganto “Pragiedruliuo
se” aprašyti Valiulio ir Pa- 
pukštės kalnai, Juodžiaus 
kelmas.

Dabar Svėdasuose jomar- 
kų ir atlaidų triukšmą nu-

stelbia technikos gaudesys 
ir besimokančio jaunimo
klegesys. Ir jei kas bando 
sakyti, kad čia užkampis, 
svėdasiškis užsigavęs atsa
ko.

—Vaikeli, baikas kreti. 
Dviem desėtkais apakęs esi, 
kad permainų nematai.

/

Miestelyje Tarybų vald
žios metais atidaryta vidu
rinė mokykla, kultūros na
mai, kino teatras, ligoninė, 
vietoj žibalinės spingsulės 
šviečia elektra. Čia yra paš
tas, vaistinė, parduotuvės, 
užkandinė, maisto produk
tų krautuvės bei įvairios 
kitokios prekybinės įstai
gos. Dabar miestelis yra 
“Svėdasų” kolūkio ir apy
linkės centras.

Indijoje yra 438,000,000 
gyventojų. Kiekvieneriais 
metais yra 8,000,000 naujas 
žmonių prieauglis. Šalis 

’neperdidžiausia, žem d i r- 
byste atsilikusi, tai susida
ro maisto problema. Indi
jos vyriausybė bijosi dide
lio žmonių prieauglio ir 
svarsto gimdymo kontroles 
klausimą.

A. Ramanauskas

Indijos ir Kinijos 
žmonių prieauglis

Kinija didesnė teritori
niai, bet joje yra virš 600,- 
000,000 gyventojų. Kinijoje 
metinis žmonių prieauglis 
yra apie 30,000,000. Kinija 
žmonių prieauglio nesibijo, 
nes liaudiškoje santvarkoje 
jau žymiai patobulino žem
dirbystę ir nuolatos ją to
bulina. Kinija taipgi vysto 
galingą industriją ir plečia 
žuvininkystę.

IŠ ISTORIJOS
Prieš 100 metų Jungtinė

se Valstijose prasidėjo Pi
lietinis karas. Pietinių vals
tijų valdovai, kurie turėjo 
beveik 4,000,000 negrų ver
gų, ne juokais rengėsi at
simesti nuo Jungtinių Vate-; 
tijų. Jie į negrus žiūrėjo 
kaip į darbo gyvulius. Neg
rų pavergėjai sake: “Die-; 

,vas sutvėrė negrus ne ko- 
ikiam nors kitam tikslui, 
i kaip medžiams k irsti-ir 
I vandeniui baltiesiems neš- 
jti.” Jie negrų pa vengimą 
teisino dievu ir biblija.

Pietiečiai pasiryžo gink
lo pagalba atsimesti nuo 
Jungtinių Valstijų ir neg

inus laikyti vergijoje. Jie 
’ sušaukė savo suvažiavimą, 
išsirinko už prezidentą Jef- 
fėrsoną Davisą — buvusį 
karininką. 1861 m. kovo 6 
dieną Davisas paskelbė lOO 
tūkstančiu vvru mobilizaci
ja.

South Carolina valstijos 
gubernatorius ragino pie
tiečius ginklo pagalba iš
varyti Jungtinių Valstijų 
federalinės vyriausybės ar
mijos dalinius. Ten ir pra
sidėjo Pilietinis karas.

Charleston miestas yra 
prie Atlanto vandenyno. Į 
Atlanta įteka Wando - Coo- 
per, Ashley ir visa eilė kitų 
upių ir upelių. Miestas tarp 
šių upių. Link Atlanto di
delė jūrų įlanka. Ant kran7 
tų ir salų buvo pastatyta 
visa eilė fortų ir įsitvirti
nimų. Viduryje įlankos 
žiočių, ant mažos salos, sto
vėjo aukšti niūrai Sumter 
forto (tvirtumos). Sumter 
forte buvo 120 JAV vyriau
sybės karininkų ir karių 
komandoje majoro Roberto 
Andersono.

nų kunkuliuojančiame gy
venimo verpete.
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Dar kovo pradžioj grįžau 
namo pas šeimą, pas drau
gus, pas pažįstamus. Čia 
jauku, ramu ir šilta prie 
šeimos židinio. Kuomet 
š a 11 o k a is kovo vakarais 
šiaurrytis švilpauja palū
piais, sėdint prieš skaid
riai žėrintį atvirą židinį,

Gamtos grožis priklauso 
nuo žmogaus: kur jis gi- 
gimęs, prie kokių aplinky
bių jis pripratęs, ir koks jo 
skonis. Pietų Amerikos že
mynas gali patenkinti vi
sus. Panamos ugniakalnių 
pelenyno statūs gauruoti 
kalneliai, apaugę sugūžu- 
siais k r e i v a š akiais me
džiais ; Brazilijos š u t r ū s 
raistai ir nepereinami miš
kai, supinti vijokliais; Chi-

skrendi mintimis pietų link. 
Ten, anapus, dar ledais su- 
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*dpės matai kalnuotą Penn- 
sylvanijos valstiją. Už jos, 
toliau į pietus, Maryland,

lės Andes aukstakalniai, 
kurių viršūnės siekia ledo 

^akintos upės Delaware temperatūros atmos f e r o s
• zonas, ir kurie sustabdo iš 

rytų atplaukiančias liūtis, 
paversdami pustynėmis va
karines Pietų Amerikos Pa-Virginia, Šiaurinė ir Pieti

nė Karolinos, Georgia ir, 
galop, Florida. Ji, lyg pirš
tas įsikiša į Karibo jūrą. To 
piršto galūnėj, lyg nagas, 
randasi turistų rojus, Mia
mi. Dar vis mintimis skren
di toliau į pietus. Peršoki 
Karibo jūrą, apie 1,000 my
lių ir atsirandi Panamoj.

Panamos Respublika — 
siauras žemės sklypelis. Jo 
plotis nuo 50 iki 150 my
lių; ilgis, kurio vakarinis 
galas atsiremia į Costaricą, 
o rytinis į Columbia — apie 
300 mylių. Panamos są- 
smauga atrodo lyg virvu
tė, laikanti surišus pietinę 
ir šiaurinę dalį Amerikos 
kontin-ento.

Iš Panamos dar strikteli 
į pietus 1,400 mylių ir at
sirandi Limoj, Peru. Iš Li-

cifiko pakrantes; ir Argen-
tinos pietinės lygumos su 
jos ežerais, tyvuliuojančiais 
beržynų gojuose ir pušy
nuose, gali patenkinti skonį 
kiekvieno gyventojo mūsų 
planetoj.

Kaslink gamtos turtų, ne
su ekspertas ir negaliu 
daug ko pasakyti; negi iš 
orlaivio juos visus galima 
pamatyti. Gamtotyros 
mokslininkai turi jų daug 
užrekordavę. Tačiau ten 
randasi tūkstančiai ir tūks
tančiai kvadratinių mylių 
ploto, kur civilizuoto žmo
gaus koja dar nebuvo įkel
ta. Be to, Andes kalnynuo
se nežinomi kiekiai visokių

milžinišką slibiną, lotyniš
kai vadinamą BaJaenoptera 
Pataclionica. Tas priešis
torinis gyvūnas, kaip jo 
griaučiai dabar parodo, bu
vo apie 100 pėdų ilgio, 30 
pėdų aukščio ir 20 pločio. 
Jis turėjo didžiulius, į sma
ko panašius nasrus, milži
nišką liemenį, 6 kojas ir il
gą uodegą. Toliau matėsi 
mažesni gyvūnai: liūtai, 
tigrai, elniai ir aibės visai 
mažyčių gyvūnėlių.
. Tačiau žmogus yra aukš
čiausia esybė visatoj. Jis, 
sekdamas žvaigždynais, su
randa nesuskaitomus bilijo
nus- žvaigždžių ir planetų, 
panašių į mūsų Saulinę sis
temą.

Tik neseniai pirmutinis 
žmogus, tarybinis žmogus, 
jau apskriejo mūsų planetą 
ir sėkmingai sugrįžo. To
dėl ir yra svarbu žinoti., 
kas žmogų ir beribę visatą 
sutvėrė. Jei tas žilabarzdis 
senelis, kurį prietaringasis 
religinis kultas skelbia “vi
satos tvėrėju,” tą viską su
tvėrė, tai tikintieji duoda 
jam per mažą kreditą. Ta
čiau prietarai pasiliks prie
tarais. Per nesuskaitomus 
milijonmečius gamta tą vis-, 
ką išvystė. Žmogus jau 
daug paslapčių atidengė.
Jei taika viešpataus ir mes 
atomine bomba nenusižydy- 
sime, žmogus dar daugiau 
jų atidengs.

Gyventojų skaičius Pie
tų Amerikoj yra nedaug

metalų, mineralų ir kitokių 
vertingų medžiagų. Pietinėj _______„ ____
Chilėj ir Argentinoj randa-*ir sveikatos apdraudą pusę

mažeshis ųž. Šiaurės Ame
rikos. Jų raštingumas ir 
gyvenimo lygis skirtingas. 
Tačiau šalyse, kur man te
ko lankytis (Panama, Peru, 
Chilė, A r g e n t i na, Uru
guay), didmiesčiuose žmo
nės gyvena, kad ir menkiau 
negu Šiaurės Amerikos 
žmonės, bet pusėtinai. Ū- 
kiuose, išskiriant dvarpo
nius, gyvena vargingai. 
Darbininkas, patekęs, į dva
rą duonos pelnyti, yra lygus 
vergui. Gyvenimo reikme
nis jis turi pirkti dvaro 
krautuvėj. Darbdavys, ves 
damas sąskaitą, visuomet 
suranda, kad darbininko al
ga niekuomet nepadengia 
jo gyvenimo reikmenų išlai
dų. Darbininkas visuomet 
skolingas darbdaviui. Pagal 
įstatymus, darbininkas ne
gali palikti darbovietės, jei 
jis darbdaviui skoli n g a s . 
Bandydamas bėgti, rizikuo
ji sargų kulka į kaktą.

Didmiesčiuose ir industri
jos centruose darbininko 
padėtis geresnė. Ten dar
bininkai daugiau apsišvietę, 
geriau organizuoti ir solida
rūs kovoje už būvį. Jie tu
ri daug laimėjimų. Neku
rtais atžvilgiais net ir dau
giau negu Šiauramerikie- 
čiai. Ten 50 metų amžiaus 
darbininkas gali išeiti į 
pensiją ant pilnos algos; 
ne taip, kaip pas mus, tik 
ant ketvirtadalio.

Ten darbdavys, paleisda
mas darbininką iš darbo, 
turi jam sumokėti mėnesio 
algą už kiek vienus metus, 
išdirbtus jo dirbtuvėj. Ten 
sveikatos apdrauda valdžios 
tvarkoma; todėl ligonbu- 
čiai, gydytojai ir gyduolės 
darbininkui lengviau priei- 
narna. Ten darbininkas 
gauna vieną mėnesį vaka- 
cijų į metus. Tai yra ša
lies įstatymas. Už pensiją 
moka darbihinkas ir pusę

darbdavys. Nežinau, ar vi
sose Pietų Amerikos šaly
se, bet nekurtose jau ir mi
ni malės algos įstatymai vei
kia.

Šiuos įstatymus patėmi- 
jau Panamoj, Argentinoj ir 
Uruguajuj. Girdėjau, jie 
yra ir kitose Pietų Ameri
kos šalyse.

Nekurie gali pamanyti, 
kad, veikiant viršminėtiems 
įstatymams, ten pakenčia 
mas - darbininkui gyveni
mas. Tačiau taip nėra. Ter 
abelna darbininko alga — 
trys doleriai į dieną. Vieti 
niai produktai gal kiek pi
gesni negu Jungtinėse Vals
tijose, bet importuotos pre
kės brangesnės negu pas 
mus. Gyvenimo lygis dar
bo žmogui ten daug žemes
nis.

Kodėl ten tokios žemo' 
algos? Suprantama, darb 
davio pelnagro b y s t ė yrr 
viena priežastis. Tačiau ki 
ta priežastis gal dar stam 
besnė už pirmąją: ten dar 
bininkas nėra nė puse tie1 
nroduktingas, kaip Jungti 
nėse Valstijose.

Nepamanykit, kad Pietį 
Amerikos darbininkas yrr 
lepšė, tinginys. Nieko pa 
našaus! Jis—inteligentiš 
kas,. energingas, darbštus 
Bet industrija ž e m a m ( 
laipsnyje. Jis neturi moder 
niškų įrankių, ir jis pliko
mis rankomis negali pada
ryti to, ką padaro mašina.

Užsienio kapitalas kapita
listinėj santvarkoj mažai ką 
gelbsti, vystant atsilikusių 
šalių industriją. Didžiuliai 
privatinių įstaigų pelnai 
suėda paskolos ir mažai be
lieka pakėlimui šalies eko
nomijos. Pagal klimatą, 
gamtos turtą ir žmonių 
darbštumą Pietų Amerika 
galėtų tapti rojumi ant že
mės. Bet ten reikia socia- 
lės tvarkos, kuri šalį tvar

kytų daugumos: naudai, o 
ne keletui savanaudžių. ;

Tai bus ir viskas apie Pie
tų Ameriką.

Sveikindamas “Laisvę” 
jos 50 metų sukakties pro
ga, noriu jai padėkoti už 
suteikimą vietos jos skilty
se mano rašiniams. (Mes 
dėkojame grb i a m a m Be
vardžiui už rašinėjimą. — 
Red.)

Šia pačia proga norisi 
pasakyti ką tai didingo, 
ūelą jaudinančio ir giliau
sią pagarbą išreiškiančio 
‘Laisvės” redaktoriams — 
\ntanui Bimbai, Rojui Mi- 
7arai ir jų štabui. Bet ką 
gi aš galiu pridėti prie ju
biliejinėse didžiulėse trijose 
“Laisvės” laidose jautriau
sių ir nuoširdžiausių išsi
reiškimų Tarybinės Lietu
ms inteligntijos — literatų, 
nokslininkų, menininkų ir. 
”itų? Džiugu, kad jau se
nai matyta mano gimtinė 
Lietuva tiek daug jų turi. 
Tausmai, susijaudi n i m a s 
"irdį gniūžtelėja, sukelia ai- 
'es minčių, kurtų išreiški
mui trūksta žodžų.

Negi aš galiu ką dau
giau pridėti ir prie jubilie
jinių sveikinimų tų “Lais- 
rės” veteranų, amerkiečių 
bendradarbių, kurie nepaly
ginamai daugiau yra pasi- 
' ūko j e negu aš.

Todėl, tik trumpai palin
kėsiu: Ilgiausių. metų! ’

Bevardis 
USA, 61-IV-15

“KAD IR BUS TAIKA,— 
GINKLUOSIME”,—JAV
Washingtonas. — Aukš

tieji JAV valdininkai sako, 
kad jeigu ir bus Laose tai
ka, tai visvien Jungtinės 
Valstijos ginkluos EjEATO, 
tai yra, karo sąjungą Toli
muose rytuose.

1861 m. naktį prieš ba^ 
landžio 12 d. atvyko keli 
pietiečių karininkai į Sum
ter fortą ir pareikalavo An
dersono pasiduoti. Kada jis 
atsisakė, tai išeidami padą- 
ve raštelį: •

“Pone... Mes turime gar
bę pranešti generolo Beatl- 
rgardo vardu, kad už va
landos po šio raštelio įtei
kimo mūsų batarėjos ati
dengs ugnį į Sumter tvir
tumą.”

Už valandos, balandžię 
12 d., 4:30 vai. ryto, pie
tiečiai atidengė ugnį iš for
tų Johnson, Moultrie ir nuo 
sausumos ba tarė jų. Bom
bardavimas tęsėsi per 34 
valandas. Federalinės val
džios įgula atsakinėjo iš 
kanuolių. Bet pietiečiai tu
rėjo daug daugiau kanuolių 
ir padarė fortui žalos.

Balandžio 14 d. į įlanką 
atplaukė JAV karo laivai 
Jie paėmė forto įgulą ir 
nuvežė į New Yorką. Sum
ter fortą užėmė pietiečiai. 
Taip prasidėjo Pilietinis 
karas Amerikoje.

Žydai gaus mokėti 
už nacių kempes

Viena. — Austrijos val
dančiosios partijos jau su
tiko, ' kad jų šalis mokėtų 
žydams, kurie laike karo 
buvo laikomi nacių koncen
tracijos stovyklose. Austri
ja išmokės apie $500,000,- 
000.

Kurie buvo nuo šešių mė
nesių iki 3 metų ir pusės, 
gaus nuo $220.65 iki 
$384.65.

To paties žydų organiza
cijos reikalauja ir iš Vaka
rų Vokietijos, bet Adenau
erio valdžia išsisukinėją, 
nesutinka mokėti. . ••
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Eichmano byla
Balandžio 11 dieną Jeru

zalėje prasidėjo nacistinio 
budelio, esesininko Adolfo 
Eichmano procesas.

Jo nusikaltimai yra žino
mi. Apie juos buvo kalba
ma dar 1945-1946 metais 
Niurnberge, kai t a r p- 
tautinis tribunolas svarstė 
piktadarišką hitlerinę pro
gramą išnaikinti žydus vi
soje Europoje. Vadinama
sis “Vanzee protokolas,” 
kuris buvo pateiktas kaip 
dokum e n t a s Niurnberge, 
numatė išnaikinti 11 mili
jonų žmonių. Šis neregėto 
kanibalizmo uždavinys bu
vo pavestas Eichmanui.

Eichmano proesas vyksta 
1961 metais, praėjus šešio
likai metų po fašizmo su
triuškinimo. Kaip ir kodėl 
Eihmanui sekėsi slapstytis 
visą šį laiką? Kaip apla
mai pasidarė galima, k a d 
nacistiniai piktadariai iš
vengia atpildo?

Kur jie yra pasislėpę
Eichmano byloje paaiškė

jo, kad daugelis hitlerinių 
budelių, naudodamiesi Va
karų įtakingai sluoksnių pa
rama, išvengė bausmės. 
Štai tik vienas pavyzdys: 
Eicmano žinyboje buvo 120 
žmonių, kurie tiesiogiai 
vykdė genocido programą. 
Iš jų, kaip praneša laikraš
tis “Andere ceitung,” su
rasti ir nubausti tiktai trys. 
Iš likusių ramiai gyvena 
VFR SS štandertenfiureris 
Bacheris, SS oberfiureris 
Vejezenmajeris, eses i n i a i 
budeliai Gemekeris, Mu- 
mentėjus ir kiti. Kai kurie 
susirado prieglobstį kitose 
Vakarų šalyse.

1961 metų kovo, 9 dienos 
spaudos konferencijoje Va
karų Vokietijos prokuratū
ros atstovas pareiškė, kad 
tarptautinė policinė organi
zacija (Interpol) neieško 
nacistinių nusikaltėlių — 
netgi, jeigu žinoma, kur jie 
slepiasi. Antai ligi šiol ne
pavyko sugauti vieno iš 
baisiausių išgamų — esesi
ninko Mengelės, gyvenančio 
Argentinoje. Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoje 
ilgą laiką iš viso nebuvo 
ieškoma nacistinių piktada
rių. Tik 1958 metais buvo 
s u o r ganizuotas “centrinis 
biuras nacistų piktadary
bėms tirti.” Šis biuras da
bar nagrinėja 900 įvairių 
bylų ir, kaip praneša laik
raštis “Stutgarter caitung,” 
“artimiausiais mėnesiais ir 
metais” (!) teisman turi 
stoti apie tūkstantį kaltina
mųjų. Tačiau iš jų sugauta 
tik 150 žmonių...

Budeliai valdžioje
Bet tai tik viena reikalo 

pusė. Daug svarbiau yra 
tai, kad daugelis Eichmano 
vienminčių ir bendrininkų 
sugebėjo užimti V a k a r ų 
Vokietijoje aukštus ir atsa
kingus postus. Užtenka pa
minėti valstybės sekreto
riaus Hanso Globkės vardą, 
kad būtų galima pamatyti, 
kaip giliai įsiskverbė “ru
dasis maras” į Bonos vals
tybės organizmą. Užtenka 
paminėti taip pat tokius ka
rinius nusikaltėlius, kaip 
Adolfas Hoizingeris, Teodo
ras Gberlenderis ir Fridri
chas Ferčas...

Paskutinė naujiena prieš 
prasidedant procesui buvo 
pranešimas, kad Izraelio ge
neralinis prokuroras atme
tė Vokietijos Demokratinės 
Respublikos piliečių grupės 
Eichmanui iškeltą civilinį 
ieškinį. Jį rėmė žinomas 
vokiečių juristas profeso
rius daktaras Karlas Frid
richas Kaulis. Kaulis lan

kėsi Telavive, vedė ten de
rybas su valdžios organais. 
Tarp kitako, jis pe r d a v ė 
jiems 52 svarbius dokumen
tus, demaskuojančius Eich- 
maną, ir pareiškė esąs pa
siruošęs dalyvauti procese 
kaip kaltintojo asistentas.

Keisti patvarkymai
Dabar praneša, kad Kau

lio prašymas atmestas. Ko
dėl? Oficiali versija yra 
ta, kad Izraelio įstatymas 
neleidžia dalyvauti procese 
užsienio piliečiams. Tačiau 
pasirėmimas šiuo įstatymu 
yra keistas, nes Izraelio vy
riausybė pakeitė tą įstaty
mą, kai iškilo klausimas dėl 
Eichmano gynimo, ir leido 
dalyvauti procese vokiečių 
advokatui Servatijui su 
asistentu.
Svarstydami Eichmano el- 

gimos teisme perspektyvas, 
daugelis Vakarų apžvalgi
ninkų primena kai kurias 
pagal angliškąjį pavyzdį su
dalyto Izraelio procesinio 
kodekso ypatybes. Procesas 
vyksta daugiausia kaltinto
jo ir gynėjo dialogo forma. 
Jie apklausinėja liudytojus, 
'kaltinamasis yra lyg nuoša
lyje. Kaltinamasis gali pa
norėti liudyti prisiekęs, ta
da jis kalba kaip liudytojas, 
bet jeigu kaltinamasis ne
panorės prisiekti, tai nei 
prokuroras, nei teismas ne
turi teisės jo klausinėti...

Apie metus laiko praėjo 
nuo tos dienos, kai Eichma- 
nas buvo sugautas. Per vi
są šį laiką jo vardas neiš
nykdavo iš laikraščių pusla
pių. Visas pasaulis domisi 
Eichmano byla. Tai visiš
kai suprantama — juk tai 
visai ne privati vieno hitle
rinio piktadario byla.

Liaudies reikalavimai
Kovo 18 dieną Chaifoje 

įvyko darbo žmonių de
monstracija , kuri reikala
vo, kad teismas būtų viešas 
nacizmo teismas. Demonst
rantai nešė plakatus: “Teis
man Globkę ir Oberlende- 
rį.” Balandžio 8 dieną tokia 
pat demonstracija įvyko 
Telavive. Buvę koncentraci
jos stovyklų kaliniai žengė 
kolonoje užsidėję geltonus 
lopus, kuriuos nešiojo žydai 
fašistinėje Vokietijoje. Tą 
pačią dieną Telavive įvyko 
buvusių partizanų, Pasi
priešinimo judėjimo dalyvių 
ir koncentracijos stovyklų 
kalinių konferencija. Ji vy
ko su lozungu “Eichmano 
procesas turi tapti nacizmo 
procesu.” Pasiprieši n i m o 
kovotojų, nacizmo aukų ir 
kalinių tarptautinės fede
racijos sekretorius Renato 
Bertolinis, kalbėdamas kon
ferencijoje, pareiškė:

—Mes reikalaujame, kad 
Eichmano procesas padėtų 
surasti visus jo bendrinin
kus, visus nacistinius nusi
kaltėlius, kurie yra kalti 
masiškai žudę žmones. Tai 
juo labiau svarbu, kad dau
gelis iš jų užima aukštus 
postus...

N. MILIUTINAS 
(Iš “New Times”)

VAIKŲ CHORO 
PENKMETIS

Vilnius. — Neseniai Ra
dijo ir televizijos komiteto 
vaikų choras šventė savo 
penkmetį. Per tą laikotarpį 
šis Vilniaus moksleivių ko
lektyvas išmoko apie 300 
dainų, kurias labai dažnai 
girdime radijo ir televizi
jos koncertuose.

Chorui iš pat pirmų die
nų vadovauja kompozito
rius Zigmas Venckus.

Kai pažvelgiu
Ar pažvelgiu knygosna iš Lietuvos,
Ar Vilniaus atsisuku radiją, 
Graudus ilgesys tėviškėlės brangios 
Krūtinę vėl plėšyti pradeda.

Ir jeigu tų knygų iš Lietuvos 
Netektų matyti ir radiją
Ar būtų tada, kas tėvynės manos
Tą brangu vaizdelį sužadina?

KARČIAUSKAS JONAS 
Punskas, 1961. II. 10.

Skrisk, paukšteli, balandėli
Skrisk, paukšteli, balandėli 
Per jūras ir per laukus, 
Atlankyk, taikos paukšteli, 
Visus žmones ir kraštus.
Skrisdams nešk gėlių puokštelę,
Kuri turi daug žiedų,
Duok žmonėms šią dovanėlę, 
Tegul bus taikos ženklu.
Pasakyk, kad mes gi žmonės 
Tokie pat, kaip kad ir jie.
Tai kad pyktis, rengt ždynes
Nėra reikalo, oi ne!
Atgal grįždams, parnešk raštą
Su garbės žodžiu “Taika”, 
Tai dėl mūs ir viso svieto 
Bus geriausia dovana.

Jonas Juška

Prisiminus kelionę 
Į Lietuvą

1960 metais ir man teko 
aplankyti Lietuvą. Po dau
gelio pastangų tas pavyko. 
Liepos 27 d. išskridome iš 
New Yorko orlaukio, o už 6 
valandų ir 15 minučių jau- 
buvome Briuselyje, Belgijo
je. Reiškia, per taip trum
pą laiką perskridome At
lanto vandenyną. Iš Briuse
lio skridome į Maskvą. 
Maskvos lėktuvų laukas to
li nuo miesto. Pirm skridi
mo nedaug ką ėmiau, nes 
buvo kalbama, kad labai 
tikrina bagažus. Maskvoje 
mūsų bagažų netikrino. 
Tiesa, daug negalima pasi- 

1 imti, nes lėktuvu skrendant 
galima pasiimti tik 44 sva
rus.

Maskvoje apsis to j o m e 
Kijevo viešbutyje. Liepos 
29 mus pavažinėjo autobu
su ir parodė istorines vie
tas. O paskui skridome į 
Vilnių, Lieuvos sostinę.

Vilniuje, orlaukyje, mus 
pasitiko būrys žmonių. Jau
nos mergaitės įteikė mums 
po bukietą gėlių. Vilniaus 
miesto majoro pavaduoto
jas pasakė kalbą sveikinda
mas, o iš mūsų grupės keli 
kalbėjo sveikindami Lie
tuvos vyriausybę ir žmo
nes.

Po to autobusais mus nu
vežė į Vilniaus viešbutį, 
kur davė vakarienę, vyno, 
alaus, o po to skirstėmės į 
miegrūmius. Atskirų kam
barių negavome, po kelis 
ėjome į vieną, nes sakė, kad 
vis dar stoka kambarių, o 
į Vilnių daug žmonių atva
žiuoja. Viešbutyje nebuvo 
keltuvo, o man su silpna šir
dimi laiptais lipti nebuvo 
lengva.

Vilniuje buvome savaitę. 
Per visą tą laiką vedžiojo 
po miesto svarbias ir isto
rines įstaigas. Buvome ir 
ten, kur vokiečiai naciai iš
žudė daugybę žydų ir kito
kių žmonių. Mus sveikino 
Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis ir apdovanojo 
lietuviškomis cigaretėmis.

Rugpiūčio 6 d. mus išlei
do aplankyti savo gimines, 
tai yra, vykti į gimtaviėtes. 
Turistus išvežiojo automo
biliais grupėmis, kurie vy
ko į vieną kryptį. Mes bu-' 
vome trys automobilyje: 
vienas važiavo į Jonavą, ki
tas į Uteną, aš gi į Anykš
čių apylinkę, į Viešintų pa
rapiją. Pas saviškius leido 
svečiuotis per 5 paras, nes

VILNIUS.—Mums, far
macijos darbuotojams, kiek
viena diena atneša ką nors 
naujo: žiūrėk, ir vėl gydy
mui pritaikytas naujas, žy
miai efektyvesnis vaistas! 
Šiuo geresniu vaistu tuoj ir 
pasinaudoja darbo žmogus, 
nes vaistai mūsų šalyje pi
giausi pasaulyje. Jie pri
einami kiekvienam besigy
dančiam.

Reįkia paminėti vaistus, 
kuriuos gauna mūsų žmo
nės iš kapitalistinių šalių, 
o ypač Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Šių vaistų kiekis 
vis mažėja ir mažės. Bai
gia nykti ir mitas apie “ste
buklinguosius” už jūrinius 
vaistus. Kartais tenka pa
tikrinti ir tuos “stebuklin
guosius.” Čia ir novokainas, 
ir gliutamininė rūgštis, ir 
pagaliaus visiems žinomas as
pirinas. Tačiau vardai šiuo 
metu mūsų darbo prakti
koje beveik nenaudojami. 
Kam reikalingos kapitalo 
šalyse tos įm a n t r y b ė s ? 
Tam, kad galima būtų už 
tą patį vaistą, bet kitu pa
vadinimu, paimti dešimte
riopai.

Kapitalo šaly farmacinin
kas yra paprastas parda
vėjas, kuris stengiasi gau
ti didesnį pelną, negalvoda
mas apie pasekmes, kurias 
gali atnešti besaikis vaistų 
naudojimas.

Kartą į vaistinę atvyko 
pilietis patikrinti vaistus 
“nuo širdies,” gautus iš 
JAV. Buvau nustebintas.

turistų laikas yra ribotas. 
Po to atvyko rajono pirmi
ninkas ir mane nuvežė į 
Kauną, kur atvykęs jau ra
dau kitus susirinkusius.

Kaune buvome šešias die
nas. Lankėmės į dirbtuves, 
istorines vietas, muziejus, 
ligonbučius, bažnyčias ir 
buvome naujai pastatytoje 
elektros jėgainėje. Po to iš
vykome į Klaipėdą. Ten iš/ 
buvome per 5 dienas, aplan
kėme visas svarbias vietas 
ir pabraidėme lietuvių jū
roje.

Iš Klaipėdos grįžome į 
Vilnių, ten pabuvę porą 
dienų vėl lėktuvais skrido
me į Maskvą, o iš ten į 
Belgiją ir atgal į New Yor- 
ką.

Kas dėl Lietuvos, tai tu
riu pasakyti, kad aš jos ne-' 
pažinau. Kada aš palikau 
Lietuvą, pirm Pirmojo pa
saulinio karo, mažai kas 
mokėjo rašyti ir skaityti, 
ir aš nemokėjau. Dabar ki
taip. Visas jaunimas moko
si. Žmonės dirba, kas netin
gi, tai ir nesiskundžia. Gy
vena geriau, negu daugelis 
Amerikoje, nes jie veltui 
gauna medikalę pagalbą, 
mokslą, ir kitokią valstybi
nę pagalbą.

Kas dėl žemdirbių, kolek
tyvių ūkių, tai ten senesnio 
amžiaus žmonių tarpe yra 
ir nepasitenkinimo. Kaip 
kurie sako “neturime savo” 
nuosavybės”. Bet jaunimas 
patenkintas nauju gyveni
mu. Tiesa, jo daug vyksta į 
miestus.

Prieš vykimą Lietuvon 
girdėjau visokių pasakų. 
Vieni sakė, kad ten žmonės 
pusiau alkani, apiplyšę, blo
gai gyvena. Bet kiek as pa
tyriau, tai ten taip nėra. 
Kas netingi dirbti, storoja- 
si, tie gyvena neblogai. Mes1 
patys patyrėme, kad mais
tas geras, sotus, skanus.

Man grįžus buvo tokių, 
kurie klausinėjo: ar labai 
mus persekiojo, slapti 
agentai saugojo? Turiu pa-i 
sakyti, kad kur ėjau, su, 
kuomi kalbėjau, man nie
kas nedraudė, nei vieno žo
džio niekas nepasakė, ne
jutome jokių sekiojimų. Aš. 
asmeniniai džiaugiuosi, kad 
turėjau progą aplankyti 
Lietdvą ir ją pamatyti.

Povilas Bernatonis
Nuo Rėd. — Apie kainas 

praleidžiame, nes dabar; 
jau ten yra natlji rubliai,

Mirė Marija Marmienė— 
kovotoja, komuniste 

SAO PAULO. — Š. m. ko
vo 1 d. Central de Cancer 
ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos mirė Marija Mar
mienė, sulaukusi vos 40 
metų amžiaus.

1927 m., kaip ir visi dar
bininkai ir valstiečiai bėgo 
nuo bedarbės ir skurdo iš 
buržuainės Lietuvos .ieško
dami sau geresnio pragyve
nimo ir didesnio duonos 
kąsnio, jų tarpe buvo ir.' 
Jurgis Grigaitis, kilęs iš 
Pirktavietės kaimo, Pentiš- 
kių parapijos, Kleboniškių 
valsčiaus, Marijampolės ap
skrities, kuris irgi emigra- 
vosi į B r a z i 1 i j ą Su savo 
skaitlinga šeima, susidedan
čia iš 9 narių.

Atvykus į Sao Paulą (su 
visa šeima), dar visai jau
na mergaitė stojo į fabri
ką ir pradėjo dirbti audėją. 
Ji šią profesiją pamilo ir, 
joje išbuvo iki savo mirties/

Marytė greit suprato 
darbdavių “geraširdišku
mus” darbininkams ir joje 
pradėjo formuotis susipra
tusios darbininkės sąmonė.

19Ž7 metais Marytė įsto
ja į L. M. M. R. “Rytas” 
organizaciją, kurioje pasi-- 
reiškia kaip gabi menininke 
ir dainininkė. Čia ji susi-' 
pažįsta su pasižymėjusiu1 
komunistų — Alfdnsu Mar
ma ir 1939 m. už jo išteka.

Po A. Marinos tragiškos; 
mirties, kurį fašistų polici
ja nužudė Tupan miestely 
.1949 m. rugsėjo mėn. 25 d., 
Marytė lieka našlė su 7 me
tų dukrele Olginią. Gyven
dama viena, sunkiose sąly
gose, mokina Gigą ir kas 
kartą, grūdinasi ir sąmoni-

tai senos kainos nebetinka. 
Taipgi praleidžiame 'pata
rimus važiuojantiems į Lie
tuvą, nes jie jūos gaus iš 
lėktuvų kompanijų.

Tarybiniai vaistai, sako, 
yra patikimiausi

Litro talpos butelyje buvo 
1,000 rusmenės lapų (Fo
lia Digitalis) tablečių, išfa
suotų po 0.1 gramo. Tai 
aukščiausia vienkartinė do
zė pagal mūsų farmakopė- 
ją! Toks vaistas mūsų duo
damas griežtai pagal gydy
tojo receptą. Pasirodo, kad 
J A V šis preparatas parduo
damas laisvai ir net didžiu
liais kiekiais.. Gerk šiuos 
vaistus “nuo širdies” be gy
dytojo priežiūros ir pama
žu važiuok į aną pasaulį!

Kiekgi tokie vaistai kai
nuoja mūsų pinigais? Vi
sas tas didžiulis kiekis — 
50 kapeikų. Tai išgirdęs, 
žmogus, atnešęs vaistus, 
buvo pritrenktas. Jo gimi
nės kelios dešimtys dolerių 
—kaip į balą!

Kapitalo šalyse ir pačiai 
vaistinei neskiriamas gydy
mo įstaigos vaidmuo. Dar 
ir šiandien JAV vaistinėse 
greta medikamentų parda
vinėjama cigaretės, papiro
sai, batams tepalas. JAV 
gali pasigirti ir narkomani
ja (polinkis vartoti morfi
jų, kokainą). Kur veda 
narkomanija, visiems aiš
ku: savižudybė, prievarta
vimas, žmogžudystė.

Tarybinėje vais t i n ė j e 
narkotinės medžiagos yra 
griežtoje priežiūroje. Šių 
medžiagų naudojimas n e 
gydymo tikslams uždraus
tas

P. TAMOŠAITIS 
farmacininkas

IŠ BRAZILIJOS
naši, kad būtų ištikima sa
vo mylimo Alfonso komu
nistų idėjoms.

Jau 1950 m. matom ją 
darbininkų avangardo — 
Brazilijos Komunistų par
tijos — eilėse. 1953 m. ko
vo ir balandžio mėnesiais 
didžiausią Pietų Amerikos 
industrijos centrą Sao Pau
lą sukrečia darbininkų 
streikai. Tarp šimtų tūks
tančių kitų profesijų darbi
ninkų, streikavo apie 200,- 
000 ir Marytės profesijos 
— tekstilės — darbininkų.

Per šį streiką, kuris tę
sėsi apie 40 dienų ir buvo 
laimėtas, Marytė irgi pasi
žymėjo kaip gabi darbinin
kų vadovė ir organizatorė, 
šalia gabiausių streiko va
dovų ir kalbėtojų—Anton- 
ho Chamoro, Nelson Rusti- 
si, Rio Brančo Paranhos, 
Eugenio Chemp, Bruno 
Forle ir kitų—Marytė vi
suomet išstodavo streikuo
jančių darbininkų avangar
de ir savo drąsa ir įtikinan
čia kalba kreipdavosi, ypač 
į moteris darbininkes, ra
gindama ir padrąsindama 
jas: aukštai laikyti kovos 
vėliavą iki pergalės.

Nuo 1950 m. iki 1960 per 
tą dekadą Brazilijos liaudis 
.iškovojo nepaprastų laimė- 
jiinų: politinių ir ekonomi
nių. Šioje kovoje ypač pa
sižymėjo moterys darbinin
kės, kovodamos už taiką ir 
prieš Amerikos imperializ
mą. M. Marmienė visur ir 
visuomet, kaip Brazilijos 
Komunistų partijos narė, 
visose kovos kampanijose 
aktyviai dalyvavo.

Ir štai,, nelabasis vėžys 
1960 metų birželio mėnesį 
mūsų kovingą tautietę pa
guldė į lovą, iš kurios ji 
daugiau jau neatsikėlė.

Šių metų kovo mėn. 3 d.
4 vai. popiet, iš ligoninės il
gos ailtomašinų virtinės bu-
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Iš muzikinio 
kalendoriaus

Š. m. gegužės mėn. 12 d. 
sukanka 90 metų, kai mirė 
žymus prancūzų operinis 
kompozitorius ir muzikinis- 
visuomeninis veikėjas D. F. 
E. Oberis.

D. F. E. Oberis gimė 
1782 m. sausio mėn. 29 d. 
Kaene—Normandija. Kom
ponuoti pradėjo ankstyvoje 
jaunystėje. Jo ryški teatri
nė muzika turėjo didelio 
pasisekimo Paryžiuje. Tik
rasis Oberio talentas išsi
vystė tada, kada jis pradė
jo mokytis pas įžymųjį 
kompozitorių L. Keirubinį.

Kūriniai, kurie suteikė 
Oberiui garbę, buvo komiš
ka opera “Akmenskaldis ir 
šaltakalvis” ir ypatingai 
opera “Nebylė iš Portriči 
(“Fenela”), pastatyta 1828 
m. Paryžiuje, buvo dideliu 
įvykiu prancūzų muzikinio 
teatro istorijoje.

Nepraėjo ir dveji metai, 
kai Oberis sukūrė geriau
siąją savo komiškąją ope
rą “Fra-Diavolo.”

Per visą savo gyvenimo 
laikotarpį Oberis parašė 
daugiau kaip 40 operų. Be 
virš suminėtų operų, didelį 
populiarumą tuo metu turė
jo ir kitos operos, kaip tai: 
“Bronzinis arklys,” “Juoda
sis domino,” “Manon Les
ko” ir kt. Daugumas jo 
operų parašytos dramatur
go E. Skribo libretais.

Kūrybinė Oberio veikla 
suvaidino įžymų vaidmenį 
prancūzų komiškosios ir di
džiosios operos išsivystyme 
ir formavimesi. Jo kūry
bos būdingi bruožai melo- 

. diškumas, puiki orkestruo
tė, optini istiškumas.

J. Slėnys

Iš Lietuvos
Naujos kino apybraižos
VILNIUS. — Nemaža ki 

no apybraižų apie geriau
sius miesto ir kaimo žmones 
sukūrė pastaruoju metu 
Lietuvos kino studija.

Šių metų Planuose numa
tyta pagaminti filmus, ku
rie pasakos apie geriausias 
respublikos karvių melžė
jas, meloratorius, šieno mil
tų gamybą. Viena apybrai
ža bus skirta antireliginei 
temai. V. Starošas sukurs 
filmą apie komunistinio 
darbo žmones — Akmenės 
statybinių medžiagų gamin
tojus. Studijos darbuotojų 
grupė, vadovaujama L. Ma
ciulevičiaus, išvyks drauge 
su Valstybiniu nusipelniu
siu dainų ir šokių liaudies 
ansambliu į kelionę po vie
tas, kuriose ansamblis pra
dėjo savo kelią Didžiojo Tė
vynės karo metais.

vo palydėta į Trembembė 
kapines. Laidotuvėse, apart 
lietuvių, dalyvavo didelis 
būrys ir brazilieČių.

Prie uždengto karsto — 
vėliava su Tekstilės Profsą
jungos emblema — atsisvei
kinimo žodį tarė Narciso 
Camarote — nuo Sao Pau
lo Tekstilės federacijos 30 
p r o f s ą jungų, ir nuo Sao 
Paulo Estadualinio Brazili
jos Komunistų partijos Ko
miteto — Antonio Chamo
ro.

Marytė liūdesy paliko tė
vą, brolius, seseris, 18 metų 
dukterį Gigą, jau baigusią 
“Esccola Normai” kursą, 
artimuosius bei vienminčius 
draugus. M. Marmienės as
menybę S. Paulo pažangūs 
lietuviai ilgai minės. A. J.

'(Iš “Darbo”)



BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvos filmų rodymo ir 
vakarienės vakaras puikiai

* pavyko
Balandžio 22 dieną Soko- 

lovnea salėje sėkmingai 
praėjo tas labai lauktas va
karas: iš Tarybų Lietuvos 
filmii rodymas, kurį suruo
šė LLD 20 kuopos moterų 
skyrius ir LDS 6 kuopa 
bendrai, o filmas rodyti bu
vo atvykę draugai Jonas 
Grybas ir K. Briedis iš 
Ozone Park, N. Y.

Apie 5 valandą vakare, 
kada žmonės pradėjo atei
dinėti vakarienei, pradėjo 
smarkiai lyti; mes rengė
jos įpuolėme i baimę, ma
nėme, kad lietus sulaikys 
dalyvius, vienok mūsų ge
roji publika lietaus neišsi
gando ir skaitlingai daly
vavo kaip vakarienėj, taip 
ir filmų pamatyti. Visi da
lyviai buvo pasitenkinę 
skaniais valgiais ir drau- 

/gingu patarnavimu..
Apie 7 valandą vakaro 

pirmininkė O. Wellus pa-! 
prašė publikos nusiraminti | 
ir pakvietė drg. Joną Gry-| 
bą. Jis trumpai paaiškino 
LLD ir LDS organizacijų 
tikslus ir kokią didelę nau
dą jos duoda savo nariams, 
ir kvietė prisirašyti tuos, 
kurie dar neprikaluso prie 
jų. Pirm kiekvieno filmo 
rodymo drg. J. Grybas pa
aiškino filmo reikšmę, kad 
žiūrovams būtu aiškiau su
prantama. Poros filmų kal
ba nebuvo gana aiški, bet 
kitos, kaip “Žydėk, Jaunys
te” ir “Dainų Šventė” išėjo 
labai gražiai ir žiūrovai 
buvo pilnai patenkinti.

Turėjome svečių: W. ir 
B. Keršuliai ir 1. Levanienė 
iš Brooklyn, N. Y.; I. K Le
vi nskas ir K. Genys iš 
S«:rantono; Mr. ir Mrs. 

wfeauduviai ir pora jU ctrau- 
gių, ir A. Valinčius iš Pitt
ston, Pa.; J. A. Binikai iš 
Jacksonville, N. Y., ir M. 
Lasky iš Brooktondale, N. 
Y. Buvo labai malonu Jus 
visus matyti ir pasikalbėti.

Negalime praleisti nepa
žymėjus mūsų geraširdžių 
draugių, kurios prisidėjo 
su maistu: M. Kazlauskie-
nė, M. Kulbiene, K. Vaice
kauskienė, U. Šimolinūnie- 
nė, E. Čekanauskienė, M. 
Sadauskienė, H. Pagiega- 
lienė, O. Dishienė, N. Stro- 
lienč, O. Wellus, V. Zmitrai- 
tė-Miller ir O. Kereili-enė. 
Jos sunešė visokių gardu
mynų: babkų, pyragų, kei- 
kų, sūrių, kavutės, saldai
nių. Buvo ir piniginių do
vanų: M. Kazlauskienė au
kojo 90c. ir leido naudoti 
savo virtuvę per visą dieną 
maisto gaminimui, K. Vai
cekauskienė aukojo $1.10, 
po $1.00 H. Žukienė ir H. 
V^žienė, o J. Vaicekauskas 
aukojo gėlių stalui papuoš
ti. Visos vertingos dova
nos ir rengėjų širdingai 
priimtos.

Apart rengimo komisijos: 
M. Kulbienės, M. Kazlaus
kienės ir Or Wellus, kurios 
rūpestingai pradėjo prisi
ruošimo darbą del šio vaka
ro, joms į pagalbą pribuvo: 
P. Jasilionienė, L ir M. Lu- 
zinai, K. Vaicekauskienė, 
U. Šimcliūnienė, K. Staniu
lis o Kereilienė H. Pagie- 
galienė ir O. Dishienė. Jo
nas Kazlauskas ir Juozas 
Linionis nuvežė valgius į 
svetainę.

Pas mus yra įsigyvenęs 
paprotis: jeigu norime pa
daryti rengiamąjį vakarą 
sėkmingu, tai mes bando
me pardavinėti įžangos bi
ntus iš anksto. Tas buvo 
Maroma ir dėl šio vakaro.
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Daugiausiai bilietų parda
vė: P. Jasilionienė — 55 bi
lietus, M. Kulbiene— 28, 
V. Milerienė—19, O. Wel
lus—16, M. Kazlauskienė— 
9, J. Vaicekauskas—7, P. 
Mikolojūnas—7, A. Zibo- 
rienė—3, ir prie durų par
duota 14.

Čia norime trumpai ir 
širdingai padėkavoti drau
gam J. Grybui ir K. Brie
džiui už atvykimą su fil
mais. Taipgi publikai už 
atsilankymą, ramų užsilai
kymą programos metu ir 
visiems, visoms už visoke
riopą pagalbą paruošti šį 
vakarą Unksmių, kultūrin
gu ir sėkmingu. Tiktai ben
dras darbas, draugingas 
darbas, sutartingas darbas 
liekasi sėkmingai atliktas, 
teikia džiaugsmą ir kelia 
ūpą daugiau ir daugiau 
darbuotis organizacijų ir 
žmonijos gerovei!

Varde rengimo komisi
jos, Onytė Wellus

Waterbury, Conn.
ATBILDA PUIKI 

OPERETE
Su kuriuo waterburieciu 

I pasikalbėk, kie k v i e n a s 
skundžiasi su nesveikata. 
Tačiau jų norai geri, pasi

šventimas šiltas. Jie pasi- 
I brėžė parsitraukti Niujor- 
i ko Aido chorą, kuris visuo
met atsižymi vaidyboje. Ai
das suvaidins' trijų aktų 
operetę “Zaporožietis už 
Dunojaus” vadovybėje Mil
dred Stensler.

Operetė bus statoma sek
madienį, gegužės 21, 3 vai. 
popiet, 103 Green St. salėj. 
Waterburieciu šiltas troški
mas, kad kaip vietos meno 
mylėtojai, taip ir iš plačios 
apylinkės atsilankytų pasi
grožėti šiuo pastatymu. 
Nei vienas nesigailės atsi
lankęs, išgirdęs dainas, vai
dybą . Tai bus žavėjantis 
pasigrožėjimas, net atjau- 
nėjimas.

RYŽTASI DAUGIAU 
VEIKTI

LDS trisdešimt metines 
minint Penktos Apskrities
metinėje konferencijoje, pa- 
s įbrėžta ryžtingiau darbuo
tis įrašant naujų narių į 
LDS. Vienbalsiai nuskirta 
didesnis Apskrities komite
tas, kurio privalumas ret
karčiais sušaukti praplės
tus LDS darbuotojų susi
rinkimus, kad sėkmingai iš
judinti visas Apskrities 
kuopas į centralinio komi
teto paskelbtą naujų narių 
gavimo vajų“ su duodamo
mis gausiomis dovanomis 
už prirašymą ‘naujų narių.

Seniau ir pati apskritis 
skirdavo vajininkams po 
neblogą dovaną, bet pri- 
gelbstint kuopoms siųsti 
delegatus į praėjusį LDS 
Seimą, iždas ėmė ir išsisė
mė. Tad nusitarta kai ku
riose kuopose pravesti min
tį, kad ateitų į pagalbą ko
mitetui, suruošiant duos- 
ningą parengimą atpildui.

Apgailestauta visų narių, 
kurie šiose ribose, išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo, o labiausia 
pasigendama tų, kurie ak
tyviai prisidėdavo visoje 
LDS darbuotėje ir abelnai 
visam pažangiam judėjime. 
Čia jų vardus praleisiu, nes 
spaudoje jie jau buvo atžy
mėti.

Visiems delegatams gi
liai įstrigo į širdį Apskri
ties raštininko d. J. J. Moč- 
kaičio sumaniai paruoštas 
platus pranešimas nuo šios 
Apskrities gimimo dienos. 
Salėje pasižvalgius, teko 

pastebėti, kaip gimimo die
nos konferencijoje, taip ir 
šioje dalyvaujančius kai ku
riuos narius. Tik tiek da
bar tie patys skirtingesni, 
kad jau daug vyresni negu 
buvo prieš 30. metų ir ap
siginklavę kur kas didesniu 
žinojimu visame kame.

Teikė daug malonumo C. 
K. raštininko J. Siurbos da
lyvavimas. Jis daug patei
kė dalyviam nepastebėtų 
dalykų susivienijime. Nu
rodė, kiek beesama LDS 
dabartiniu laiku narių, 
kaip sustovi finansinė tvir
tovė ir užtikrinimo pervir
šis turto. Anot J. Siurbos: 
Pinigai ne viską nusako, 
reikalinga susirūpinti ga
vimu daugiau naujų narių, 
naujo kraujo, naujos gyvy
bės į LDS.

J. Strižauskui vadovau
jant, konferencija pravesta 
su ūpu labai sėkmingai. 
Tai pavyzdys visiems pir- 
mininkautojams.

Dėka Strižausku water- 
burietės skaniai ir prieina
ma kaina pavaišino sve
čius.

Strižauskienė po operaci
jos dar vis netvirčiausia. 
Juozui ir kitoms draugėms 
reikėjo ateiti į pagalbą. Vi
si dėkojo už vaišes.

Beje, užbaigoje keletas 
pasakė žodį kitą, o d. Sta- 
nislovaitienė nuosekliai per
bėgo dienos reikalais įvy
kius. Daug žinojimo pasi
semta šioje konferencijoje. 
Sekantį metą susirinksime 
Bridgeporte aptarti Apskr. 
reikalus.

Vikutis

Cleveland, Ohio
Įvyko Clevelando Lietu

vių Moterų klubo susirin
kimas. Buvo laiškas iš Na
mo bendrovės. Susirinki
mas pasiuntė vietiniams 
įgaliavimą.

Išrinkta komisija aplan
kyti sergančią F. Turaus- 
ky.

Balandžio 12 d. sukako 
17 m. nuo prezidento Roo- 
sevelto mirties, tai susirin
kime buvo skaityta apie jį 
trumpa paskaita.

Iš Lietuvos prisiu n t ė 
laišką Batakienė, Werner 
giminaitė, ragindama klu
bą darbuotis ir palaikyti 
ryšius su Lietuvos moteri
mis. Laiškas priimtas. Nu
tarta jai duoti atsakymą.

Atsilankė Ona Vilčiūnie- 
nė, Helenos Hancionės se
suo. Ji plačiai aiškino 
apie Lietuvos žmonių, o 
ypatingai moterų gyveni
mą, apie buvusio karo bai
sumą. Ji viešnagėje bus 
pas sesutę iki birželio mė
nesio.

Nutarta gegužės mėnesį 
susirinkime turėti paskai
tą apie sveikatą. Susirinki
mas įvyks gegužės 11 d., 
paprastoje vietoje.

Buvo aplankytos sergan
čios narės O. Mičiulienė, P. 
Nemuriene, Mažanskiene. 
Jos jau sveiksta.

Mušeikos skaudžiai su
mušė C. Kanapicką. Suža
lojo galvą, ligoninėje buvo 
apie porą savaičių.

“M a r g u č i ų vakaras” 
gerai pavyko. Ačiū visoms 
už dovanas, ir dirbusioms.

A. S.

PADĖKA
Širdingai tariame ačiū 

visiems draugams ir drau
gėms, kurie laike mūsų li
gos išreiškė užuojautą, at
lankė mus. Didelis dėkui 
Moterų klubui už lankymą 
ir dovanas. Dėkui visiems, 
kurie išreiškė užuojautą 
asmeniniai ir laiškais.

S. Mažaftškai

Miami, Fla.
Kubos pabėgėliai

Miamės miestas ir apy
linkės turbūt turi didžiau
sią susispietimą Kubos pa
bėgėlių. Jie čia, valdžios ir 
propagandos organų aksti- 
nami, paraduoja, agituoja 
ir organizuojasi. Daugelis 
atbėgo su pinigais, bet dau
gelis ir pliki, kaip tilvikai.

Miamėje yra nemažai mo
terų suknelių ir kitų leng
vojo stažo siuvyklų, kurių 
savininkai naudojasi proga, 
samdosi kubiečius pabėgė
lius už menką atlyginimą.

Teko kalbėti su nekuriom 
moterimis, dirbančiomis to
je industrijoje. Sako, kad 
darbdaviai daėjo, nekuriais 
atvejais, iki to, kad siūlo 
senoms darbininkėms po 
tris dolerius dienai: nori 
dirbk ar nedirbk.

Suprantama, jei tai da
rosi siuvimo industrijoje, 
tai tas pats yra ir kitose 
industrijose. Spaudoje teko 
pastebėti, kad buvo susi
kirtimų nuomojamų namų 
savininkų su mieste parei
gūnais. Savininkai vietomis 
atsisako nuomoti k u bi e- 
čiam namų, nes pastarieji 
susikrausto po kelias šei
mas į vieną butą, na ir pri
daro savininkui daug žalos. 
Miesto pareigūnai patrioti
niais ar kitais sumetimais 
vedini verčia savininkus įsi
leisti kubiečius.

Dabar federalė valdžia 
duoda kubiečiams po tam 
tikrą kiekį mėnesiui maisto 
reikmenų, kaip tai: miltų, 
ryžių, mėsos, riebalų ir kit
ko. Bet čia vėl nelaimė. 
Daugelis pabėgėlių nežino, 
ką daryti su gautais pro
duktais, kaip juos naudoti, 
nes daugeliui jų Kuboje 
tarnaitės gamino valgius, 
patys gi labai menką su
pratimą turi, kaip produk
tus paversti į tinkamą .val
gį. Va, davėjai produktų, 
priedui, ♦ dar turi mokyti 
juos, kaip tais produktais 
naudotis.

Tai tik mažos nuotrupos, 
kurios prasiskverbia į aikš
tę, o kas darosi po uždan
ga, publika negirdi ir neži
no. Arėjas

Dar viena porelė iškeliavo 
į šiaurę vasaroti

Draugai Žekoniai iškelia
vo į Mass, valstiją Bostono 
apylinkėn. Kadangi d. Že
konis iš amato mūrininkas, 
tad tapo pašauktas ten 
prie darbo. Draugai Žeko
niai čionai turi namą tolo
kai nuo miesto su daug že
mės ir medžių aplink, tad 
Lietuvių Socialio Klubo na
riai visuomet turėdavo su
eigas ir surengdavo pie
tus. Už vartojimą vietos 
Žekoniai priimdavo labai 
mažą atlyginimą, o kar
tais ir visai neimdavo. To
dėl grupė klubiečių, už tai 
padėkodami, palinkėdami 
laimingos kelionės į šiau
rę, ir sekančią žiemą yęl 
laimingai sugrįžti, gegužes 
3 dieną surengė jų namuo
se pietus.

Keletas klubiečių, kurie 
iš Bostono apylinkės, įdavė 
draugams parvešti sveiki
nimus, o draugai žekoniai, 
atsisveikindami, prižadėjo 
tai atlikti.

Laimingos kelionės Jonui 
ir Alenutei, o mes, klubiė- 
čiai,'stengsimės jūsų daržą 
užlaikyti švariai.

Varde klubiečių,'
J. Shukaitiš

KokiAmityville, L. I.
tai niekšai ištepliojo ant 
A. M: Cromąrty, respubli
konų vado, durų didelę 
svastiką ir užrašė: “Hey 
JEW”. Policija ‘ aiškina, 
būk tai tik “vaikų / darbas”.

Sail Francisco, Cal.
Petro Norkaus laidotuves
Balandžio 16 d. užbaigė 

gyvenimo dienas Petras 
Norkus, San Francisco 
LDS ir LLD kuopų narys, 
nuoširdus rėmėjas ir skai
tytojas ’laikraščio “Lais
vės”. Buvo laisvai protau
jantis žmogus ir labai įdo
mavo Šių dienų pasauliniais 
įvykiais. Paliko liūdesyje 
savo moterį Agotėlę, kurią 
jis labai mylėjo, su kuria jis 
pavyzdingai sukūrė gražų 
gyvenimą ir išaugino sūnų 
ir dukrą.

Mirus Petrui Norkui, jo 
sūnus Arthur taip buvo su
jaudintas, kad laidotuvių 
dieną mažai tegalėjo kal
bėti. Norkų šeima labai pa
vyzdingai sugyveno.

Velionis palaidotas ba
landžio 19 d. Cypress Lawn, 
Colma, Calif.

Laidotuvių koplyčioje d. 
Jonas Gasiūnas pasakė la
bai įdomią kalbą apie svar
besnius Petro Norkaus gy
venime čia Amerikoj per 
60 metų įvykius. Žvali or- 
ęhestro pianiste Helen liūd
nai grojo vargonais ąpie 
įešėtką lietuviškų melodi
jų, -kurių palydovams buvo 
malonu klausyti. Į kapines 
palydėjo apie 30 žmonių at- 
sišveikinti mūsų gerą drau
gą' Kapinių koplyčioje >d. 
Ks. Karosienė kai bėjo 
trumpai, bet įdomiai, ang
liškai. Klausytojai gėrėjosi 
jos pasakyta kalba. Nuo 
kapinių visi palydovai buvo 
pakviesti į’ velionio sūnaus 
stubą ir ten pavaišinti

Apie velionį
Kiek man teko Sužinoti 

apie velionį Petrą Norkų, 
jo jaunystę ir gyvenimą čia 
Amerikoje, tai čia paduosiu 
keletą eilučių.

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoj, Šeduvos ra
jone. Iš pat jaunystes turė
jo sunkų gyvenimą, būda
mas dar 12 mėtų pradėjo : Mirus mano vyrui Petrui 
mokytis siuvėjo amato. At
vyko į Ameriką, į plieno 
centrą, Pittsburgh, Pa., bū
damas apie 20 m. Susipąži- 
no su jauna Agotėle Kąri-“ 
nauskaite ir apsivedė 1903 
m., būdamas apie 23 m. Gy
venant Pittsburghe per ei
lę metų, jie išaugino sūnų 
Arthur ir dukrelę Elžbietą 
(Gasiunienę). Turėdam a s 
sugabią žmoną, gerai ver- 
tėsti su siuvimo. įmone, ir 
kurį laiką turėjo drabužių 
krautuvę. Sūnus ir duktė 
buvo gabūs mužikai. Arthur 
išvyko į Floridą su orkest
ru, vėliau nusikėlęs į San 
Francisco gyventi, tėvams 
patarė vykti į San Francis
co, Calif., rodos, 1948 m.-

Velionis labai daug sykių 
yra man sakęs, kad jis vi-’ 
sados buvo linksmas, kolei 
buvo jų dukrelė Elziute, 
gyva. “Kada 11945 metais, 
Elziutė Gasiūnienė mirė, 
mano spėkos ir energija 
žlugo. Tas sukrėtimas ma
ne / padarė bespėkiu.” . 
•. Velionisbuvb • savamoks
lis, nelankęs ne dįėnos mo
kyklas; bėt pėr geras .pa
stangas buvo neblogai pra
mokęs rašyti, i o skaitydavo 
gerai. Jaunystėje velionis 
buvo religingas, . bet greit 
atsikratė tikybinių prieta
rų ir pradėjo energingai 
darbuo tiš darbo ž m o n i ų 
reikalams, ir atidžiai Žiūrė
jo į šviesesnę ateitį. Pėtras 
įr Agotėlė įdėjo daug; triūso 
flęl įsteigimo Aūkščikusioš 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoj ir LLD kp. Pittsbūr- 
ghe. .Veltui; duodavo ' stu- 
bą dėl jaunimo sueigų ir ki
tiems reikalams.

Velionis ttirė j o du bro
lius ir sesutę (visi jau mi
rę). Agotėlės7 Norkienės 
broliai Juozas - ir Pėtras irgi

jau mirę. Jiedu seniausi jų 
šeipių.

Norkai, atvykę į San 
Francisco, tuojau įstojo į 
LDS ir LLD kuopas. Velio
nis buvo jų narys iki mir
ties. Agotėlė, nors likus vie
na, lieka ištikima abiejų or
ganizacijų nare. Už tai prie 
velionįes karsto mirgėjo 
eilės gyvų gėlių vainikų — 
nuo mūsų LLD 153 kp. ir 
LDS 58 kp., nuo simpatijos 
draugų ir nuo giminių.

Velionis Petras Norkus 
prieš mirtį sirgo tik pen
kias dienas — keturias na
mie ir vieną ligoninėje, ir 
ten užbaigė savo gyvenimo 
dienas. Mirė sulaukęs gi
lios senatvės, apie 80 metų.

Velionies žmona Agotėlė, 
jo suirus Arthur, marti Ol
ga, taipgi anūkai Nadine ir 
Arthuras, ilgai nepamirš 
mylimo vyro ir tėvo. Ilsė
kis, mielas drauge, mes ta
ve ir tavo atliktus darbus 
ilgai atsiminsim.
Jeigu kas norėtų daugiau 

Žinių . apie . velionį,. kreipki
tės pas Agotėlę Norkus, 
3841rĘ 24 St.,‘ San Francis
co, Calif. ;
J; Gasiūno pagerbimui pare

Atvykus d. Gašlūnui į 
Petro Norkaus dai’dotuves, 
jis čia išbuvo v6ik 5 dienas. 
Mūsų kolonijos-—San Fran
cisco, Oaklando ir San Le
andro — draugės moterys 
ant greitųjų surengė d. J. 
Gasiūno pagerbimui parę. 
Parengimas gerai pavyko, 
ir tos dienos pelnas $60, su 
d. Gasiūno pątaHmu, nu
siųstas “Vilnies” suvažiavi
mui (geg. 7 d.). Mūsų suei
goje d. Gasiūnąs pasakė 
daug įdomių dalykų apie 
mūsų org. veikimą ir jų 
svarbą Amerikos lietu- 
viams. Ačiū d. "Gasiūnut

Alvinas 

Mūsų širdinga Padėka

Nųrkui, aš buvau apimta

Lawrence - Methuen, Mass.

METINIS BANKETAS
„ įvyks Sekmadienį

Gegužes 21 May
Pradžia 1:30 valandą dieną

Bus Maple Parke
Kviečiame Lawrencaus ir apylinkės visuome

nę dalyvauti šiame bankete, nes bus gerų lietu
viškų valgių šiame nepaprastame bankete. Bū
kite visi, papietaukite ir pasilinksminkite gra
žioje sueigoje.

Rengėjai

____ ti hu i.

J X Ji 5 aaf ............... ..........h..... .  g
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Piknikų Kalendorius

.IsitČniykite žemiau nurodytus piknikus ir pasirūpinkite 
. ; . atsilankyti į juos.

BALTIMORE, MD.

OLaisvės” paramai piknikas įvyks Birželio-June 11 d., 
Slbvak jJatioiiabliome and Park, 6526 Holabird Avė.,

• v:- muzika nuo 3 iki 7 P. M.

LAWRENCE, MASS.
Pikniką rėiigia'Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas, 
įvyks'Biržėiiė-June IŠ, Maple Park, Methuen, Mass. 

UBiis grdži dainų programa.

BROCKTON, MASS.
I .

Didysis “Laisvės” naudai piknikas įvyks Liepos-July 2 d 
, R’atnova Parke; Montello, .Mass.

liūdesio ir net nežinojau 
ką pirmiausia reikia daryti, 
kaip bus su laidotuvėmis ir 
tolimesniu gyvenimu. Bet 
iš pirmos dienos man atėjo 
į pagalbą drg. Jonas ir 
Margaret Alvinai, Benadas 
ir Valeria Sutkai, mano sū
nus ir marti Norkai, ir vė
liau eilė kitų geraširdžių 
draugų ir draugių, kurie 
man palengvino visą liūdesį 
ir rūpesčius. Per d. Alvi- 
nienės ir Sutkienės rūpes
tingumą buvo parūpinti gė
lių vainikai nuo LDS ir 
LLD kuopų ir nuo simpati
jos draugų. Per minėtas 
drauges buvo duoti pakvie
timai laiškais ir telefonu 
dalyvauti laidotuvėse, taip
gi gautas reikalingas grab- 
nešių skaičius. Dabar pilnai 
įsitikinau, kad mes turim 
gana daug gerų draugų.

Už tą didelį pasitarnavi- 
mą mums tariu iš gilumos 
širdies visiems daug ačiū.

Jonui Gasiūnai už atvy
kimą iš New Yorko į šer
menis ir pasakytą jausmin
gą kalbą laidotuvių direk
toriaus koplyčioje, Ksave
rai Karosienei už pasakytą 
kalbą angliškai kapinių ko
plyčioj širdingai ačiū,

Ačių šešiem grabnešiam 
už patarnavimą ir visiems, 
kas tik kuom dėl mūs pa
tarnavo. Aš Jūsų, draugai 
ir draugės, niekad nepa
miršiu.

Liekam liūdesyje: 
Agotėle Norkienė,

Arthur, Olga ir 
anūkai Norkai

SAKO: JAV VADOVAUS 
JUNGT. TAUTOMS

NewYorkas. — A. Ste- 
vensonas, JAV ambasado- 
rius Jungtinėse Tautose, 
sako, jog nesvarbu, kad pa
saulyje vis daugiau naujų 
valstybių atsiranda, bet 
Jungtinėms Tautoms ir at
eityje vadovaus Vakarai. 
Žinoma, tai jo tik pasitikė
jimas. Pasaulis keičiasi j 
liaudies pusę.

i



ATEITIS IR JAUNIMAS
(Specialiai "Laisvei")

Svarstydami bet kurį klau
simą, mes visad truputį pa
galvojau! apie praeiti ir ly
giname su dabartimi prieš 
kalbėdami apie ateitį. Pra
eities ir dabarties apžvalga 
mums parodo, ką turime 
daryti ateityje, kad išveng
ti visų praeities negerovių. 
Visi m e s svajojame a p i e 
gražią ir laimingą ateitį, o 
ateitis didžiausia dali m i 
priklauso nuo jaunimo, nes 
jis turės sukurti tai, apie 
ką jų tėvai svajojo ir už ką 
kovojo.

Nuo to, kaip bus auklėja
mas ir mokomas jaunimas, 
kokius įgūdžius jiems įskie
pys tėvai ir visuomenė, pri
klausys ir jų pažiūra į gy
venimą. Teisingai yra sako
ma, kad “vaiką galima pa
lyginti su švaraus m o 1 i o 
gabalu, iš kurio galima nu
lipdyti ką tik nori. Jei tas 
molis pateks į gero meistro 
rankas — išeis geras kūri
nys, o jei į menkas rankas 
—baisi terlionė.”

Galvojant apie ateities 
gyvenimą, visų pirma rei
kia pagalvoti apie ateities 
ž menes. Todėl šiame 
straipsnyje noriu trumpai 
pakalbėti apie jaunimo auk
lėjimą kapitalistinėje ir so
cialistinėje visuomenėje.

KODĖL NERAŠOMA!
Kiekvieną kartą paimda

mas naują “Laisvės” ir 
“Vilnies” numerį į rankas 
pirmiausia ieškau žinučių 
apie Amerikos lietuvių 
ir viso Amerikos jaunimo 
gyvenimą. Reikia padaryti 
rimtą priekaištą redakci
joms, kad šiais klausimais 
beveik nieko nerašoma. At
rodo, kad Amerikoje nėra 
jaunimo. Tai, aišku, netie
sa. Jaunimo yra daug ir 
daug gero, taiką ir drau
gystę tarp tautų mylinčių. 
Dažnai Amerikos lietuvių 
spaudoje nusiskundž i a m a 
apie jaunimo nutautėjimą, 
šalinimąsi nuo pažangaus 
judėjimo.

a Kas dėl to kaltas?
Pirmiausia tai kaltos pa

žangios visuomeninės orga
nizacijos, kurios nesugebėjo 
pritraukti jaunimo į savo 
veiklą, neįkvėpė jiems mei
lės jų tikrajai Tėvynei, ne
išmokė jų pamilti ilgus am
žius kentėj tįsios, numetu- 
sios priespaudos retežius ir 
pakilusios į naują gyveni
mą Lietuvos. Kai kas ga
li užsigauti dėl šių žodžių 
ir nurodyti kitas nutautėji-

Padidėįa liaudies 
kovos P. Vieftuame

Saigonas. — Prieš žiaurų 
išnaudojimą, vargą ir skur
dą, Pietinio Vietnamo dar
bo liaudis paaštrino kovą. 
Diktatoriška Ngo Dinh Die- 
mo vyriausybė, nors ir turi 
150,000 vyrų armijoje ir 
60,000 žandarų, apginkluo
tų Jungtinių Valstijų mo
derniniais ginklais, bet ji 
nepajėgia nuslopinti sukili
mų.

1960 metais Pietų Viet
name buvo tik apie 3,000 
žmonių partizanų eilėse, o 
dabar jų jau yra apie 12,- 
000. Ir prieš šią saujelę 
žmonių negali atsilaikyti 
valdžios 210,000 vyrų, nes 
partizanus visur remia 
darbo žmonės.

Washingtonas. — Po to, 
kai Liaudies armija užėmė 
didesnę pusę Laoso, įvyko 
mūšių pertrauka. Dabar 
Laoso likimą spręs 14-kos 
valstybių konferencija Ge- 
nevoje, kuri prasidės gegu
žės 12 d* Jungtinės Vaisti

nio priežastis. Tai)), yra ir 
daugiau priežasčių, bet da
lis kaltės tenka ir tėvams. 
Tai nenuginčijama tiesa.

KAS GI JAUNIMĄ 
VILIOJA?

Jaunimas — n e r a m ū s 
žmonės ir juos vilioja tai, 
kas nauja, kas dar nepažin
ta ir jie to ieško. Ką gi jie 
randa ir kuo maitinasi jų 
protas ir jausmai? Ar ge
rai veikia jaunuolio sąmonę 
visokie komikai, kriminali
nė, bulvarinė ir kitokia 
spauda, kurios kasmet šim
tais ir tūkstančiais naujų 
pavadinimų pateikia leidyk
los? Jaunimas ieško nuoty
kiu, ir štai tokia literatu- 
ra jiems nurodo, kur tai 
rasti ir kokiais būdais, o 
būdai žiaurūs: užmušimai, 
apiplėšimai, sadizmas, lin- 
čiavimas ir tt. Tėvai, kad 

Į ir kažin kaip norėdami ap
saugoti vaikus nuo tokių 
nuotykių ieškojimų, lieka 
bejėgiai, nes tokia literatū
ra yra nedraudžiama.

Dar daugiau tokio šlamš
to, kuris jauno žmogaus 
galvoje padaro maišatį, pa
teikia televizija ir kinas. 
Jums gerai žinoma, ko ga
lima išmokti iš šių dviejų 
“kultūros” skleidimo židi
nių. Visur pinigai, biznis, 
reklama, moterys, banalūs ! 
šokiai ir kt.

Jaunimui įkvėpiama min
tis, kad turtai tai viskas, o 
siekimas praturtėti nesi- 
skaito su priemonėmis 
Amerikos jaunimui kalba
ma, m o k o m a ir jodoma, 
kad norint praturtėti ir 
išnaudoti kitus, galima 
piudyti tautas, žvanginti 
ginklais, kurstyti karus.

Atsižvelgiant į tai, nėral 
ko stebėtis, k a ‘^Amerikos j 
laikraščiai pilni žinių apie; 
jaunimo nusikaltimus. Vis 
didėjantis jaunimo nusi
kalstamumo augimas ke
lia rimta neri m a ne tik 
amerikiečiams.

Noriu trumpai paminėti 
“Vilnyje” š. m. sausio 17 
tilpusi Beb r u 1 i š k i e č i o 
straipsnį “Neišrišamas 
klausimas.” Šis straipsnis 
patvirtina anksčiau minė
tas mano pastabas. Drg. 
Bebruliškietis nurodo, kad 
“su ekonominiu gerėjimu 
jaunuolių tarpe pradėjo di
dėti kriminalyętes.”

Agi dėl to kaltas ekono
minis gyvenimas? Juk iš 
tikrųjų turėtų būti atvirkš
čiai.

Atleiskite, drg. Bebruliš- 

jos nenustoja vilties “su
laikyti komunizmą Laose”.

Bet greta Laoso iškilo 
Pietinio Vietnamo ir Thai- 
lando klausimai. Preziden
tas Kenedis, vicepreziden
tas Johnsonas ir valstybės 
sekretorius Ruskas pareiš
kė, kad JAV siųs savo gink
luotas jėgas į Pietinį Viet
namą ir Thailandą, jeigu 
tų šalių valdžios negalės 
nuslopinti partizanų veiki
mą.

Dabar JAV ruošia mili- 
tarinę pagalbą Pietų Viet
namu! karo lėktuvais, pa
trankomis, kariniais laive
liais ir kitokiais ginklais 
$41,000.000 vertės.

Pietinis Vietnamas piet- 
rytų pusėje supamas Siamo 
įlankos ir Pietų Kinijos jū
ros, sausumoje rubežiuoja- 
si su Kambodža, Thailandu 
(Siamu), Laosu ir Šiaurės 
Vietnamu. Jis užima 65,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
12,000,000 gyventojų. 

nes lenkiame galvas prieš 
didyrius komjaunuolius ir 
k o m j a u nuoles, paaukoju
si us savo jaunystę ir gyvybę 
už Tėvynę. Tai Krasnodo- 
no didvyriai, Tarybų Lie
tuvos jaunuoliai M. Melni- 
kaite, J. Aleksonis, A. Če
ponis, H. Borisą ir tūkstan
čiai kitų.

No tik karo, bet ir tai
kios statybos metu tarybi
nis jaunimas rodo nepakar
tojamo didvyriškumo pavyz
džius. Tai jie užkariavo Ka
zachstano dirvonuojančias 
žemes, užtvenkia upes, sta
to naujus fabrikus ir ga
myklas. Visa tai atlikdami 
jie negalvoja apie savo as
meninę laimę, neieško pra
bangos. Į visus žygdarbius 
juos įkvepia meilė Tėvynei 
ir noras užtikrinti laimingą 
ateitį būsimajai žmonijai.

Mūsų šalyje nėra turtin
gųjų ir engiamųjų klasių, 
o yra tik dirbančiųjų kla
sė. Jaunimas auklėjasi dar
be, kolektyve. Atitrūkimas 
nuo kolektyvo reiškia žen
gimą atgal, kurį sustabdo 
pats kolektyvas.

Nuo pat pirmųjų vaiko 
žingsnių mokykloje visomis 
jėgomis stengiamasi ugdy
ti darbo meilę, tautų drau
gystę ir bendradarbiavimo 
jausmus. Draugystę su ki
tų tautų žmonėmis mūsų 
mokiniai laiko garbės daly
ku, todėl tai visaip skatina
ma. Mūsų mokiniai ir jau
nimas mielai draugauja su 
kiniečiais, lenkais, čekoslo- 
vakais, indais, ir kitais tai
ką mylinčiais žmonėmis.
PUIKIAUSIOS PROGOS
Metai iš metų gerėja jau

nimo gyvenimas ir didėja 
pragyvenimo ištekliai, bet 
tai nereiškia, kad gali didė
ti nusikalstamumas. Jau
nimas savo laisvalaikį mo
ka praleisti naudingai ir 
kultūringai. Tęatrai, kinai, 
televizija, savįyeiklą ir įei
tos kultūrinės, priem onės 
nežadina blogų, jausmų, bet 
skatina geriau dirbti, pra
plečia žinias, -moko doros. 
Mūsų šalyje labai plačiai 
išvystytas sportas, kuris 
padeda išaugti stipriems ir 
sveikiems, o sveiko medžio 
ir atžalos stiprios.

Visa tai mūsų šalyje irgi 
neatsiekta vienu metu, 
mostelėjus burtininkui laz
dele. Burtais mūsų jauni
mas netiki. Visa tai, ką jau
nimas dabar turi ir ką tu
rės, pasiekiama kantriu

kieti, už 'mano atvirumą, 
bet aš visiškai nesutinku su 
Jūsų išvada, kad “tamsius 
žmones prabangus gyveni
mas sugadina.” Pirma, tai' 
amerikiečių mes nelaikome 
tamsiais žmonėmis, o ant
ra, ne prabangus gyveni
mas, bet netikęs auklėji
mas sugadina žmones. Dėl 
to kalta pati santvarka.

Toliau skaitydami paste-j 
besite, kad gerėjant pragy- 
venimo sąlygoms Tarybų 
Sąjungoje žmonės darosi 
kultūringesni, o nusikalsta-1 
niurnas mažėja. Kiekvieną' 
dorą žmogų sukrečia Jung-j 
tinių Tautų sveikatingumo Į 
komiteto pranešimas apie 
jaunimo lytinių veiksmų 
padaugėjimą net taip 15- 
mečių! Ar gali ko nors ne
jaudinti gausiai skelbiamos 
žinios apie išprievartavi
mus, narkotikus ir kitus

i nusikaltimus?
Pagaliau, ar viskas skel

biama? Iš spaudos sužino
me tik mažą dalį. O reik
tų rašyti daugiau, kartu 
duodant trumpus komenta
rus apie aplinkybes, atve
dusias į nusikaltimą. Tada 
nereikėtų ieškoti subjekty
vių priežasčių.

Ar gali iš tokių jaunų 
iškrypėlių išaugti sveika 
ateities žmonijos karta? Į 
tai geriau gali atsakyti gy
dytojai.

Prie nusikalstamumo au
gimo didžia dalimi priside
da ir nuolat kurstoma vie
nos tautos neapykanta ki
tai, baltos rasės — juodai; 
įvairios fašistuojančios ir 
kitokios organizacijos.
NE VISKAS TIK BLOGA

Kaip minėjau pradžioje, 
daug yra ir gero Amerikos 
jaunimo. Lankėsi keletas 
jaunuolių ir Tarybų Lietu
voje, kurie domėjosi ir pa
milo tėvų žemę. Apie juos 
gerai atsiliepia Tarybų Lie
tuvos jaunimas ir su malo
numu prisimena juos. Mes 
gerbiame dorą jaunimą ko
kioj šaly jis begyventų, ko
kia kalba jis bekalbėtų. 
Tačiau tąi nereiškia, kad 
nereikia minėti blogybių. 
Reikia ne tik minėti, bet ir 
garsiai šaukti, norint su
laukti geresnės ateities. Aš 
tikiu, kad klausimais apie 
jaunimo auklėjimą pasisa
kys ir kiti ir nurodys tei
singus kelius.

Tai turėtų paremti ir pa
žangi lietuvių spauda. Ka
dangi atskiro laik r a š č i o 
jaunimui lietuvių kalba nė
ra, reikėtų įvesti jaunimo 
skyrelį. Šiame skyrelyje ga
lėtų pasisakyti jaunimas, 
senesnieji žmonės galėtų 
parašyti naudingų patari
mų, ten galėtų būti talpi
nami jaunimo laiškai iš Ta
rybų Lietuvos. Tame pat 
skyrelyje galėtų tilpti įvai
rūs jaunimą dominantieji 
klausimai, į kuriuos galėtų 
atsakyti gydytojai, mokyto
jai, rašytojai, karo vetera
nai ir kt. Tai bent maža 
dalimi padėtų suburti Ame
rikos lietuvių jaunimą, o 
pažangi lietuvių s p a u d a 
dar labiau paplistų.

KAIP JAUNIMAS 
AUKLĖJAMAS

PAS MUS
Daug kam kils klausimas: 

o kaip auklėjamas jauni
mas Tarybų Lietuvoje? Pa
sistengsiu atsakyti.

Mūsų šalies jaunimas į 
naują gyvenimą atėjo per 
kančias ir kovas. Dar niū
riais priespaudos laikais jis 
negalvojo apie auksą ir 
prabangų gyvenimą. Jo pa
grindiniu gyvenimo tikslu 
buvo Tėvynės laisvė. Tary
binis jaunimas praėjo sun
kų išbandymų kelią. Mes 
ir viso pasaulio dorieji žmo-

Keičiasi sezonas
Šaltoji žiemužė jau praū

žė. Ji paliko daug nemalo
numo, privargino ir pri
kankino žmoniją. Pamaži 
viskas nurimo. Gam
tinė kova pavasario su žie
ma pradėjo atslūgti. Pa
vasaris su pagalba saulu
tės šiltų spindulėlių nuga
lėjo žiemužę, prasisklaidė 
juodus debesėlius ir žydra 
padangė apgaubė nuvargin
tą žemelę. Pavasaris jau 
čia!

Jis atkeliavo gražus, ža
liuojantis, pasipuošęs gam
tos grožiu. Prasidėjo nau
jas gamtos atgimimas. Me
džiai, krūmeliai ir gėlės na
minės ir laukinės rodo sa
vo atgimusį, skaistų pava
sarišką veidą ir kviečia 
žmoniją išeiti į girias, į 
pievas., pasižvalgyti, kaip 
saulutė jau gausiai beria 
gyvybę gaivinančius šiltus 
spindulėlius. Vėjelis dvelk
damas švelniai, maloniai 
glosto veidus. Su atgimu
sia gamta vėl lengviau krū
tinė alsuoja tą pavasariškai 
kvepiantį orą.

Onyte S. W eitus 
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nuolatiniu darbu ir aiški
nimu.

Tokias sąlygas jaunimui 
gali sudaryti tik nugalėju
sio socializmo šalys, nusi
metusios nuolatinės baimės, 
tautų neapykantos, atsisa
kiusios šaltojo karo politi
kos.

Amerikos vyriausybė tu
rėtų skatinti jaunimą drau
gauti su kitų šalių jauni
mu (to labai vengiama), 
skatinti turizmą į socialisti
nes šalis (tik ne šnipinėji
mo tikslais!), plėsti kultū
rinį bendradarbiavimą, pre
kybą ir kt. Tokiu būdu 
lengviau būtų išspręsti ir 
kitus ginčijamus klausimus.

Ant. B riling as 
1961 m. kovo men. 14 d.

Milwaukee, Wis. —Ame
rican Motors Corp, auto
mobilių išdirbystėje pir- 

imiaus dirbo 27,600 . darbi
ninku, o dabar jau tik 21,- 
800.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

Darbininkų šventę. Šiomis 
dienomis prezidentas Kene
dis tą dieną paskelbė “įstaty
mų gerbimo diena”.

Negražu, prezidente, bai
siai negražu. Niekas iš tų pa
stangų neišeis. Gegužės Pirmo
ji Amerikos susipratųsiems 
darbininkams buvo nuo 1886 
metų ir pasiliks Tarptautine 
Darbininkų švente. Kam prieš 
vėją pūsti ir rašyti save isto
rijon juokdariu?

Net jau ir “N. Y. Times” 
redaktoriai aną dieną pasku
tiniais liurbiais išvadino Ame
rikos darbo unijų judėjimo ly
derius. Girdi, darbo unijos 
smunka, o jie nė piršto nepa
judina tam procesui sulaikyti 
ir suorganizuoti desėtkus mi
lijonų dar neorganizuotų dar
bininkų.

Negalima nęsutikti su šio 
didlapio išvedžiojimais.

Amžina gėda tokiems dar
bininkų vadams.

Dr. Linus Paulingas ir jo 
žmona Ava Helen Pauling yra 
tikrai puiki pora. Jis aukštas 
mokslininkas, o ji veikli visuo
menininke. Abudu jiedu vado
vauja mokslininkų tarpe tai
kos sąjūdžiui. Jų iniciatyvą ir 
pastangomis šiomis dienomis 
Norvegijos sostinėj įvyko pa
saulinė mokslininkų konferen- 
cia kovai prieš niuklinį karą.

Juos bara ir smerkia ko
mercine spauda, bet jie jos 
nepaiso.

Savo ilgą ir piktą liežuvį 
paleido darban Barbora Ar- 
monienė, neseniai iš Lietuvos 
pas savo vyrą atvykusi į Cle- 
velandą. Prie jos, matyti, pri
simetė koks ten A. L. Nasvy- 
tis, kuris žada jos plepalais 
pasiremdamas parašyti anglų 
kalboje knygą.

Armonienė sunkiai nusidė
jo prieš Lietuvos žmones ir 
buvo nubausta ištrėmimu. Po 
keleto metų buvo paleista ir 
išleista pas vyrą į Ameriką.

Ji “baisiai, baisiai” nuken
tėjusi.

Kiek aš suprantu, šitą grieši- 
ninkė nebuvo įkalinta. Būda
ma velniškai sukta, jinai ir 
Sibire, sakoma, labai gėrai 
vertėsi.

Nusidėjimas yra nusidėji
mas. Pakūta yra pakūta.

Gerai, kad šita s_ukta grieši- 
ninkė negyveno Amerikoje ir 
nepakliuvo čionai į kalėjimą. 
Ji būtų supratus, ką reiškia 
kalėjimas.

Aš žinau net keletą politi
nių kalinių, kurių sveikatą su
naikino Amerikos kalėjimai. 
Tokiais kankiniais buvo Eu
gene Debsas, Tomas Mooney, 
Eugene Dennis, Izraelis Am- 
teris ir Charles Krųmbeipas. 
O ir šiandien pat kalėjimo li
goninėje miršta įžymus negrų 
rasės veikėjas ir Amerikos 
komunistų Partijos vadas Hen
ry Winston.

Tai matote, koks “rojus” 
mūsų “demokratiniuose” ka
lėjimuose.

. Iš laiškų
Mielas Drauge Antanai,

Būdamas labai užimtas, 
po sugrįžimo iš Šveicari
jos taip nieko nesuspėjau 
parašyti. O teko būti įdo
mių dalykų liudininku, štai, 
vos sugrįžęs balandžio 11 d. 
vakare, ant rytojaus kartu 
su visu pasauliu kvapą už
ėmęs klausiausi mūsų kos
monauto Jurijaus Gagarino 
skridimo naujienų. O IV-14 
beveik visą dieną praleidau 
ryšium Su J. Gagarino grį
žimu į Maskvą — buvau jo 
sutikime Vnukovo aerouo
ste, paskui jo garbei su
ruoštame milžiniškame mi
tinge Raudonojoje Aikštė
je, po mitingo — iškilmin
game priėmime, kurs buvo 
skirtas pagerbti pirmajam 
žmogui, pasiekusiam tokias 
aukštumas ir sveikam grį
žusiam į mūsų mielą žeme
lę. Malonu buvo pasidi
džiuoti tuo paprastu ir mie
lu jaunuoliu, tarybiniu 
žmogumi ir komun i s t u, 
kurs pirmas nugalėjo že
mės trauką ir pasiekė kos
moso prieangį, tuo pradė
damas naują ir nepaprastą 
erą žmonijos istorijoje.

Tad pasitaikė netikėta 
proga tą istorinį momentą 
būti Maskvoje, kur dar už
trukau apie 10 dienu ir tik 
šiomis dienomis grįžau į 
Vilnių.

Su ankstyvu pavasariu 
buvo išaušusios viltys į kli
mato pagerėjimą pasaulyje, 
bet jūsiškiai smarkuoliai 
ties Kuba taip spardosi, 
kad ima baimė, kad nepasi
kartotų pernykščio pavasa
rio istorija kitame varian
te ir nesužlugdytų tas viltis 
pačiame pražydime.

Apie Ženevos posėdžius' 
parašiau gana ilgokai, jei 

■ jums pravers toji kopija — 
prašau panaudoti.

Sveikinu Gegužės Pir
mosios proga Jus' visus, 
mieli Draugąi laisviečiai 
ir linkiu viso geriausio.'

Jūsų Justas Paleckis 
Vilnius,1961. IV. 27

Gerb. Draugai,—
Visą personalą “Laisvės” 

sveikinu su taip reikšmin
ga švente — 1-ja Gegužės 
—diena visų dirbančiųjų 

solidarumo ir vieningumo 
šventė.

Linkiu visiems linksmai 
ją sutikti ir praleisti ir su
laukti daug sekančių.

Taipogi visam “L.” per
sonalui linkiu tvirtos svei
katos, sėkmės ir viso ge
riausio.

“Laisvė” užsakyta man 
per mano jaunystės draugą 
J. K. Mažukną — man pa
tinka. Gaunu ir “Vilnį”, 
siunčia redakcija. Reiškiu 
draugam pagarbą.

Leonas Kryževičius 
Telšiai.

Liūdnas vaizdas...
Seniau, atgal prieš 30— 

40 metų, kai skaitydavau 
Amerikos lietuvių laikraš
čius, labai retai būdavo, 
šioks ar toks nekrologas 
(pranešimas apie mirusį), 
o dabar, kiekviename “Lai
svės” ar “Vilnies” numery
je matytis kartais net po 
keletą nekrologų.

Tai labai liūdnas reiški
nys, kai brangūs ir reika
lingi žmonės išeina iš šio 
pasaulio. Dabar iš Lietu
vos naujais lietuviais ame
rikiečių lietuvių nepasipil- 
do ir taip mažėja garsi 
lietuviška kolonija.

Negana to, dar, kaip ma
tytis iš Amerikos lietuviš
kų laikraščių, eina ir ištau- 
tėjimas. Jaunieji tėvų lie
tuvių vaikai daug kas jau 
nemoka lietuvių kalbos, nes 

mokyklos ir gyvenimas 
juos jau suamerikonino: 
pavardės dar lietuviškos, o 
kalba, papročiai, nusistatyk 
mas — amerikoniški. i

Taipgi duria į akis Euro
pos lietuviui tų amerikiečių 
lietuvių vardų ir pavardžių 
suamerikoninimas. Visokį 
J. Stanley, M. Stensler, . 
B. Thomson, Jakson, Žak- 
son ir taip be gale — šim
tus pavyzdžių galima pri- 
skaityti. Jei taip ir toliau 
eis, tai ilgainiui po šimto 
kito metų beliks tik istori
joje posakis, kad tokiame 
tai amžiuje — Amerikoje 
ir lietuviai gyveno!

Liūdnas vaizdas šių die
nų akimis žiūrint.

K. Stiklius

LLD Antrosios Apskr. 
konferencijos bruožai
Literatūros Draug i j o s 

Antrosios Apskrities kon
ferencija įvyko gegužės 7^ 
Ozone Park, N. Y. Pirni*Ą 
pradėsiant ją, kalbėjo K. 
Petrikienė dienos klausi
mais.

Mandatus tikrino P. Be
eis. Konferencijoje dalyva
vo 8 kuopos, o 4 — ne. Kon
ferenciją sudarė, su valdy
ba, 20 asmenų. Apskrities 
valdyba išrinkta ir konfe
rencijos prezidiumam

Protokolas skaitytas ir 
priimtas. Apskrities iždas 
stiprus, turi $464.28.

Kuopų raportai buvo įdo
mūs. Vienos kuopos gyvuo
ja silpniau, o kitos labai pa
girtinai. Darbštesnės kuo
pos dar gauna ir naujų na
riu į organizaciją.

Konferencija pravedė ke
letą gerų tarimų; paskyrė 
stambią sumą iš iždo svar
biems visuomeniniams rei
kalams. Valdyba pasiliko ta 
pati ir šiems metams: . A. 
BeČienė, P. Beeis, ’ Sofijdk 
Petkus, J. Grybas, M. Sta-* 
kovas. Dalyvis

! *

PROTESTUOJA PRIEŠ 
INVAZIJĄ KUBON

New Yorkas. — Socialis
tų vadas Norman Thomas 
surinko 42 parašus rašyto
jų, mokslininkų ir religi
nių veikėjų ir pasiuntė laiš
ką prezidentui Kenedžiui. 
Jie protestuoja prieš su
ruoštą invaziją Kubon, nes 
tai yra kišimasis į kitos 
šalies vidaus reikalus ir že
mina JAV vardą.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės (May) 10 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” salėj. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo bus diskusijos, 
įvadą padarys drg. Kazlauskas. Įdo
maujantieji diskusijomis ir nenariai 
galite dalyvauti. Kp. valdyba

(36-37|

BALTIMORE, MD.
Gegužės 14 d. ALDLD 25 kuopa 

rengia pikniką pagarbai motinoyms 
skirtą dieną. Vieta—P. ir K. Kup
rių sode, Annapolis Junction, Ma
ryland. Lankiausi pas Kuprius ir 
patyriau, kad stropiai ruošiasi prie 
šio gražaus parengimo.

Kelrodis: Geriausia važiuoti Bal
timore - Washington Expressway 
iki Annapolis Junction, į dešinę va
žiuot 1 Y-z mylios iki geležinkelio, 
sukti j kaire, pirma gatve vėl j 
kaire, antram name bus pikniko 
vieta. P. Paserskis (36-37)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai: L. D. . 

P. Klubo, LLD 54-os kuopos ir LDS 
33-ios kuopos įvyks sekmadienį ge
gužės (May) 7 d., pradžia 2-ą vai. 
nbpiet, 408 Court St.

Klubo susirinkimas bus 2-ą vai. 
popiet, o kiti seks po klubo. Kvie
čiame visus minėtų organizacijų na
rius dalyvauti ir prašome atsivesti 
ir naujų narių į minėtus susirinki
mus. A. K. (36-37)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Draugystė 

Birutė turės vakarienę šešta
dienį, gegužės (May) 6 d., 
vakare, Lietuvių Tautiško na
mo apatinėje salėje.

Bus muzika šokiams ir gera^ 
vakarienė. Kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos (36-37)




