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KRISLAI
Smagi žinia!
Bet ne visiems...
Piety Korėjoje.
Duosnusis Johnsonas. 
Irane.

— Rašo R. Mizara —

Washingtonas skelbia, kad 
prezidentas Kenedis rimtai 

j ruošiasi susitikti su N. Chruš- 
0 čiovu “neformaliai konferen

cijai.’’ Vieta: Viena, Austri
jos sostinė. Laikas: birželio 
mėnesio pradžia.

Ką reiškia “neformali kon
ferencija’’ ?

Tai reiškia, kad abudu 
valstybininkai susitiks be jo
kios formalios, iš anksto pa
ruoštos, darbu dienotvarkės. 
Abudu jiedu kalbėsis - tarsis 
visokiais bėgamaisiais klausi
mais, apsikeis žodžiu, apsikeis 
nuomonėmis, ir galimas daik
tas, kad nepadarys jokiu for
maliu nutarimu. O gal ir pa
ti avys!

Padarys ar nepadarys, bet 
judviejų susitikimas turės di
džiulės tarptautinės reikšmės. 
Gal jis padės tvirtesnius pa
grindus ateičiai, gal sušvelnins 
įtemptus santykius, kurie ke
lia žmonėse baimę, ardo ner
vus.

Tikėkime, kad Kenedžio ir 
Chruščiovo pasitarimas tikrai 
įvyks ir kad jis bus visais at
žvilgiais nau dingas taikos 
trokštančiai žmonijai.

« T ~ ’--

Chruščiovo-Kenedžio susiti
kimui labai priešinasi lietu
višku “veiksnių“ spauda. Rė
kia prieš tai menševikų orga
nas, rėkia ir Čikagos marijonų 
laikraštis.

“Būtų gera ir naudinga,“ 
rašo marijonų laikraštis, “kad 
p. Kennedy bent šiuo metu 
pasiliktų namie ir budėtų. Bu
dėti reikia, nes Amerikos 
priešas — komunizmas jau 
prie pat Jungtinių Valstybių 
slenksčio...”

Klerikalai turi galvoje Ku
bą, ir jie reikalauja, kad 
prezidentas Kenedis “vykdy
tų savo pasižadėjimą.’’ Atseit, 
kad jis organizuotų kitą inva
ziją į Kubą...

Bet gyvenimas neina tuo 
keliu, kurį rodo liaudies prie
šai !

Kenedžio valdžiai yra ne
maža galvoskaudžio. Tik žiū
rėkime, kas darosi Korėjoje: 
Amerikos pinigais išauginta 

.Pietų Korėjos armija nuvertė 
•tos šalies valdžią, kuri buvo 

pastatyta su Washingtono ži
nia ir užgyrimu.
•♦(Armijos vadovas gen. Chang 
Do Young, nuvertęs “demo
kratišką“ valdžią, sako, ji bu
vo visiškai prasiradusi, apsi
vogusi, šmugeliuose paskendu
si. Kai masės žmonių skendė
jo baisiame skurde, toji val
džia vogė, plėšė, suko ir dar 
labiau spaudė liaudį.

Nauji Pietų Korėjos viešpa
čiai sako, jie esą “griežti anti- 
komunistai” ir JAV šalinin
kai.

O kas buvo nuverstoji val
džia? Ar ji buvo pro-komu- 
nistinė ?..

Kuo ši “revoliucija“ Pietų 
Korėjoje baigsis, sunku pasa
kyti. Užtenka to, kad ši t. v. 
revoliucija parodo visišką su
gedimą šalyje, j kurią JAV 
supylė bilijonus dolerių!..

Na, o vice-prezidentas John
sonas, nuvykęs į Tailandiją 
prašo to krašto “demokratiš
ką valdžią,“ kad ji priimtų 

ilitarines amerikines bazes, 
am to reikia?'
Johnsonas, matyt, nori Tai-

landijoje padaryti tą patį, ką 
turėjo ir tebeturi Pietų Korė
joje.

Iš konferencijos 
Laoso reikalais

Pietų Korėjoje militaristai 
paėmė galią į savo rankas

Dėl N. Chruščiovo ir 
Kenedžio susitikimo

Geneva. — Po keturių 
dienų Vakarų manevrų, pa
galiau, 14-tos valsty b i ų 
konferencija atsidarė. Ją 
atidarė princas Sihanou- 
kas, Kambodžos vadas, pa
reikšdamas, kad dalyvių 
pareiga baigti naminį karą 
Laose ir palikti tą šalį ne- 
utrališką, ko liaudis nori.

Konferenciją atidarant 
dalyvavo: Anglija, Jungti
nės Valstijos, Tarybų Są
junga, Kinija, Burma, In
dija, Šiaurės Vietnamas, 
Kambodža, Kanada, Lenki
ja ir Francūzija. Dar ne
buvo delegatų iš Thailando 
ir Pietų Vietnamo, v

Ilgai priešinosi Ruskas, 
JAV valstybės sekretorius, 
priėmimui delegatų nuo 
Laoso Liaudies atmijos. 
Bet vėliau nusileido, tai 
konferen c i j o n pakviesti 
trijų frakcijų delegatai: 
nuo buvusios Laoso vyriau
sybės su princu Phouma

250 Amerikos profesorių už 
nesikišimą į Kubos reikalus

Princeton, N. J. —Prin
ceton universiteto 38 profe
soriai ir mokytojai pasiun
tė laišką prezidentui Kene
džiui, -reikalaudami, kad 
Jungtinės. Valstijos nesi
kištų į Kubos reikalus. Po 
laišku pasirašė profesorius 
Dr. William M. Beaney, po
litinio skyriaus pirminin
kas ; prof. Dr. Jerome 
Blum, istorijos skyriaus 
pirmininkas ir kiti žymūs 
profesoriai.

California universite t o 
profesorius Carl E. Schors- 
ke ir dar 180 iš 41-nos ko
legijos profesoriai ir moky
tojai pasiuntė laišką prezi
dentui Kenedžiui reikalau-

“Amerikiečiai nori 
taikos” - Kraminovas

Maskva. — Tik grįžo iš 
Jungtinių Valstijų D. F. 
Kraminovas, redaktori u s 
žurnalo “Za rubežom” (Už
sienyje). Jis plačiai lankėsi 
Jungtinėse Valstijose, kal
bėjosi su laikraštininkais ir 
paprastais darbininkais ir 
gavo įspūdį, kad amerikie
čiai nori taikaus sugyveni
mo.

įdomūs dalykai vyksta Ira
ne. Naujasis tos šalies prem
jeras Ali Amini areštuoja bu
vusios valdžios šalininkus, at
leidžia iš kariuomenės “nužiū
rėtus“ generolus ir kitus kari
ninkus.

Amini sako: buvusioji val
džia, kuriai vadovavo Eghba- 
las, buvo vagių, kyšininkų, 
sukčių valdžia. Naujasis prem
jeras, beje, jau atkišo ranką 
į JAV ir nori gauti daugiau 
paskolų...

Matyt, pirmesnes paskolas, 
kurias JAV Iranui davė, se
noji valdžia išgraibstė “sa
viems reikalams.“ 

priešakyje, Vakarų remia
mos Bouno Oumo “val
džios” ir Laoso Liaudies 
armijos. Bouno Oumo “val
džia” supyko ir pradžioje 
atsisakė dalyvauti.

Kinijos užsienio minist
ras maršalas Chen Yi 
smarkiai kritikavo JAV po
litiką Tolimuose Rytuose. 
Jis sakė, kad jeigu ne jų 
agresija, tai Laose nebūtų 
karo. Į tai Ruskas atsaki
nėjo kaltindamas komunis
tus.

Anglijos užsienio minist
ras pasiūlė, kad konferen
cija nutartų: padaryti La
osą neutrališka šalimi; vi
sos dalyvaujančios konfe
rencijoje valstybės pasiža
dėtu nesikišti i Laoso vi
daus reikalus; suorgani
zuoti tarptautinę komisiją, 
kuri prižiūrėtų, kad iš už
sienio nebūtų siunčiami 
ginklai į Laosą, ir kad ko
misija kontroliuotų ekono
minę pagalbą.

darni nesikišti i Kubos vi
daus reikalus.

Jie sako, kad grūmojimai 
pakeisti Kuboje santvarką 
intervencijos arba ekono
minės blokados pag a 1 b a 
yra nesuderinami su .ame
rikiečių įsitikinimais.

Prieš savaitę ir Harvard 
universiteto 41 profesorius 
ir dar 30 iš Brandeis ir ki
tų universitetų taip pat pa
siuntė laišką Kenedžiui, ra
gindami nesikišti į Kubos 
vidaus reikalus ir neremti 
intervencijos. Taigi, jau 
virš 250 profesorių ir mo
kytojų, rašytojų ir kitų as
menų pasisakė už Kubą.

Valstybių vadai jau 
daug keliauja

NewYorkas. —Kolumnis- 
tasC. L. Sulzbergeris rašo, 
kad dabar valstybiniai 
vadai labai daug keliau
ja. Tatai prasidėjo išvaka
rėse Antrojo pasaulinio ka
ro, buvo laike karo ir tęsia
si po jo.

Dabartinis JAV valsty
bės sekretorius Ruskas jau 
lankėsi Bangkoke, Ankaro
je, Osle ir Genevoje.

Prezidentas Kenedis vyks 
į Kanadą, Prancūziją ir ei
na derybos susitikimui su 
Chruščiovu. A. Harrimanas 
jau plačiai keliavo JAV po
litikos reikalais. Tas yra ir 
su kitų didžiųjų valstybių 
vadais.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybės žmonės sutiko, 
kad Pietų Korėjoje jau lai
mėjo militaristų sukilimas. 
Jungtinių Valstijų palaiky
mas Chango valdžios neat
siekė tikslo.

Seulas. —Militaristai nu
vertė J. M. Chango valdžią 
ir paėmė į savo rankas ga
lią. Perversmas buvo pla
ningai paruoštas. Armijos 
daliniai su. tankais, para
šiutininkai ir jūrininkai 
užpuolė valdiškas įstaigas, 
radijo, telegrafo stotis ir po 
trumpo susirėmimo paėmė. 
Valdžios įstaigas gynė tik 
policininkai.

Militarinio perve r s m o 
priešakyje yra generalinio 
štabo viršininkas generolas 
Do Young Changas, 42 me
tų amžiaus, jo pagalbinin
kai generolas Hi P'ak Run
gas ir kiti. Jie suorganiza
vo “revoliucinį komitetą” ir 
išleido pareiškimą.

Militaristai sako, kad jie 
bendraus su Jungtinėmis
valstijomis, sutvirtins vei
kimą prieš komunistus, pa
šalins valdžioje vagystes ir 
kitokią netvarką. Jie už
draudė susirinkimus ir ei
senas, taipgi skaitlingesnį 
žmonių pasirodymą gatvė
se po 7 valandos vakaro iki 
5 ryto. Šis/perversmas įvy
kintas tik militaristų, liau
dis jame nedalyvavo.

Buvusios valdžios minis
trai, premjeras John M. 
Changas ir prezidentas Po
sūni Yunas yra areštuoti.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Marshall Green 
išleido pareiškimą, kad 
JAV pripažįsta tik nuvers-

JAV, Kuba ir Lotynų 
Amerikos šalys

Washingtonas. — Brazi
lijos preziden to Janio 
Quadros ir Meksikos liau
dies nusistatymas privertė 
JAV atitolinti Amerikos 
valstybių konferenciją, nes 
nepasitiki gauti užgynimo 
sankcijų prieš Kubą.

JAV patyrė, kad Brazili
ja, Meksika ir Ekvadoras 
yra priešingi bent kokiam 
kitų kišimuisi į Kubos vi
daus reikalus. Brazilijos 
prezidentas atmetė pažval- 
gą, kad “Kuba jau yra ko
munistinė”.

Americans for Democra
tic Action, Demokratų par
tijos liberalai, laikė posėdį 
ir nutarė, kad Jungtinės 
Valstijos nedarytų jokių 
militarinių arba ekonomi
nių žingsnių prieš Kubą.

Havanoje per radijo ir 
televizijos tinklus kalbėjo 
katalikų kunigas Guillermo 
Sardina. Jis sakė, kad tie 
katalikai kunigai, kurie ei
na prieš dabartinę Kubos 
vyriausybę, tai yra šalies 
išdavikai ir užsienio impe
rializmo agentai.

Kubos premjeras Kastro 
pasakė eilę kalbų. Havano
je jis kalbėjo Motinos dieną 
20,000 moterų susirinkime. 
Jis sakė, kad jokios impe
rialistų pastangos nepri
vers kubiečius grįžti į seną 
vargo ir skurdo gyvenimą, 

tą Posum Yuno ir J. M. 
Chango valdžią, ir reika
lauja militaristų grąžinti 
jai galią.

Jungtinių Valstijų armi
jos, kuri randasi Pietinėje 
Korėjoje, komandierius ge
nerolas Carter B. Magru- 
deris išleido patvarkymą, 
kad JAV kariai nesikištu i 
vidaus reikalus ir būtu 
stovyklose.

Antra “revoliucija”
1960 metų balandžio mėn. 

Pietų Korėjoje liaudis su
kilo prieš buvusią Syng- 
man R h e e diktatoriška 
valdžia ir nuvertė. Bet i 
naują P. Korėjos valdžią 
įsigavo • buvę Rhee ministe
rial, pravarė falsifikuotus 
parlamento rinkimus ir iš i 
revoliucijos liaudis nieko 
nelaimėjo.

Nors iš P. Korėjos žinios 
praeina cenzūrą, bet atei
davo žinių, kad liaudis rei
kalavo reformų, dažnai mo
tinos, kurios revoliucijoje 
neteko sūnų, sėdėdavo prie 
valdžios rūmų, protestuo
damos ir reikalaudamos 
liaudžiai reformų. Taigi 
Yuno-Chango valdžia netu
rėjo liaudies pritarimo.

Pietinė Korėja u ž i m a 
38,450 ketv. mylių plotą ir 
turi 22,000,000 gyventojų. 
Ji užlaiko apie 600,000 ar
mija, dėl ko liaudis labai 
kenčia.

kad Kubos revoliucija ne- 
nugaliima.

Kastro sakė, kad apie 
10,000 savanorių išvyko į 
provincijas mokyti suaugu
sius skaityti ir rašyti, ku
rių dar daug yra likę nuo 
senojo režimo.

Kastro sakė, kad Ispani
jos laivu “Covadonga” iš
plaukė šimtai ispanų kuni
gų ir zokoninkių, bet jie 
savo valia pasirinko išvy
kimą iš Kubos, kada užsie
nio invazija nepavyko.

Kubos radijas pranešė, 
kad visa darbo liaudis mo- 
bilizuojasi kovai prieš už
sienio diversantus ir sabo- 
tažninkus. Dabar jau yra 
100,000 kubiečių, kurie pa
sižadėjo kooperuoti su mi
licija susekimui diversantų 
ir kenkėjų.

JI ŽULIKĖ, O NE 
CARO DUKTe

Hamburgas, Vakarų Vo
kietija. — Teisėjai, išklau
sę 15 asmenų, kurie pažino 
Rusijos caro šeimą, nu
sprendė, kad Anna Ander
son nėra caro dukra Anas
tazija, o lenkaitė. Ji provo- 
josi su kunigaikštyte Meck- 
lenburgaite, kuri yra toli
ma caro giminaitė, dėl esa
mo caro turto Vakarų Vo
kietijoje.

Washingtonas. — “Nu
matoma, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas Kene
dis ir" Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas su
sitiks sekamą mėnesį Vie
noje”, rašo kolumnistas 
James Restonas.

Jis sako, kad Washingto
ne supranta, jog tai bus 
vienas iš daugelio būsimų 
susitikimų, kad pašalinus 
nesutikimus tarp JAV ir 
TSRS. Niekas nesitiki, kad 
pirmame vadų susitikime 
jau bus visi nesutikimai nu
šalinti. Taipgi Kenedžio ka
binetas mano, kad valsty
biniai santykiavimai pri
klauso ir nuo ambasadorių 
ir užsienio ministrų pasita
rimų, ne vien nuo vyriau
siu vadu. C L

Pamatiniai nesutikimai 
yra: atominių ginklų už
draudimo klausime, nusi

“Komunizmas laimės taikos 
keliu,” sako Chruščiovas

Tiflisas. —Tarybine Gru
zija minėjo savo 40 metų 
gyvavimo sukaktį. Jos sos
tinėje Tiflise (Tbilisi) lan
kėsi TSRS p r e m j e r a s 
Chruščiovas ir sakė kalbų.

Chruščiovas sakė, kad ta
rybinė santvarka turi pir
menybę prieš kapitalistinę, 
ką jau įrodė: kad Tarybų 
Sąjungos mokslininkai pa
tys pirmieji paleido Žemės 
palydovą, pasiekė Mėnulį, 
iššovė raketą, kuri sukasi 
Saulės sankeleiviu, pirmie
ji iššovė šunis, kurie kos
mose skraidė aplinkui Žemė 
ir iššovė erdvių laivą su ka
pitonu Gagarinu, kuris pir- 
m a s žmonijos istorijoje 
kosmose apskrido žemę. 
Chruščiovas sakė, kad ir

Jau 23 neutralės 
šalys atsiliepė

Belgradas. — Į Indonezi
jos, Jugoslavijos ir Jungti
nės Arabų Respublikos iš- 
sinutinėtą pakvietimą daly
vauti neutralių valstybių 
konferencijoje jau 23 šalys 
davė atsakymą, kad jos da
lyvaus.

Konferenci j o n šaukia
mos Afrikos, Azijos ir Lo
tynų Amerikos valstybės. 
Konferenciją šaukia neut- 
rališkos politikos šalinin
kai, kurie siekia Lotynų 
Amerikos vai s t y b e s iš
traukti iš po Jungtinių Val
stijų politinės įtakok. Tuo
reikalu Nasseris lauky: 
Lotynų Amerikos šalyse.

Seulas. — Militaristai 
sudarė tarybą (junta) ša
lies valdymui. Nuverstas 
premjeras John M. Chan- 
gas pasidavė sukilėliams ir 
tuo legalizavo jų naują val
džią.

ginklavime, koegzistencijos 
reikalas, pagalba atsiliku
sioms šalims ir eilė kitų 
klausimu, u

Kai kurie JAV diploma
tai mano, kad dabar Kene
džiui yra nepatogios sąly- 

' gos susitikimui su Chruš- 
| čiovu, nes yra aiškus JAV 
I pralaimėjimas Laose ir in
vazijos Kuboje. Bet laukti 
“geresnių laikų” negalima, 
nes jie dar gali būti pras
tesni.

Augantis nedarbas taip 
pat verčia Kenedį į pasi
tarimu su Chruščiovu. JAV 
militaristai reikalauja dau
giau ginkluotis, bet apsi
ginklavimas nemažina ne
darbo. Gi toliau numatą 
politiniai veikėjai siūlo im
tis platesnių viešų darbų, 
kad sumažinus nedarbą, 
bet tuo pat kartu negalima 
plėsti viešus darbus ir di
dinti apsiginklavimą.

amerikiečiai mokslininkai 
taipgi daro progreso erd
vių užkariavime, bet jie ei
na paskui tarybinius.

Chruščiovas sakė, kad 
tik komunizmo priešai pa
sakoja, būk komunizmo 
pergalei yra reikalingas ka
ras. Jis sakė: “Marksizmas- 
leninizmas turi pirmenybę 
prieš kapitalizmą ir komu
nizmas laimės taikos keliu, 
jo laimėjimui nereikalingas 
karas”.

TSRS premjeras nurodė, 
kad komunistai, pasitikėda
mi į jų idėjų laimėjimą, to
dėl taip energingai kovoja 
prieš karo kurstytojus—už 
taikų žmonių sugyvenimą 
ir lenktyniavimą.

T. Sąjunga ir Kinija 
apie Piety Korėją

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad 
Pietų Korėjoje “revoliuci
ja” yra tik reakcinių kari
ninkų pučas, kuris nieko 
gero neduos šalies liaudžiai. 
Sukilimo priešakyje stovi 
generolas, kuris militrizmo 
mokslus įgijo Jungtinėse 
Valstijose ir palaiko ryšius 
su tūlais JAV imperialis
tais.

Pekinas. — Kinijos spau
da nurodo, kad Pietų Korė
joje liaudis reikalavo vieny
bės su Šiaurės Korėjos 
liaudies respublika, tai ge
nerolai, kad pastojus liau
džiai kelią, suruošė pučą.

Geneva. — A. Gromyko, 
TSRS užsienio' ministras, 
pateikė planą Laoso su
tvarkymui. Jis reikalauja, 
kad bėgiu mėnesio visi 
Jungtinių Valstijų milita
ristai pasitrauktų iš Laoso.
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Del Johnsono keliones
KOMERCINĖ SPAUDA ir radijo komentatoriai 

smarkiai ir džiaugsmingai šūkauja dėl JAV vice-prezi- 
dento Johnsono kelionės po Azijos kraštus. Johnsonas 
ten pasiųstas prezidento Kenedžio. Johnsonui preziden
tas daug maž taip pasakė: Darykite ten, ką norite, mes 
užgirsime jūsų žygį; jei tik jūsų nutarimai ir pažadai 
bus atlikti “kovai prieš komunizmą,” tai jie Washingto
ne susilauks mielo pritarimo.

Johnsonas apsilankė Pietiniame Vietname, Filipi
nuose, Taiwane ir kt.

Pietiniame Vietname viešpatauja baisus skurdas. 
Kai išeitų iš to skurdo, žmonės pirmiausia nori nu
versti Ngo Dinh Diemo reakcinę valdžią, pastojusią ke
lią į progresą. Šalyje veikia partizanai; tūkstančiai 
žmonių veda kovą prieš prasiradusią Diemo valdžią. 
Amerikos spauda paskelbė, kad tie, kurie kovoja prieš 
Diemą, yra komunistai, kad reikia organizuoti prieš 
juos jėgas. Žinoma, šitaip lengviausia klausimą'“išspręs
ti” .-pasakei, kad alkani darbo žmonės, kovoją už šiokias 
tokias savo teises, yra komunistai, tai ir užtenka...

Na, tai Johnsonas ir pažadėjo Dierpui $40,000,000 
“kovai su komunizmu.” Bet ar tie milijonai pataisys 
žmonių baisų gyvenimą? Ne! Dienias, gavęs 'tuos pini
gus, su savo sėbrais juos prašvilps, liaudies gyvenimas 
dar labiau pasunkės, žmonės dar griežčiau ims kovoti 
prieš skurdą ir vargą, o tada Kenedis ir vėl bus pri
verstas Diemui duoti daugiau pinigų!

Būdamas Formozoje (Taiwane) Johnsonas paža
dėjo Čiang Kai-šekui ir jo klikai “visokią pagalbą” ko
vai prieš komunizmą. Jis pasakė, kad JAV valdžia Kini
jos Liaudies Respublikos nepripažins ir kovos prieš jos 
priėmimą į Jungtines Tautas.

Čia, žinoma, nėra nieko naujo. Gal nauja tik tas,

Čikagos “Draugas” pri
mena, kad anglų kalba iš- 
leistame veikale
Who in Soviet Science and 
Technology” (“Kas yra kas 
tarybiniame moksle ir tech
nologijoje”) yra atžymėti li
kai kurie Lietuvos moksli
ninkai. Skaitome:

Anglų kalba išleista “Who’s 
Who in Soviet Science and 
Technology.” šis bibliografi
nis leidinys sudarytas siekiant 
supažindinti Amerikos visuo
menę su tebegyvenančiais So
vietų mokslininkais ir techni
kais.

Įdomu pastebėti, kad jame 
tarp 1,000 išvardintų moksli
ninkų yra ir 11 lietuviškų pa
vardžių : Kazimierai Baršaus
kas, fizikas, Kauno Politech
nikos instituto direktorius; 
Povilas Brazdžiūnas, fizikas, 
Kauno ir Vilniaus universitetų 
profesorius bei Fizikos ir Ma
tematikos instituto narys; Jo
nas Jaunickis, fizinis chemi
kas, Kauno Politechnikos in
stituto profesorius; Adolfas 
Jutšis, fizikas, Fizikos ir Ma
tematikos instituto direkto
rius; ’Tadas Ivanauskas, zoo
logas, ornitologas, Vilniaus 
universiteto profesorius; Jo
nas Kriščiūnas, agronomas, 
Lietuvos Agrikultūros akade
mijos dekanas, Vladas Lašas, 
fiziologas, Kauno Medicinos 
instituto profesorius; Juozas 
Matulis, chemikas; Pranas 
Mažilis, ginekologas, Kauno 
Medicinos instituto obstętrikos 
ir ginekologijos katedros . de
kanas; Antanas Purenąs, che
mikas, Kauno Politechnikos

kad Kenedžio valdžia šimtu procentų pasižada eiti Ei- 
senhowerio valdžios pėdomis Kinijos Liaudies Respub
likos atžvilgiu.

Čiang Kai-šeko klika Formozoje tebėra užlaikoma 
Amerikos pinigais. Čiangas dar vis tebegalvoja, būk at
eis amerikiečiai, nugalės Kiniją ir atiduos ją jam valdyti.

Tenka priminti, kad Johnsonas turi susiorganiza
vęs gerą būrį propagandistų; kurie kiekvieną jo žingsnį 
smarkiai populiarina, išbubnija.

Pasaulio taikai naudos iš Johnsono kelionės Azijoje, 
atrodo, nebus jokios. Ne tam tikslui jis ten ir važiavo.

_ ___  _ _______________ , . <

Svarbūs duomenys apie 
Lietuvos mokyklas

VILNIUJE išeinančiame iliustruotame žurnale 
“Švyturys” (š. m. num. 7) telpa neilgas, bet labai įdo
mus, pasikalbėjimas su Lietuvos Valstybinio Aukštojo 
ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininku V. 
Kuzminskiu. Mes čia jį skaitytojui paduodame ištisai, 
nes šis interview suteikia gražų paveikslą apie Lietuvos 
aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų veiklą. Skai
tome:

.. -Kokio jaunųjų specialistų “derliaus” laukiama 
šį pavasarį? •

—Respublikos aukštąsias mokyklas šiais metais 
baigia apie 3,000 žmonių, iš jų 2,700 dieninius skyrius. 
Daugiausia absolventų paruošė Vilniaus Kapsuko v. 
universitetas—840, po jo seka Vilniaus Pedagoginis in
stitutas—790, Kauno Politechnikos institutas—670.

Specialų jų vidurinį išsilavinimą įgijo daugiau kaip 
5,000 asmenų, iš jų 4,000—dieniniuose stacionariniuose 

skyriuose.
—Kaip absolventai paskirstomi liaudies ūkiui?
—Į kaimą išvyksta dirbti 490 diplomuotų agrono

mų, mechanizacijos bei melioracijos inžinierių, veteri
narijos gydytojų. Pramonė ir statybos gaus daugiau 
kaip 700 specialistų. Į paskyrimo vietas išvažinės 370 
gydytojų ir farmaceutų, 640 pedagogii s(čia nepriskai- 
čiau 370 neakivaizdinių skyrių absolventų).

Mūsų sistemai priklausančios septyniasdešimt še
šios specialiosios vidurinės mokyklos išleis daugiau 
kaip 2,000 agronomų, zoo ir veterinarijos technikų, 
1,100 pramonės specialistų, 850 ekonomistų—prekybos, 
kredito bei finansų darbuotojų, 460 vidutinio medicinos 
personalo, 550 švietimo darbuotojų, dailininkų bei mu
zikų.

Vadinasi, dalinant grynai aritmetiškai, kiekvienam 
respublikos rajonui tenka 7—8 žemės ūkio specialistai, 
11 inžinierių, 5—6 gydytojai, 10 pedagogų, plius pusant
ro karto tiek technikumų ir kitų specialiųjų vidurinių 
mokyklų absolventų. Žinoma, kaip ir visuomet, atsiras 
vienas kitas sūnelis bei dukrelė, kurie stengsis neišva
žiuoti į paskyrimo vietas; kaip ir visuomet, skirstymo 
komisijoje nuriedės viena kita ašarėlė. Bet šitokių fak
tų kasmet vis mažiau bepasitaiko. Matyt, aukštosios 
mokyklos geriau auklėja savo studentus, o, be to, ir 
pats gyvenimas rajonuose vis labiau artėja prie miesto 
gyvenimo.

—Drauge pirmininke, kokios specialybes šiais me
tais išleidžiamos pirmąkart?

Šiais metais pirmąkart ateis į gamybą Kauno Po- 
Htechnikumo auklėtiniai—juodųjų metalų liejininkys-

instituto profesorius. Pažymė- 
mėtina , kad prof, šivicjds sa
vo laiku yra lankęs Valparai
so, Missouri ir ChicagOs uni
versitetus ir yra dėstęs zoolo
giją Manilos univdrsitete Fili
pinuose. • ’ ' ■

Už KĄ?
Čikagos sandariečių (“li

beralų”) organas agituoja 
savo žmones, kad jie eitų į 
puotą, ruošiamą L. Šimučiui 
pagerbti. Esą, puotoje bū
sią 400 žmonių.

Už ką “Sandara” L. Ši
mutį ragina gerbti?

L. Šimutis — klerikalų 
dienraščio r e d a k t o r i us. 
1926 metais jis buvo Lietu
vos seimo narys, ir po to, 
kai fašistai nuvertė Gri
niaus valdžią, Šimutis kar
tu su visais klerikalais, bal
savo užgirti fašistų dikta
tūrą Lietuvoje!

Po to L. Šimutis grįžo 
Amerikon ir čia pradėjo re
daguoti marijonų laikraštį, 
skleidžiantį melus prieš Ta
ly bų Sąjungą ir agituojantį 
už karą.

L. Šimutis yra amžinas 
“veiksnių” veikėjas. Jis dar 
vis nori, kad Lietuvoje bū
tų tokia valdžia (fašistinė), 

tės technikai-technologai, Vilniaus lengvosios pramonės 
technikumo paruošti tekstilės pluošto pirminio apdoro
jimo įmonių mechanikai, Klaipėdos jūreivystės mokyk
los absolventai elektroradionavigatoriai.

—Kaip paruošta praktiniam darbui 1961 metų 
laida?

—Gana rimtai. Absolventai atliko gamybinę prak
tiką respublikos fabrikuose, kolūkiuose, mokyklose, li
goninėse. Daugelio jų diplominiuose darbuose spren
džiamos konkrečios ir svarbios problemos. Pavyzdžiui, 
Kauno Politechnikos instituto studentai šiemet ruošia 
diplominius projektus: “Taksomotorų garažas Kaune”, 
“Kauno mėsos kombinato rekonstrukcija”, “Kapsuko 
cukraus fabriko automatizacija”, “Gelžbetonio gami
nių cechas Telšiuose“, “Gyvenamojo rajono užstatymas 
Ukmergėje”, “Autoremonto dirbtuvės Kaišiadoryse” ir 
daug kitų.

Gerai pasiruošė praktiniam darbui ir kitų aukštų
jų bei specialiųjų vidurinių mokyklų absolventai.

—Ir paskutinis klausimas, kiek busimųjų specia
listų ateis mokytis šį rudenį?

—Į aukštąsias mokyklas bus priimta daugiau kaip 
7,000 jaunuolių. 1,150 jų ruošis tapti kvalifikuotais že
mės ūkio specialistais, 1,600—‘pramonės inžinieriais, 
600—statybininkais.

Specialiojo vidurinio mokslo įstaigose pradės mo
kytis 14,000 moksleivių, ;

už kurią jis balsavo- 1926 
metais.

Su Šimučiu veikia social
demokratai ir sandariečiai; 
L. Šimutis jiems kelią ro
do.

Matyt, dėl to dabar Vai- 
dyla, Grigaitis ir kiti Ši
mutį gerbia!..

SAKO: “GYVENIMAS 
EINA PIRMYN”

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” rašo:

Daug kam nesuprantama, 
kaip tai galėjo būti, kad Ku
bos žmonės, matydami, jog jų 
pabėgėlius remia Jungtinės 
Valstijos, n e s u k i l o prieš 
Kastro vyriausybę. Jie gal
voja, jeigu Jungtinės Vals
tijos ką nors remia, tai vi
siems reikia remti. O čia pa
sirodė, kad Kubos žmonės ne
remia. Jie neišsigando milži
no kaimyno.

Laosoj taip pat liaudiečiai 
smarkiai apkūlė Amerikos ap
ginkluotus rojalistus. Jie bu
vo priversti siekti paliaubų, 
kad nors tai, ką dar turi, iš
gelbėjus.

Spaudoje tilpo pranešimas, 
kad šiaurinėj Rodezijoj pra
vestas įstatymas, jog nuo da
bar negrams bus leidžiama 
vaikščioti šaligatviais. Iki šiol 
tenai negrai turėjo eiti vidu
riu gatvės.

Laikraščiuose tilpo paveiks
las, rodąs Kento kunigaikštį 
šokant su Siera Leone respub
likos užsienio reikalų ir apsi
gynimo ministro žmona, neg
re. Tai irgi kas tai tokio, kas 
seniau būtų negalėję atsitikti. 
(Tas stato prie gėdos stulpo 
tuos amerikiečius, kurie atsi
sako melstis vienoj bažnyčioj 
su negrais, nekalbant jau apie 
valgyklas.)

Kanados agrikultūros mi- 
nistraš'Hamiltonas susitarė su 
Kind jos komunistinės . vyriau-^ 
sybės atstovais dėt pardavimo 
kyiečių. Kanadą, parduoda 
kinams grūdų už kelis šimtus 
milijonų dolerių. Anglijos pre
kyba su komunistinėmis šali
mis smarkiai auga.

Galima būtų pririnkti pa
vyzdžių tiek ir tiek, kurie ro
do, kad pažanga vyksta visa
me kame per visą pasaulį. 
Gyvenimas eina pirmyn viso
mis sritimis. Joks užsispyri
mas negali pastoti kelią.

Tiesa, dar daug -žmonių šioj 
pusėj (Vakaruose) b a n d o 
žiūrėti į negrus, į komunistus 
iš aukšto, su panieka, su pa
juoka. Bet tai nieko nuosta
baus. Pažanga visuomet susi
duria su atžagareiviais.

RUMUNIJOS 
KOMPARTIJAI 
40 METŲ

Šiemet Rumunijos Komu
nistų partijai sukako 40 
metų. Gegužės 8 dieną Bu
karešte minėtoji sukaktis 
buvo iškilmingai atžymėta. 
ELTA praneša iš Bukareš
to:

Šiandien čia RLR rūmų sa- 

Įėję įvyko . iškilmingas susi
rinkimas 40-ųjų Rumunijos 
Komunistų partijos ( d a b a r 
Rumunijos Darbininkų parti
ja) metinių proga. Čia susi
rinko Didžiojo nacionalipio 
susirinkimo deputatai, seni 
komunistai pogrindininkai, ko
vos už liaudies valdžios įkū
rimą dalyviai, sostinės pramo
nės įmonių pirmūnai, mokslo 
ir kultūros veikėjai. Susirin
kusiųjų tarpe — Bukarešte 
akredituoti eilės diplomatų at
stovybių vadovai ir bendra
darbiai, Rumunijos ir užsienio 
žurnalistai.

Susirinkimo dalyviai audrin
gais, ilgai netylančiais ploji
mais sutinka pasirodžiusius už 
prezidiumo stalo Rumunijos, 
Darbininkų partijos Centro 
komiteto pirmąjį sekretorių, 
RLR Valstybės tarybos pirmi
ninką, Georgę Goergu - Dežą, 
RLR Valstybės tarybos pirmi
ninką J. Maurerį ir kitus par
tijos ir vyriausybės vadovus, 
RDP CK narius.

Iškilmingą susirinkimą ati
darė Rumunijos Darbininkų 
partijos Centro komiteto sek
retorius N. čaušesku. Praneši
mą apie 40-ąsias Rumunijos 
Darbininkų partijos metines 
padarė Georgė Georgia - De- 
žas.

Baigdamas pranešėjas pasa
kė :

— Šlovingųjų metinių dieną 
mes siunčiame karštą kovinį 
sveikinimą Lenino įurtajai 
partijai,, šlovingajai Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijai, 
broliškoms socialistinių šalių 
partijoms, visų šalių komunis
tų ir darbininkų partijoms. 
Mes siunčiame viso pasaulio 
darbo žmonėms savo interna
cionalinį sveikinimą.

Įžengiame į penktąjį mūsų

Amerikoje leidžiamo kle
rikalų laikraščio praneši
mu, ten netrukus knygų 
rinkoje pasirodysiąs naujas 
kažkokio Barono romanas 
“Vieniši medžiai.” Anot 
laikraščio, šis romanas bū
siąs kažkas ypatingai nau
jo literatūroje — “rašyto
jo vaizduotės šuolis į- atei
ti.” v

Pasirodo, jog veiksmas 
romane vykstąs 1970 me
tais. Vaizduojama, kaip iš 
Amerikos Lietuvon, į savo 
tėvo buvusį dvarą grįžtąs 
“doleringas dipukas Bruk- 
nys.” Jis stengiąsis atgau
ti visą nuosavybę, sutinkąs 
savo buvusią mylimąją, iš
tekėjusią už kito, ir jo sim
patijos nukrypstančios . . . 
į jos .dukterį. Tokie, maty
ti, “doleringų dipukų” pa
pročiai: mama apseno, mei- 
1 inkis prie dukters. Kaip 
tai, beje, susiderina su ka
talikiška morale?

Laikraščio nuomone, “vei
kalas” esąs įdomus eksperi
mentas ne tik literatūriniu, 
bet ir psichologiniu požiū
riais.

Ar šiaip, ar taip, šis eks
perimentas labai iškalbin
gas ir ryškiai atspindi lie
tuviškųjų buržuazinių naci
onalistų tikruosius tikslus, 
dažnai dangstomus skam
biais žodžiais.

Kam nežinoma, kad nuo 
seno šių ponų pirštai į sa
ve linkę. Du dešimtmečius 
šeimininkaudami Lietuvoje, 
jie atkakliai kibo į dvarus, 
palivarkus ir solidžias buo- 
žynes. Ministerijos depar
tamente, vos kojas sušilęs, 
valdininkėlis jau puoselėjo 
viltį sušvytėti “aukštuome
nės” akyse, jei ne nuosavu 
dvaru, tai bent jo centriu
ku ar “pavyzdingu ūkiu,” 
kur nors pakaunėje. O “tau
tos vadas,” nepašykštėjęs 
sau pasidovanoti dvariuką, 
neužgniaužė ir mažesnių 
“šulų” iniciatyvos šioje sri
tyje. Todėl, kaip ir caro 
laikais, giliai leido šaknis į 
Lietuvos žemę komarai ir 
tiškevičiai, karveliai ir ple- 
chavičiąi. Tiesa, daug kur 
višinskius pakeitė jarmalos 
ir siesikius puodžiūnai, bet 
liko dvaras su visais jo aU 
ribotais, kur dvarininkas 
užkrovė skurdo, tamsos naš
tą kumečiui ir mažažemiui 
valstiečiui. Ir taručiams 
nuo to nė kiek ne lengviau 
buvo, kad vietoj lenkiško 
Višinskio devintą kailį lupo 
lietuviškas Jarmala.

Tarybų valdžia savo pir
maisiais žingsniais palaido

partijos dešimtmetį įkvėpti di
dingų tikslų -- užbaigti so
cializmo statybą mūsų šalyje.

Pittsburgh, Pa.
> Kapų diena

Pagerbimaš mirusių mū
sų draugų ir giminių įvyks 
antradienį, gegužės 30 die
ną, Memorial Day (Prisi
minimo dieną arba kapų 
puošimo dieną), ant Pitts
burgh o Lietuvių Tautiškų 
kapinių, West View kalne
lyje. Seniau pagarbos die
ną laikydavome sekmadie
niais, bet šiemet įvyks ant
radienį, gegužės 30 d. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Kviečiame visus lietu
vius, be skirtumo įsitikini
mų, dalyvauti ir pagerbti 
mirusius draugus, drauges 
ir gimines.

L. K. D. Komiteto 
iždiniųkas J. M.

CLEVELAND, OHIO
Pietūs ir koncertas

Nemažai jau spaudoje 
tilpo pranešimų apie mūsų 
Cleveland© Meno choro me
tinį koncertą, tačiau šis tai 
jau bus paskutinis, prie 
koncerto visi pasiruošimai 
jau baigti: dainininkai, 
kaip ir patsai choras, visi 
solistai, duetai ir kvartetai 
mokytojo J. Krasnicko jau 
išmuštravoti. Rodosi, jie 
pasimokė geriau, negu ka
da nors pirmiau, o tai reiš
kia atsilankiusi publika ne
bus apvilta. Kadangi tokių 
svarbių pramogų retai tu
rime, tai reikia tikėtis, 
kad kaip Cleveland©, taip ir 
apylinkės miestelių meno 
mylėtojai atsilankys.

Koncertas įvyks gegužės 
21 dieną, LC.A. Italų svet., 
15901 St. Clair Ave. Prieš 
koncertą, nuo 1-mos iki 4-os 
vai. popiet bus duodami 
pietūs. Kurie mylite bend
rai papietauti —■ kviečiami 
atsilankyti.

Koncertas prasidės 4-tą 
vai. Ęo koncerto šokiai prie 
D. Kuzmicko Jr. orkestro. 
Kaina už ištisą programą 

I su pietumis $2,. į koncertą

VILNIUS ŠIANDIEN. Stalino prospektas ir Liudo Giros 
gatvės sankryža. Toliau matyti buvusios katedros varpine 
Gedimino aikštėje.

Barono šuolis į dvar^
jo dvarus. Šimtmečių krau
ju, prakaitu ir ašaromis 
laistyta dvarų žemė atite- 
ko jos tikriesiems šeiminin
kams — buvusiems kume
čiams ir kitiems kaimo var
guoliams. Ir tik jiems ši 
žemė dabar brandina javą. 
Buvusių dvarų rūmuose, 
kur ūžė dvarininkai, šian
dien dega kultūros namų, 
skaityklų žiburiai, mokosi 
bei linksminasi kaimo jau
nimas ir žaidžia buvusių 
kumečiu vaikai bei anūkai.

Vien žodžiai “dvaras,” 
“dvarininkas,” kuriuos mū
sų jaunoji karta težino iš 
knygų ir vyresniųjų pasa
kojimų, sukelia darbo žmo
nėms pasipiktinimą ir pa
sišlykštėjimą.

Todėl iš Lietuvos dvarų 
liaudies išvyti ponuliai pa
prastai atvirai nesiryžta 
pareikšti, ko jie labiausiai 
trokšta. Giesmę apie meilę 
dvarui -jie paprastai, trau
kia gaida,-paimta iš dai- 
nos apie tėvynės meilę.

Ponas Baronas vis tiktai 
ryžosi panaudoti originalą 
ir užtraukti pagal tikrąsias 
natas. Reikia manyti, kad 
karveliai, plechavičiai, Si
dzikauskai r y d a m i seilę 
perskaitys šį baronišką “še
devrą.” Ne vienam iš jų 
baroniška gaida švelniai 
pakutens pagurklius ir pri
mins dvaruose praūžtas 
naktis.

Šiuo požiūriu Barono li
teratūrinį eksperimentą rei
kia laikyti tikrai pavyku
siu.

Bet baronai ir jų įkvėpė
jai daugiau, žinoma, būtų 
linkę eksperimentuoti ne 
popieriuje, o tikrovėj.. Jei 
kojytės būtų ilgesnės, jie 
bematant padarytų ne vie
ną šuolį į prarastus dva
rus, palivarkus, minkštas 
buržuazinių valdininkų kc- r 
dės: Tačiau šiandien šiems 
ponams ir kojos per trum* 
pos, ir buvę kumečiai nuo 
jų atsitvėrę gera tvora. 
Prarastą dvarą atgauti yra 
tiek vilties, kaip pamatyti 
savo ausis be veidrodžio.

1970 metai ne taip jau 
tolimas laikas. Kad “dole- 
ringi dipukai” nepamatys 
per tą laiką savo dvarų,— 
tuo galima neabejoti. Bet 
per ateinantį dešimtmetį šis 
tas pasaulyje pasikeis. Ir 
ankstyvesniųjų dešimtme
čių patyrimas ryškiai rodo, 
kad pasike i t i m a i bus ne 
“doleringųjų” naudai. Ką 
čia, ponai, apie dvarus sva
joti. Saugokite geriau sa
vo dolerius.

Stasys LaurinaUis 
Vilniusji’ šokius $1.25, vien tik šo

kiai 75 c. ypatai.
Kviečiame, visus senus ir 

jaunus atsilankyti.
Rengėjai

Ottawa. — Gegužės 24 d.\ 
į Kanadą atvyks Izraelio^ 
premjeras Ben-Gurionas.

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 19, 1961



1961 m. lenininių premijų 
laureatai

Gegužės pirmąją dar sep
tyniems kovotojams už tai
ką Tarptautinis lenininių 
premijų “Už taikos stipri
nimą tarp tautų” komite
tas suteikė leninines premi
jas. Štai tie kovotojai:

Fidelis Kastro, šis var
das susijęs su nenuilstama 
kova už priklausomų tautų 
išsivadavimą iš kolonializ
mo jungo, už taikos išsau
gojimą visame pasaulyje. 
Fidelis Kastro atidavė savo 
jėgas, energiją ir sumanu
mą kubiečių liaudies kovai 
prieš kruvinąjį diktatoriaus 
Batistos. režimą. Revoliu
cija išvijo tarptautinio im
perializmo statybinius. Vy
riausybė, vadovaujama Fi
delio Kastro, ėmėsi kurti 
naująją Kubą, kurios šū
kis “Viskas liaudžiai!” Jau 
daug kas padaryta. Praves
ta žemės ūkio reforma, lik
viduotas monopolijų jun
gas. Auga naujos mokyklos, 
valstybiniai ūkiai, gamyk
los...

Seku Ture. Pirmasis ir 
svarbiausias jo mokytojas 
buvo pats gyvenimas. Gi
męs valstiečių šeimoje, dar 
vaikystėje Seku Ture dirbo 
sunkius darbus. Bet jau
nuolis randa laiko mokytis, 
kad vėliau galėtų ištikimai 

tarnauti tėvynei. Jis pir
masis Gvinėjoje pradėjo 
kurti profsąjungines orga
nizacijas, buvo vienas Gvi
nėjos demokratų partijos 
kūrėjų. O nuo 1952 metų 
ėmė vadovauti šiai partijai.

Seku Turės vardas gerai 
žinomas Afrikos tautoms, 
pakilusioms į kovą už lais
vę ir n e p r i k 1 a usomybę. 
Daugelyje kolonijų kova bu
vo apvainik uotą pergale. 
Pagaliau 1958 metų spalio 
mėnesį ir Gvinėja sutraukė 
kolonializmo grandines. 
Gvinėjiečiai savo preziden
tu išrinko Seku Turę.

Remešvari Nehru — žy
mi visuomenės veikėja. Dar 
mūsų amžiaus dvidešimtai
siais metais ji dalyvavo In
dijos moterų judėjime. Jos 
iniciatyva 1926 metais buvo 
įkurta viena pirmųjų Indi
jos moterų organizacijų — 
“Delio moterų lyga.” 1940 
metais R. Nehru išrenkama 
visos Indijos moterų konfe
rencijos prezidentu. Šios 
moters aktyvios veiklos ne
palaužė jokie sunkumai ir 
anglų kolonizatorių repre
sijos.

Michailas Sadovianu. Ru
munijos Liaudies Respubli
kos rašytojo kūryba per
sunkta meile žmogui, gyve- 

nimui.M. Sadovianu pasku
tiniųjų romanų “Peuna Mi
ke” ir “Mitria Koker” vei
kėja neapkenčia karo, kovoja 
už taiką žemėje. Bet rašy
tojas ne tik savo kūriniais 
kovoja prieš naujo karo 
grėsmę. Pokario metais jis 
ne kartą vadovavo rumunų 
delegacijoms taikos šalinin
kų. kongresuose. M. Sadovi
anu išrinktas Pasaulinės 
taikos tarybos nariu.

Antuanas Žorzas Tabetas 
— architektas, visuomenės 
veikėjas, Libano naciona
linio taikos komiteto pirmi
ninkas.

Dar 1941 metais A. Ta
betas ėmė vadovauti Anti
fašistinei lygai ir leisti jos 
žurnalą “At-Tarik.” 1950 
metais šis organas apdova
notas taikos premija.

Jis griežtai kritikuoja 
imperialistų kišimąsi į ara
bų šalių vidaus reikalus, 
nelygiateisius susitarimus, • rinės Montės gatvės stato- 
primetamus silpniau išsi-:mas vienas didžiausių res- 
vysčiusioms šalims. Antu- publikoje plačiaekran i n i ų 
anas Tabetas išrinktas Pa-1 kinų 800 žiūrovų. Kine
saulines taikos tarybos įrengiami erdvūs ir puoš- žinojimo priemonė yra gar-
prezidiumo nariu. Į nūs v e s t i b i uliai, poilsio sų kalba, žodžių, kalba.

Ostapas. Dluskis — Len-1 kambariai, nemaža pagalbi-1 Kalbėdami garsų, arba žo- 
kijos Liaudies Respublikos1 nių patalpų. ų 
visuomenės veikėjas. Būda- bus aPrįminta spe c i a 1 i a 
mas 16 metų, jis įsijungė į ventiliacijos sistema, kuri 
šalies proletariato kovą. Ne visą laiką palaikys šviežią 
kartą ponų Lenkijos valdžia orą. 
jį kalino, persekiojo.

1948 metais V roclave, 5-6 metrus.
(Lenkija) įvyko tarptauti-(Lenkija) įvyko tarptauti- Naujasis kino teatras 
nis kultūros veikėjų kongre- pradės veikti šiais metais.

šas. Viėfias kongreso, da
vusio pradžią pasauliniam 
taikos šalininkų judėjimui, 
organizatorių buvo ir O. 
Dluskis. Nors dabar jam 
68 metai/ O. Dluskis nenu
traukia valstybinės ir vi
suomeninės veiklos.

V Uja mas MoroU'—N\xs>t- 
ralijos visuomenės veikėjas. 
Jau nuo dešimties metų jis 
buvo priverstas užsidirbti 
duoną. Vėliau V. Morou 
kovoja už darbininkų teises. 
1946 metais jis išrenkamas 
parlamento deputatu. Ne
nuilstantis kovotojas už tai
ką organizuoja šimtus mi
tingų, susirinkimų, kuriuo
se aiškina žmonėms apie 
Pasaulinės taikos tarybos 
veiklą, pasisako už visuoti
nį nusiginklavimą.

- ~— ........................   V.........

800 Vietų plačiaekraninis 
kinas

KLAIPĖDA.—Prie cent-

Ekranas bus 16 met
rų pločio, c jo aukštis sieks

ĮVAIRUMAI
Kalba ir žodis
J. Žiugžda rašo:

“Savo mintis, jausmus ir 
norus žmonės išreiškia ir 
kitiems pasako kalba. To
dėl kalba yra žmonių dva
sios pasireiškime ir susiži
nojimo priemonė.

“Savo mintis, jausmus ir 
norus žmogus gali išreikšti 
ir kitam pasakyti savo ran
kų judesiais, kaip žmonės 
dažnai sako, gali ‘kalbėti 
pirštais,’ — tai yra gestų 
kalba; gali tatai išreikš
ti savo veido raumenų ju
desiais, — tai yra mimikos 
kalba, mimika. Taip susi
kalba, susižino tarp savęs 
ir su kitais žmonėmis kur-
tieji ir nebyliai.

“Betgi tobuliausia kalba, 
tinkamiausia žmonių dva
sios pasireiškimo ir jų susi-

Kiti žmonės girdi mūsų pa
sakytus žodžius, žino, ką jie 
reiškia, supranta tų žodžių 
junginius ir sužino mūsų 
mintis. Kalbėdami garsų, 
žodžių kalba, žmonės taip 
pat dažnai, naudojasi ir 
gestais, ir mimika, tuo sa
ve žodžių kalbą, lyg papil
dydami, sustiprindami, da
lydami ją aiškesnę, įtiki
namesnę.

“Kuriam nors daiktui pa
vadinti paprastai vartoja
mi tam tikri, visada tie pa
tys garsų junginiai — žo
džiai. Bet esti atsitikimų, 
kad tam pačiam daiktui pa
vadinti vartojami keleriopi 
g aršų junginiai; pavyz
džiui: banga ir vilnis yra 
nevienodi garsų junginiai, 
nevienodi žodžiai, bet jie 
reiškia tą pati daikta, turi 
|tą pačią reikšmę. Ir at- 
I virkščiai, esti ir tokių 
atsitikimu, kad vieno-

C 7

di žodžiai turi' įvai
rias reikšmes, pavyzdžiui: 
rugių laukas ir laukas ark
lys. Betgi tokie reiškiniai 
kalboje nėra labai dažni.”

Žiūrovų salė džių kalba, kiekvienai sąvo
kai išreikšti mes kalbos 
padargais tariame tam 
tikrus garsus ir garsų 
junginius — žodžius, tuos 
žodžius atitinkamu būdu'Jauja iš JAV militaristų, 
jungiame vienus su kitais, kad jie karo bazės plotą, 
ir tuo būdu garsais paša-.Tokio priemiestyje, užleis- 
kome ištisas savo mintis.' tų 1964 m. Olimpiadai.

Tokio. — Japoniia reika-

Pirmoji knyga 
Amerikoje

Pirmoji išspausdinta kny
ga Amerikos kolonijose bu
vo išleista 1640 m. su 35 
žodžių ilgio pavadinimu, 
prasidedančiu sekamais žo
džiais: “Visa Psalmių Kny
ga...” (“The Whole Book of 
the Psalmes...”). Toliau bu
vo pridėta: “Mintys, reiš
kiančios ne tik teisę, bet ir 
dangišką būtinumą giedoti 
psalmes bažnyčioje.”

Šios knygos autorius bu
vo Stephen Day, c leidėjas 
Cambridge Leidėjų Kompa
nija Massachusetts Bay ko- 

! Jonijoje. Knyga turėjo 296 
puslapius.

Kolonistams rūpimas da- 
' lykas buvo jų vaikų auklė
jimas ir lavinimas. Tai pa
skatino išleidimą knygos, 
kuri šiandien yra. gal būt 
daugiausia atsimenama iš 
tu laikų knygų. Tai buvo 
‘ ‘ N c w England Primer” 
(pradedantiems skaityti ir 
raides tarti mokiniams). Ji 
buvo išleista Bostone 1691 
m. leidėio Beniamino Har- 
risono. “New England. Pri
mes” liete kartu švietimo ir 
religijos klausimus. Pirmo
ji knvga* grynai švietimo 
klausi m u. “Philadelphia 
Snellina Book” buvo išleis
ta 1790 m.

A. Jandera

KAIP BUVO PAGAUTAS A, IK UMAX AS
1942 m. pas gestapo vadą 

Himlerį atvyko aukšto ūgio, 
žiurkės veidu, atsikišusio
mis šikšnosparnio ausimis, 
oberšturmbanfiurerio (pul
kininko leitenanto) unifor
ma vilkįs vyriškus. Jis at
ėjo patikslinti baisaus žudy
nių plano, kokio nežinojo 
visa žmonijos istorija. Jau
kiame kabinete, gurkšnoda
mi romą, šypsodamiesi jie 
sprendė milijonų žmonių 
gyvybių likimą. Atsisvei- 
k i n d a m a s su Himleriu, 
Eichmanas pareiškė: “Ti
kiuosi, kai baigsiu savo 
darbą, Europoje nebeliks 
nei vieno žydo.”

Tuos planus jis ėmėsi 
vykdyti nedelsdamas. Os
vencime pradėjo savo pra
garišką veiklą “mirties ma
lūnai.” kaip juos pavadino 
pats Eichmanas. Milijonus 
žydų iš visos Europos — 
vyrų, moterų, vaikų ir kū
dikių — visus, -kurie pate
ko į šio nusikaltėlio nagus, 
jis pasmerkė mirčiai duju 
kamerose, krematoriumuo
se. Jo isakvmu. buvo nu- 
žudvta 6 milijonai žmonių 
iš Slovakiios. Čekiios. Veng
tojo^. Graikijos. Moraviios 
ir kitu Euronos valstybių. 
Ju žudikas—Adolfas Eich
manas !

1944 m., kai galingi Ta
rybinės Armijos smūgiai 
skelbė artėianti nacistinės 
Vokietiios gala. Eichmanas 
atvvko į Vengrija, kad pas
kutine akimirka išžudytu 
šimtus tūkstančiu žvdu. Be 
žudynių, dabar jis ėmėsi ir 
lupikavimo. Savo aukoms 
jis pažadėdavo už atitinka
ma mokesti išgelbėti nuo 
mirties ir vietoj naikinimo 
stovyklų išsiųsti i užsienį. 
Naivūs žmonės davė jam, 
ka begalėto: auksa. brange- 
nvbes. dolerius. Po to jie 
buvo paruošti transnortui 
ir pasiusti į... naikinimo 
stovyklas!

Tarybinė Armija 1945 m. 
gegužės 2 d. užėmė Berly
ną. Karo nusikaltėliai, ma
siniai žudikai ir karo vadai

Sekantis Eichmano gyve
nimo etapas yra labai bū
dingas Adenauerio valsty
bei. Net iki 1950 m. žmog
žudys gyveno Vakarų Vo
kietijoje, Jis nesislėpė po
grindžiuose, bet dirbo fir
mos Geisenberg Benzin A. 
G. atstovu, o vėliau — Deil- 
man GmBH komerciniu pa
tarėju. Bet tai dar ne vis
kas. Pastaroji firma pri
klauso Deutsche Tiefbohr 
A. G. kompanijai, kurios 
valdyboje posėdžiauja da
bartinis Adenauerio minis
tras Zerbomas. Taip, tai tas 
pats ponas, kuris kartkar
tėmis iš tribūnos pasišvais
to gebelsinio stiliaus kalbo
mis. 1960 m. kovo 4 d. jis 
net pripažino Čekoslovakiją 
antrojo pasaulinio karo kal
tininku, o neseniai pareiš
kė, kad Čekoslovakija, Len
kija ir Tarybų Sąjunga ne
sitikėtų, kad “atsisakėme 
teritorijų už Oderio ir Nei
sės.” Tad nenuostabu, kad 
ištisus penkerius metus čia 
niekas “ neat p a žino” ir 
Eichmano.
' Tačiau žmonės nepamirš
ta žudikų. Ir nepamiršta 

i pirmiausia tie, kurie dėl jo 
kaltės neteko tėvų, motinų, 
brolių ir vaikų. Eichmano 
ieškojo. Žudikas buvo gi
męs Austrijoje, Linco mies
te, kur po karo gyveno jo 
žmona. Dėl to vienas ieš
kotojų netoli Eichmano 
žmonos buto nusipirko 
krautuvėlę, kad galėtu nuo
lat sekti aplinką. Vieną 
dieną Eichmano žmona ne
tikėtai dingo. Tai galėtų 
reikšti, kad ji nuvyko pas 
savo vyrą, tačiau jos pėdsa
kų nepavyko susekti.

Kartas nuo karto buvo 
gaunama žinių , kad Eich
maną žmonės matė Vakarų 
Vokietijoje, Sirijoje, Turki
joje ir Ispanijoje. Tačiau 
ieškojimas nedavė rezultatų. 
Pagaliau žvalgai netikėtai 
gavo svarbią žinią. Vienas 
iš. jų grupės, kuri “šuka
vo” visą pasaulį, tiksliai at
pažino 1 Eichmaną gatvėje 
Buenos Airėse. Tai atrodė 
įtikėtina, nes Argentinos

bėgo įVakarus. Kai kurie į 
jų buvo sučiupti, perduoti 
teismui ir pagal nuoopelnus 
nubausti. Deja, tik kai ku
rie. Daugelis jų pasislėpė, 
taip gerai užsimaskavo, jog 
nepadėjo jokie ieškojimai. 
Pabėgo ir Adolfas Eichma
nas. Jis turėjo su savimi 
aukso, čemodanus brange
nybių, dolerių ir sugebėjo 
tais lobiais p a s i n a udoti. 
Adolfas Eichmanas—6 mi
lijonų žmonių žudikas — 
dingo.

Kokia tolesnė jo istorija? 
1945 m. gegužės mėnesį 
Eichmanas pateko į ame
rikiečių okupacinę zoną. 
Dabar turimomis žiniomis, 
jam pasisekė gauti žuvusio 
vokiečių lakūno dokumen
tus ir uniformą. Greičiau
siai ta lakūną bus užmušęs 
pats Eichmanas. Su tokia 
uniforma jį paėmė į nelais
vę amerikiečių karinis da
linys. Niekas jo neatpažino. 
Eichmanas buvo perduotas 
i belaisvių stovyklą, čia 
specialūs daliniai tyrė kiek
vieno nacistinio karininko 
tapatybę, siekdami išaiškin
ti karo nusikaltėlius. Tie 
žmonės kasdien lankydavosi 
belaisvių stovyklose ir ieš
kojo žudikų. Tokių, kaip 
Eichmanas, ten buvo nema
ža.

Kokia ironija! Buvo de
maskuoti maži nusikaltė- 
h’ni. mažos žiurkės, barakų 
“leiteriai.” o nebuvo atpa
žintas žmogus, kurio nuo
traukas visi žinojo tain pat 
gerai, kaip Himlerio. Gerin
go, Franko arba Gebelso. 
Žmogų, būdingu žiurkės 
veidu, atsikišusiomis ausi
mis, šiek tiek kreiva nosimi 
ir sadisto akimis, amerikie
čiai laikė paprastu vokiečių 
kareiviu!

Vieną dieną Eichmanas 
dingo iš belaisvių stovyk
los. Juk pasitaiko, kad ku
ris nors belaisvių pabėga. 
Kaip buvo suorganizuotas 
šis pabėgimas, vargu ar be- 
sužino sime. Svarbiausia, 
kad Eichmanas turėjo kuo 
mokėti.

diktatoriaus Chuano Pero
no vyriausybė noriai slėpė 
daugelį karo nusikaltėlių. 
Tačiau ir vėl pėdsakai din
go. Du žvalgai, Sandoro 
Feketo ir Lajošo Molna- 
ro slapyvardėmis, kūrie bu
vo prisiekę atkeršyti už sa
vo artimųjų mirtį, sudarė 
naują žvalgų grupę ir nu
vyko į Arrgentiną.

Jie keliavo atskirai kaip 
turistai arba komersantai. 
Penkiasdešimt pe n k e r i ų 
metų amžiaus Molnaras 
galėjo bpti ypač naudingas, 
nes 1944 m. Budapešte bu
vo kelis kartus susitikęs su 
Eichmanu. Jie turėjo vai
dinti vengrų nacistus, pabė
gusius nuo Tarybinės Ar
mijos, ir tokiu būdu patekti 
į nacistinių nusikaltėlių tar
pą, kurie rado sau prie
globstį Arrgentinoje.

Tai jiems pavyko. Bue
nos Airse Feketas ir Mol
naras užmezgė ryšį su na
cistiniais nusikaltėliais ir 
buvo priimti į įvairias jų 
draugijas. Tačiau Eichma
nas lyg į žemę prasmego. 
Nacistai ramiai kalbėdavo
si apie savo nusikaltimus, 
įvykdytus karo metu, bet 
Eichmano niekas nė nepa
minėdavo.

Taip slinko mėnesiai. 
Praėjusių metų sausio mė
nesį Loiašas Molnaras sė
dėjo kažkokioje girtuoklių 
kompanijoje. Netikėtai jis 
išgirdo žinią, kuri jiems 
davė pirmą vertingą raktą. 
Kažkas iš girtuoklių pasa
kė: “Vargšas Eichmanas, 
gamina automobilių deta
les, o juk kadaise buvo vie
nas galingiausių reicho vy
rų...”

Žvalgai tuojau susiauri
no stebėjimo ratą. Ypač 
atidžiai sekė žmonių judė
jimą prie automobilių ga
mybos vartų. Ir štai vieną 
dieną pastebėjo aukštą vy
rą, žiurkės veidu ir atsiki
šusiomis ausimis. Eichma
nas! Jis išėjo iš gamyklos 
Mercedes Benz Buenos Ai
rėse. Žvalgai sekė jį iki au
tobuso, kuriuo jis važiavo, 
o po kelių dienų nustatė ir 
jo būstinę. Žudikas gyveno 

su savo žmona, pasivadinęs 
Rikardu Klementu.

Žvalgai turėjo Eichmano 
žmonos nuotrauką ir paro
dė ją žmonėms, kurie gyve
no Eichmano kaimynystėje. 
“Taip, — patvirtino kaimy
nai, — pažįstame ją. Tai 
senjoros Klement nuotrau
ka!” Paskui jie aplankė 
buvusios Perono vyriausy
bės valdininką, kuris, gavęs 
didelę sumą pinigų, patvir
tino: “Taip Klementas yra 
Eichmanas.”

. Masinis žudikas susektas. 
Dabar beliko jį pagauti ir 
perduoti teismui. Už mies
to žvalgai nužiūrėjo fermą, 
kurioje Eichmanas turėjo 
būti paslėptas, kol atskris 
Izraelio lėktuvas ir nuga
bens jį į Izraelį.

Operaciją buvo numaty
ta įvykdyti 1960 m. gegužės 
11 d. Diena buvo biauri. 
Iš ryto lynojo, ir gatvės bu
vo pilnos purvo. Po pietų, 
kai iš gamyklos. Mercedes 
Benz pradėjo eiti darbinin
kai, jų tarpe pasirodė ir 
Rikardas Klementas - Eich
manas. Jis įsėdo į autobu
są, o įkandin jo — vienas 
žvalgas, apsirengęs darbi
ninko rūbais. Paskui auto
busą sekė du automobiliai. 
Išlipęs Klementas įėjo į vie
ną šalutinę gatvę, nepaste
bėjęs nieko įtartino. Stai
ga į gatvelę įvažiavo tam
sus automobilis, sustojo, at
sidarė dureles ir, iššokę 
keturi vyrai, apsupo jį. Vie
nas jų tarė: “Labas vaka
ras, pone oberšturmbanfiu- 
reri!” ?
Eichmanas norėjo surinkti, 

bet nespėjo—smūgis- gumi
ne lazda atėmė sąmonę. At
sigavo kažkokioje nepažįs
tamoje vietovėje. Prie jo 
stovėjo žmonės, kurie sekė 
jį net 15 metų.

Bestija parodė savo tik
rąjį veidą. Atsigavęs, išsi
gandusiu balsu ėmė prašy
ti : “Nežudykite manęs, 
prašau jūsų. Nežudykite 
manęs.” Žadėjo surašyti 
visus karo nusikalt ė 1 i u s , 
kuriuos pažinojo, suteikti 
smulkiausią info r m a ę i j ą 
apie savo bendradarbius, 
pasakyti viską, kas tik iš jo 
bus pareikalauta. Kiekvie
nas jo žodis buvo užrašy

tas į magnetofono juostelę 
ir užstenografuotas.

Gegužės 19 d. į Buenos 
Airesą atskrido Izraelio 
lėktuvas. Apie vidurnaktį 
lėktuvas startavo su pilna 
degalų atsarga, pranešda
mas, kad turi 19 žmonių 
įgulą. Niekas jo netikrino. 
Gegužės 23 d. Adolfas Eich
manas, karinis nusikaltėlis 
ir masinis žudikas, bųyo; 
pristatytas Izraelio teismui. 
Jis kaltinamas 16 milijonų 
žydų—vyrų, moterų ir vai
kų — nužudymu.

žmogžudžio sugavimas 
sukėlė paniką Vakarų Vo
kietijoje. Mat, išsigando, 
kad Eichmanas viską pana- 
sakos apie tuos nacistinius 
nusikaltėlius, kurie dabar 
užima aukštus postus vals
tybiniame aparate. Ade
nauerio vyriausybė oficia
liai parei k a 1 a v o Izraelio 
vyriausybės perduoti Eich
maną Vakarų Vokietiios 
teismui. Atmetus šį reika
lavimą, nacistai pasisten
gė parūpinti jam geriau
sius advokatus, kurie gintų 
Eichmaną Izraelio teisme. 
Pinigus gynybai moka įta
kingi Vokietijos Federali
nės Respublikos veikėjai. O 
gal ir ne tik jie?!

Ko šie žmonės bijo? Ga
lima pateikti kad ir tokį 
faktą. Karo nusikaltėlis 
Maksas Mertenas buvo vie
nas svarbiausių organizato
rių, išvežant j Osvencimą 
60 tūkstančių Graikijos žy
dų. Po karo jis “pasislėpė” 
Vakarų Vokietijoje, o 1957 
m. kaip turistas nuvyko į 
Graikiją. Ten buvo atpa
žintas ir Graikijos teismo
nuteistas 25 metus kalėti. 
Tačiau po nepilnų dvejų 
metų Karamanlio vyriau
sybė nusikaltėlį slaptai per
davė Vakarų Vokietijos 
teismui, kuris jį netrukus 
amnestavo. Kodėl? Ogi to
dėl, jog Karamanlis tarna
vo vokiečių okupantams, 
kurie jam už darbą sumo
kėjo 15,500 anglų s v a r u. 
Šie pinigai buvo paimti iš 
Osvencimo nužudyto grai
kų žydo komersanto. Mer
tenas dar pasakė, kad pa
žįsta daugelį tokių žmonių, 
kurie dabar užima aukštus
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Amerikiečių susidomėji
mas novelėmis pras i d ė j o 
anksti. Pirmoji populiariau
sia knyga, išleista Philadel- 
phijoje 1795 m., buvo pava
dinta “Charlotte, a Tale of 
Truth.” Ji buvo parašyta 
vienos Philadelnhijos akto
rės, Susannos Haswell Row- 
son. Buvo išspausdinta iš 
viso 200 kopijų, šis skai

sčius. žinoma, toli gražu ne
siekia milijoninio populia
riausios knvgos skaičiaus 

i šiandien, tačiau jis padrą
sino autorę rašyti daugiau 
novelių.

Politinės temos taip pat 
rado savo vietą ankstvvo- 
siose Amerikos kolonijose. 
“American Magazine,” mė
nesine Britu kolonijų poli
tinės valstybės apžvalga, 
pirma kartą pasirodė 1741 
m. vasario męn. Praėjus 
trims mėnesiams, šis perio
dinis žurnalas užbaigė savo 
nesėkmingas dienas, bet tuo 
pačiu metu buvo atžymėta 
Amerikos žurnalo pradžia.

Dėl laikraščių pirmumo 
varžosi du Pennsylvanijos 
laikraščiai. Vienas jų bu
vo 4 centų vertės “Penn
sylvania Pocket and Daily 
Advertiser” ir kitas “Penn
sylvania Evening Post and 
Public Advertiser.” Abu 
laikraščiai pasirodė 1780 
m. ir buvo spausdinami 
mažais leidiniais.

Svetimomis kalbomis pir
mas neangliškas laikraštis 
pasirodė 1732 m. Tai buvo 
vokiečiu kalba laikraštis 
“Die Philadelphische Zeit- 
ung,” leidžiamas vieno iš 
didžiausių Amerikos pionie- 
rių leidėjų, B e n j a m i n o 
Franklinas pastebėjo, kad 
išeiti kas antrą mėnesį, ta
čiau po antro leidinio 
Franklinas pastebėjo, kad 
tik 50 žmonių ji išsirašo, ir 
dėl to nutraukė jo leidimą.

American Council

postus Bonos vyriausybėje. 
Savo teiginius jis žadėjo 
paremti atitinkamais doku
mentais. Karinis nusikal
tėlis ir masinis žudikas 
Mertenas šiandien yra lais
vas.



ROJUS M1ZARA

Neužmirštamos akimirkos
> (Iš užrašų)

(Tąsa)
Julilus Krasnickas leidžia darban savo 

skambų tenorą, mes jam padedame. Dai
nuojame, kas papuola. Stiuverdesė klau
so, juokiasi ir sako:

—Tokių linksmų pasažierių dar nesu 
Į mačiusi.

Mes jai tariame:
—Jūsų pasakymu tikime. Mes esame 

pirma tokia grupė: pirmieji JAV lietu
viai, vykstą į Tarybų Lietuvą viešna
gėm..

Taip, smagi daina padeda liūdesį nu
stumti šalin, ji padeda nerimą sušvelnin
ti, padeda ir laiką sutrumpinti.

Štai jau dvylikta valanda nakties, jau 
ir po dvyliktos.

—Vilnius, Vilnius!..—staiga unisonu 
imame garsiai džiaugtis.—Miestas sken- 

i deja elektros šviesoj.
—Jis toks didelis!—kažkas taria. — 

Platus, ilgas!..
Lėktuvas padaro viršuje miesto di

džiulį lanką, gal tam, kad mes galėtume 
sostinę plačiau apžvelgti nakties metu.

Jis jau atsargiai leidžiasi žemyn, že
myn. Staiga jo tekiniai paliečia tarybi
nę žemę, kuria ir mes turėsime progos 

Į pavaikščioti...
O, gimtoji žeme!.. Tu skandini mūsų 

akis džiaugsmo ašarose!..
Durys atsidaro. Nė vienas nenorime 

’ pirmutiniu eiti pro jas.
—Jūs eikite!..
—Jūs eikite!..
Mūsų džiaugsmą padvigubina vilnie

čių minia, kurią, lipdami iš lėktuvo, ma
tome stovinčią, mūsų belau k i a n č i ą . 
Blyksčioja šviesos, paruoštos televizijos 
aparatui padėti.

— Sveikas, drauge Rojau — taria 
mums visiems gerai pažįstamas Povilas 
Rotomskis, stovįs prie pat lėktuvo laip
tu, c

—Sveikas, dėde! — Tai mano brolio 
sūnaus Vytauto balsas. Jis čia su žmona 
Julija ir su sūneliu Mindaugu, esančiu 

i motinos glėbyje.
—Sveiki, sveiki, sveiki!.. —, tariame 

vieni kitiems.
Susijaudinimas, ašarojančios akys ne

leidžia nei daug ką įdomesnio pasakyti, 
nei akyliau ką nors pamatyti. Tiršti, 
švieži, mieli įspūdžiai žmogų nustelbia, 
laikinai pritrenkia.

Norisi garsiai sušukti:
—Ak tu, Vilniau, Vilniau, socialistini 

Vilniau, liaudies apdainuotas senasis 
mieste, Lietuvos sostine!.. Ir jūs, mielie
ji draugai!.. Negalite įsivaizduoti, kiek 
tūkstančių lietuvių tautos sūnų ir duk- 
rų, išsiblaškiusių po platųjį pasaulį, 

t šiandien čia norėtų būti kartu su mu
mis!..

Povilas Rotomskis prie mikrofono:
■

—Brangūs tautiečiai! Leiskite karš
tai pasveikinti jus senoje tėvų žemėje, 

i kuri, kaip motina laukia jūsų, kad ga- 
Į lėtų apglėbti mylinčiu glėbiu ir prispaus- 
< ti prie išsiilgusios širdies...

Povilo šilti žodžiai, užuot padėję atsi
peikėti, atsigriebti, dar labiau mus su
jaudina.

\ —Dabar jūs, Rojau, tarkite žodį, — 
priėjęs prie manęs įsakmiai taria bi
čiulis P. Rotomskis.

—Aš dabar negaliu, — atsakau. — 
Leiskite susikaupti. Prašykite ką kitą, 
gal K. Petrikienę.

Ji mūsų grupės vardu sveikino Lietu
vą ir jos žmones. Tą patį daro Kristina 
Stanislovaitienė, Jonas Jokubka, Dr. AL

1 girdas M arge ris.
Dar būdamas viršuj Atlanto, aš gal- 

i vojau: ką reikėtų pasakyti, jeigu, da- 
leiskime, susitinkant su žmonėmis Vil
niuje, mane iššauktų tarti- vieną kitą 
žodį.
” Kopenhagene, kai mūsų turistai nu
vyko pamatyti palociaus, kuriame Ham
letas murdė ir baudė savo priešus, tėvo 
užmušėjus, aš pasilikau viešbuty ir, sė
dęs, sumečiau kalbai tekstelį. Ir tai da
bar man labai pasitarnavo. Čia jos ke
lios ištraukėlės:

—Nors mus skiria tūkstančių mylių 
geografinis tolis ir ilgų metų, nesimaty
mo laikotarpis, iš gilumos širdies sakau 
jums, broliai ir sesės, mes jaučiamės 
'esą jūsų dalimi, mes sielojamės jūsų 
sielvartais, mes džiaugiamės jūsų 
džiaugsmais, jūsų pasiekimais...

Mums, ilgai gyvenantiems toli nuo

gimtosios šalies, nuolat gresia nutautė
jimo, tautinio nutroškimo, nudžiūvimo 
pavojus, ir mes, jei ne sąmoningai ži
nome, tai gaivališkai jaučiame, kad tik 
Tarybų Lietuva yra mums ta oazė, ku
rioje galime atsikvėpti, galime gauti bū
tinai reikalingos drėgmės, tautinio elek
syro, pratęsiančio mūsų egzistenciją kaip 
lietuvių.

Čia pat, Gedimino kalno šešėlyje, sa
kau jums, broliai ir sesės, kad mes, kaip 
ir jūs patys, esame giliai įsitikinę, jog, 
poeto žodžiais, Lietuvoj niekad

“Negrįš ta diena, kur praėjo, ir upės 
neplauks atgalios...”

Žemė Gedimino, žemė Žemaitės, žemė 
Kapsuko, žeme Marytės Melnikaitės, že
mė nemirštančios didvyriškos liaudies 
niekad ateityje nebus mindžiojama nela
bojo priešo kojos!

Toks yra mūsų įsitikinimas, toks yra 
visos Amerikos lietuvių visuomenės įsi
tikinimas. Tas įsitikinimas pareina iš to, 
kad Lietuva nūnai yra didžiosios ir ga
lingosios Tarybų Sąjungos tautų sudėty
je, kad tos Sąjungos vyriausybės politika 
yra taikos politika... •

Iš aerouosto krinkame. Spaudžiamės 
rankas. Štai, H. Zimanas., akademikas 
K. Korsakas, rašytojai A. Churginas, J. 
Butėnas ir kiti, ir kiti. Vieni jų man 
pažįstami iš jų raštų, iš jų veiksmų, ki
ti nepažįstami. Bet visi mieli, visi drau
giški. Čia, štai, A. Vaivutskas, buvęs 
pietamerikietis, su kuriuo teko per metų 
eilę susirašinėti, “Laisvės” bendradar
bis. Niekad nepamirštama akimirka!..

•
Sėdome į autobusą ir už pusvalandžio 

jau esame “Vilniaus” viešbučio restora
ne vakarienės, kurią valgėme, be kitų, 
kartu su “miesto tėvais”: LKP Vilniaus 
miesto sekretorium F. Bieliausku ir 
Vykd. komiteto pirmininku (meru) J. 
Vildžiūnu. Pirmoji vakarienė Tarybų 
Lietuvos sostinėje — kitas reikšmingas 
mano gyvenime įvykis...

Kambarys erdvus, švara pavyzdinga. 
Poilsis buvo geras. Pirmoji naktis, pra
leista mūsų tautos sostinėje — sėkminga 
visais atžvilgiais.

Ant rytojaus po pusiyčių mūsų vado
vai siūlo:

—Norite Vilnių pamatyti?
Kas gi nenorės?! Sėdame į autobu

są ir mes momentaliai jau esame Gedi
mino aikštėje.

—Vilnių pilniausiai galėsite pamatyti, 
ana, iš ten, — rodydamas Gedimino 
bokštą, jie sako mums. Matote?..

Kur gi nematysi? Gedimino kalnas, 
Gedimino pilis, Gedimino bokštas kiek
vienam buvo girdėtas; kai kurie mūsų 
nemaža apie šį bokštą yra ir skaitę. O 
matyti jį —• nežiūrint, kurioje miesto 
dalyje būsi, jį vis matysi. Miestas ma
to bokštą, o tas, kas stovi bokšte, mato 
miestą. Tam gi jis ir buvo pastatytas. 
Bokštas atrodo nepasiekiamas, taip 
augštai jis pasistiebęs į dangų. Ne
veltui praeities valdovai jį statė!

Kopiame į kalną, į pilį, į bokštą.
—Vaikščiojame po Lietuvos istoriją, 

— nusijuokiau greta manęs einančiam 
žurnalistui.

(Bus daugiau)

Pavasarį’
Jau pavasaris atėjo,
Saulė skaisčiai šviest pradėjo.

Dings tamsūs debesiai, 
Ore gieda vieversiai.

Sprogsta medžiai, žiedus krau- 
žemė gėles jau atgauna [na, 

Visur miela ir smagu— 
Kur tik eini, ten jauku.

Bet štai darže tarp gėlelių 
Ir jų žydinčių žiedelių

Auga dar daug piktžolių— 
Dilgių, usnių ir kitų.

Taigi, vargšui darbininkui,
Liaudies daržo daržininkui, 

Reikės sunkiai padirbėt, 
Kad usnis greit išravėt.

Jas paliekant, būtų bloga,
Nes jos nuolat plečias, auga— 

Gėlėms vietos pritrūktų 
Ir žiedų nedaug būtų.

O gėlių, tai visad reikia,
Nes daug vyrų taikai reikia— 

Reik žiedais puošt jų takus 
Ir nupint jiems vainikus.

Jonas Juška

Pernai Ukmergės Pirmoje vidurinėje mo
kykloje pradėjo veikti buitiniu elektros 
priemonių remonto punktas. Dabar jaunieji 
fizikai, kuriems vadovauja mokytojas R. 
Sriogis, visada turi daug darbo. Miesto gy
ventojai j punktą atneša pataisyti radijo 
aparatus, lygintuvus, elektrines plyteles ir 
kitus daiktus.

Nuotraukoje matome vienuoliktoką Al
bertą Kuzmicką ir devintoką Ovidijų Pulo
ką, tikrinančius suremontuotą televizorių.

Worcester, Mass.
Memorial Day ir Olympia 

Parko atidarymas
Mlijonai žmonių paminės 

gegužės 30-tą, įkurtą 1868 
m. Decoration Day (Ameri
kos civilinio karo kareivių 
ir* jūrininkų atminčiai, jų 
kapų papuošimo dieną).

Milijonai širdžių pajaus 
širdperšą, milijonai akių 
apsilies' gailiomis ašaromis, 
kuomet pamatys gatvėmis 
maršuojančius. tūkstančius 
jaunų uniformose, ant ka
pų padėdami gražius gė
lių vainikus. Nevienas pa
sakys, kad nūnai daugelyje 
kraštų siaučia civiliai ka
rai už pasiliuosavimą iš po 
vergijos, kad kasdien atsi
randa nauji kapai,< kad aša
ros ir kraujas ir šiandien 
liejasi!

Negalima pamiršti pir
mutinio ir antrojo pasauli
nių karų aukas, kurių nesu
skaitomi mili j bilai. Kaip 
arti šiandien pasaulis stovi 
prie pražūties slenksčio!

Milijonai ir šimtai mili
jonų šiandien veda kovą 
prieš karą, už taiką ir vie
nybę! Įstoki t ir jus!
Olympia Parko atidarymas

Lietuvos sūnų ir dukterų 
draugija ir Apšvietos Ben
drovė gražiai apvaikščios 
30-tą gegužės — Memorial 
Day Olympia Parke. Bus 
dainų, po vadovybe J. Dir- 
velio. Šokiai trauksis iki vė
lai nakties. Bus ko gerai 
pavalgyt ir įsigert.

L.S.D. ’ Draugija visus 
nuoširdžiai kviečia daly
vauti atidaryme Olympia 
Parko ir paminėjime Me
morial Day.

Gražus koncertas
Aido choro surengtas 

koncertas gegulės 7 d. pa
vyko pusėtinai gerai. Cho
ras gerai sudainavo. J. Sa
baliauskas ir Ona Dirve- 
lienė duetus, Janulienė solo, 
Al. Dupša visi gražiai su
dainavo, ir armonistas (ne
žinau vardo) gražiai sugro
jo.

Pasibaigus koncertui,—
prasidėjo vakarienė.

Abelnai, parengimas 
buvo geras. L.S.D draugija 
nuoširdžiai dėkoja Aido 
chorui ir mūsų pažangiajai 
visuomenei už gerą prijau
timą.

Sekantis L.S.D. susirinki
mas įvyks birž. (June) 6, 
7:30 vakare, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass.

Olympia Parko gaspado- 
riai yra J. Norvaiša ir J. 
Pauliukaitis. Kas tik atva
žiuos dėl poilsio ar pažu- 
vaųt, visada gausit patar
navimą.

K. K.
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Varšuva. —Sakoma, kad 
Tarybų Sąjungos kosmo
nautas Gagarinas ir dar 
vienas ar du kiti žmonės 
kartu skris aplinkui Žemę.

Philadelphia, Pa.
Moisejevo šokėjai Con

vention svetainėje gegužės 
11-12 sutraukė daug žmo
nių. Spauda ir susirinkusi 
publika juos gražiai sutiko. 
Spaudos ir visų vienas žo
dis, tai užsipelnė tie Mask
vos artistai! Lietuvių irgi 
dalyvavo nemažas skaičius.

Reikia priminti ir tai, 
kad kuomet atvyksta me
nininkai iš Sovietų Sąjun
gos ir turi bent kokį spek
taklį, tai visada sutraukia 
daug žmonių.

Gegužės 12 įvykęs LLD 
10-tos kuopos susirinkimas 
gyvai svarstė dalykus. Įsi
rašė du nauji; nariai. Juos 
įrašė draugės P. Walantie- 
nė ir Mulokiūte. šiais me
tais jau gauti 7-ni nauji na
riai. Bet keturi seni nariai 
dar nėra mokėję už šiuos 
metus. Tikimės, jie pasimo
kęs.

Busas važiavimui į balti- 
moriečių rengiamą “Lais
vės” naudai pikniką birže
lio 11 d. paimtas. Prašome 
įsigyti tikietus anksčiau,
kad būtų galima busą pa
keisti, jeigu bus didesnis 
skaičius norinčių važiuoti. 
Tikietus galima gauti pas 
sekamus LLD 10-tos kuo
pos narius: Puodis, 1313 
Lawrence St.; Merkį, 5208 
Warnock St.; Žalnieraitie- 
nę, 1009 Jackson St.; Tu- 
reikienę, 143 Pierce St.; 
Kazlauską, 735 N. Bucknell 
St.; Mulokiūtę,416 W. Sus
quehanna Ave.

Busas išeis nuo svetainės 
1150 North 4 St. 8:30 vai. 
ryto.

Į susirinkimą atsilankė 
LLD 6-tos apskrities sekr. 
Pranaitis su svarbiu laišku 
iš LLD centro. Laiškas pri
imtas ir rimtai svarstytas, 
bet tarimo nepadaryta. Nu
tarta atsiklausti centro 
smulkmenų ir tik kitame 
susirinkime tarti. D r g. 
Pranaitis užkvietė daly
vauti jų kuopos rengiama
me draugiškame išvažiavi
me, kuris įvyks birželio 
4-tą pas drg. Wm. Patten, 
24 Cornell Ave., Gloucester, 
Heights, N. J.
Susirinkime kilo klausi

mas dėl “Laisvės” skaityto
jų, pasimokėjusių ir nepasi- 
mokėjusių. Bus kreiptasi 
prie “L.” administracijos 
sąrašo, kad skaitytojai bū
tų sužiūrėti Philadelphijoj.

Susirinkime nekurie pa
kėlė klausimą, kad jie ne
matė “Laisvėje” paskelbtų 
aukų, surinktų balandžio 8 
d. mūsų spaudos paramai. 
Aukos, $100, veikėjų tari
mu, pasiųsta “Vilniai” ir 
aukojusių vardai tilpo “Vil
nyje” už balandžio 22-rą. 
Bet ateityje, jeigu bus ko
kios aukos pasiųstos “Vil
niai”, tai aukojusių vardai 
bus paskelbti “Laisvėje”. 
Toks aukojusių reikalavi
mas ir LLD 10-tos kuopos 
tarimas. Atleiskite už pra
eitį.

Baltimore., Md.

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25-ta Kuopa 
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Sekmadienj, Birželio June 11, 1961
Pradžia 11 vai. ryto. Muzika nuo 3 iki 7 vai. popiet.

Slovak National Home & Park, 8526 Holabird Avė.
Programoje dalyvaus pirmu kartu

VYRŲ KVARTETAS Iš BROOKLYNO, VAD. MILDRED STENSLER.
. * . »■         -     • 7 ’ - - ■ I " r ■ ■ ■ ■

Gerbiamieji!
Šis piknikas bus gražioje vietojo, kur galėsite pasilinksminti prie gražios muzi

kos ir išgirsite Vyrų kvartetą dainuojant gražias dainas. Po to pasivaišinsite ska
niais valgiais ir atsivėdinsite šaltu alum.

KELRODIS
Iš Philadelphijos imkite kelią Nr. 40 ir važiuokite iki Baltimorčs; privažiavę pirmą gatvę—Haven 

St., sukite į kairę ir važiuokite iki Lombard Street. Pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. 
Čia sukite į kairę ir 1% mylios pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą, o dešiniame šone yra 
kareivių, camp.

Iš miesto galima važiuoti Nr. 10-to busu iki Holabird Avo. Išlipę, eikite j vakarus IV2 mylios. O 
busą Nr. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. ir jis tiesiai priveža iki pikniko vietos.
ĮŽANGA 75c. • RENGĖJAI

miestelis New Hope ir visi 
namai statyti 17-me šimt
metyje. čia vasaros ir žie
mos laiku gyvena aktoriai, 
piešėjai, atvykę iš įvairių 
šalies kraštų, daugumoje iš 
New Yorko.

Šiuosį istorinius įvykius 
pažymiu todėl, kad jie yra 
Philadelphijos aypylinkėje 
ir jeigu paimsime pačią 
Philadelphiją, kurioje ran
dasi nepriklausomybės sve
tainė, kurioje laikė posė
džius mūsų paskelbimo ne
priklausomybės tėvai, tai 
Pennsylvanijos valstija yra 
žymi valstija.

1776 metais Revoliucinio 
karo laikais Washingtonas 
persikėlė per Delaware upę 
iš New Jersey valstijos į 
Pennsylvanijos vai s t i j ą, 
kad nepatekus į spąstus 
Anglijos kariuomenei, va
dovybėje generolo Howe. 
Britai matydami, kad ame
rikiečių spėkos nėra didelės, 
kalėdas šventė Trentone 
gerai paūždami. Washing
tonas, nakties laiku valti
mis ir ledais persikėlė per 
Delaware upę iš P'ennsilva- 
nijos valstijos, užpuolė ang
lus Trentone ir juos sumu
šė.

Anglai, pralaimėję mūšį, 
vėliau sutelkė daug laivų ir 
persikėlę per Delaware upę 
užpuolė Washingtono ka
riuomenę linkui Philadel
phijos. Washingtonas su 
mažesniu skaičiumi karei
vių neatsilaikė ir anglai už
ėmė Philadelphijos miestą. 
Amerikiečiai pasitraukė 15 
mylių į Valley Forge. Val
ley Forge per žiemą nuo 
įvairių ligų mirė trys tūks
tančiai kareivių.

Washingtonas laukė pa
galbos iš New Yorko, Nau
josios Anglijos ir Philadel
phijos ir jau 1777 metais 
Washingtono kariuomenė 
Valley Forge jau buvo tin
kama gintis. Sunkiausi 
amerikiečiams laikai buvo 
1778 metai. Anglija paėmė 
New Yorką, Philadelphia ir 
pasiuntė savo kariuomenę į 
Pennsylvanijos valstiją.

Philadelphia ir jos apy
linkė pilna įvairių Revol. 
karo įvykių priminimų. Ne
toli Philadelphijos yra De
laware Crossing, yra tiltas 
persikėlimui iš Pennsylva
nia valstijos į New Jersey 
valstiją. Šalia didžiosios 
Delaware upes kanalai, per 
kuriuos Revol. karo laikais 
kursavo laiveliai. Žemiau

Plieno darbininkų unijos 
lokalas 2889 Fairless Hills 
sekcijoje padėjo pamatą 
unijos statomam namui. 
Šioje vietoje yra didelė 
plieno dirbtuvė, kurioje 
dirba geras skaičius darbi
ninkų. Namas, sakoma, 
bus centru šios apylinkės 
unijų sueigoms. Namas pa
statyti lėšuos virš 30 tūks
tančių dolerių.

Sakoma, federalė valdžia 
duos apsaugą Eisenhowe- 
rio ūkiui Gettysburge, nes 
lankantis turistai pasiima 
daug dalykų dėl atminties 
nuo farmos.

Pilietis

Naujas popierius
Kaune J. Janonio vardo 

popieriaus fabrike sėkmin
gai įsisavinta drėgmei at
sparaus lakuoto popieriaus 
gamyba. Jis gaunamas iš 
rašomojo popieriaus Nr. 1 
arba spalvoto popieriaus, 
vieną jo pusę padengus po- 
livinibutiralio spiritinio tir
palo sluoksniu. Padengiant 
baltą popierių, į tirpalą ga
lima įdėti norimos spalvos 
dažu.

Šiuo būdu gautas popie
riaus dengiamasis sluoksnis 
yra atsparus drėgmei. To
dėl tokio popieriaus pavir
šių galima nuplauti vande
niu, taip pat ilgą laiką lai
kyti drėgnoje patalpoje, ir 
jis nekeis savo fizinių-me- 
chaninių savybių.

Lakuotam popieriui ga
minti naudojami labai pa
prasti įrengimai ir nesudė
tinga technologija. Nauja
sis popierius išleidžiamas 
rulonais ir naudojamas 
knygoms, s ą s i u v i n i a ms 
įrišti, parfumerijos dėžu
tėms, vaikiškiems žaislams 
gaminti, taip pat užsiėmi
mams vaikų įstaigose.
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Nevykusi Kubon invazija Balsas is Avalon, N. J
i MIAMI, Fla.—Gal todėl, 

tik 90 mylių nuo Mia
mi, tai čia invazijos Ku
bon klausimas dar gyvas 
ir kasdieninis, nepaisant, 
kad jau daugiau kaip mė- 
nesis laiko prabėgo nuo tos 
tragedijos. Miami Herald 
ir Miami News dar kasdien 
pilni žinių ir komentarų 
invazijos klausimais. Ir 
kodėl ne? Miami buvo ir 
yra centras Kubos “dipu
kų.” Čia jie buvo organi
zuojami ir rekrutuojami in
vazijai, čia jų daugiausia 
subėgo. Pabėgėlių grupes 
čia sutinki valgyklose, ta-1 Castro 
vernose ir gatvėse. Ir tie, |aklumas! 
kurie išliko £?;
jos laiku nesuimti vėl grįž- ‘ milicija, jie išstoja į dė
ta į Miami.

Dabar visas tas, purvinas 
darbas kyla į viršų, 
pabėgėliai dabar daug atvi
riau ir aiškiau iškelia mū- 
siu šalies vyriausybės agre- 
sinę politiką. Daugiau kaip 
mėnesiu prieš invaziją, ko
vo 13, Miami Herald re
porteris, D o m Bonafede, 
rašė: “Demokratinio Re
voliucinio Fronto organiza
cija didžiausia ir aktyviau
sia tarp-e išeivių, palaiko
ma ir šelpiama Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (Cen
tral Intelligence Agency).” 
Toliau: “Nė vienas su amu
nicija laivas neišplaukia į 
Kubą, nė vienas orlaivis ne
išskrenda į karinio apmoky
mo kempes be Centrinės 
Žvalgybos agento.” D a r 
daugiau: “Mes nieko nega
lime daryti be žinios ir už- 
gyrimo JV valdžios,”— pa
sakoja vienas invazijos or
ganizatorius.

Rodos, tai nieko čia nau
jo. Castro valdžia žinojo ir 
mes žinojome, kad J V val- 

.čfeia ruošia invaziją Kubon. 
Svarbu tai, dviveidė politi-

Tokiais anti-Ęastro bau
bimais buvo paruošta in
vazijai visų reakcinių ele
mentų neva publikos opini
ja. Vienok Centrinės 
Žvalgybos aktoriai pamiršo 
pačios Kubos liąudį. Jie 
manė, kad reikės tik duoti 
signalą, tik riktelėti, ir 
Kubos žmonės sukils prieš 

valdžią. Koks jų 
Kubos žmonės 

y vi ir invazi-1 ginkluoti, ten yra armija ir

| monstracijas ir eisenas. Pa- 
. prastas sensas gali pasaky- 

Patys tj, jei tie žmonės būtų pries 
dabartinę Kubos valdžią, 
jie ją galėtų nuversti' bile 

'kada. Tik dabar tie patys 
invazijos dalyviai, kuriems 
pasisekė išnešti sveiką savo 
kailį, kalba kitaip. Dabar 
jau susipranta ir ČIA va
deivos, kad jie darė klaidą.
VISŲ GALŲ SUIRIMAS

Kas liko po tragiško in
vazijos pralaimėjimo? “Vi
sų galų suirimas.” Mūsų 
šalies vyriausybės prestižas 
nukrito žemyn ne tik pa
saulyje, bet ir tarp pačių 
kubiečių pabėgėlių. Antros 
invazijos jie negali ruošti. 
Vaduotojų frontas krinka, 
tarp jų dar didesnės peš
tynės. Kubos liaudis dar 
daugiau susijungė palaikyti 
dabartinę premjero Castro 
valdžią. Net Miami Herald 
korespondentas Geo. Bry
ant gegužės 12 rašė: “Prie
šingai Centrinės Žvalgybos 
Agentūros pasitikėjimui, nė 
vienas milieijantas nepasi
šalino. Pabėgėlių nebuvo.

ka. Invazijos vaidmuo bu- Niekas nebėgo.. Bet buvo 
vo p a v e s t a s JV valdžios dau§ kraštutinio pasmuko-
Centrinei Žvalgybos Agen
tūrai (ČIA). Invaziją or
ganizuoti davė į s a k y m ą 
pereitais metais preziden
tas Eisenhower is. CIA yra 
vadovybėje Dulleso. ČIA 
organizavo invaziją, ji pir
ko ir samdė invazijai laivus, 
orlaivius, davė ginklus ir 
amuniciją už m ū s taksais 
sudėtus pinigus. Kaip 
Pearson iškelia, tik už pa
ruošimą orlaiviams porto 
Guatemaloje ČIA išleido 
milijoną dolerių.

Jei taip, tai kokios ver
tės turi prezidento Kene
džio žodžiai, kai jis, prieš 
ir po invazijos, darė pareiš
kimus, jog JV valdžia “ne
kalta,” ji neruošusi invazi
jos?

~ KODĖL INVAZIJA 
NEPASISEKĖ?

^Išvada gali būti sekama. 
Miami spauda, radijas ir 
televizija lenktyniavo me
lais apie Kubą.. Rėkė ir rė
kė, kad Kuboj teroras, ver
gija, priespauda. Šaukė, 
kad tūkstančiai ir tūkstan
čiai bėga iš Kubos ir kad 
tie pabėgėliai tik reikalauja 
ginklų, o jie tuč tuojaus 
“išvaduos” Kubą iš ‘Castro 
valdžios.

O Miami yra “laisvame” 
pasaulyje, čia ta “laisvoji” 
spauda! “Laisvojo” pasau
lio Miamėje jei kas norėtų 
bent ką teigiamo pasakyti 
apie Castro, apie dabarti
nę Kubą, tam galas, vietos 
nėra. Castro simpatikam 
didžiausias pavojus ir iš 
“laisvojo” pasaulio valdžios. 
Vienok Castro valdžia turi 
J^mpatiją ne tik Kuboje, 

j^jos yra ir Miamėje ir kitur.
Tačiau simpatija dabar

tinei K ūbos vyriausybei 
šio invazijos kvaitulio lai- 

kotąrpiu negali plačiau pa
sireikšti. Iš viso pastebė
jau tik vieną, ir tik apmo
kamą skelbimą, New York 
Timese, teigiamai kalbantį 
už dabartinę liaudies Val- 

jimo kovai.” O-'iš armijos 
“nesirado nė vieno iš tūks
tančio pabėgėlio., Didelė da
lis civilinių su ginklais.”

Tai šios jėgos atmušė ir. 
atmuš “laisvintojų” puoli
mus. Dabar jau ir pats in
vazijos vadas Artime suim
tas. Dar aiškiau demaska
vo invazijos suokalbį patys 
suimtieji, kai juos Kubos 
valdžia pademonstravo 
priešais televizijos apara
tus. Daug jų buvo apgau
lingai įtraukta į “laisvin
tojų” frontą. O milžiniško
ji pirmosios gegužės demon
stracija dar kartą pasauliui 
parodė, jog Kubos liaudis 
eina su dabartine revoliu
cine, Castro vadovaujama 
valdžia. Kubos liaudis pasi
ryžusi ginti savo laimėji
mus nuo vidujinių ir išlau
kinių priešų. Ramstis

Filmas apie didžią 
draugystę

VILNIUS. — Lietuvos 
kino ekranuose pas i r o d ė 
naujas meninis kino filmas 
“Kai susilieja upės,” sukur
tas pagal baltarusių rašy
tojo P. Broukos tokio pat 
pavadinimo romaną.

Norwood, Mass.
LLD 9 kuopa ir Moterų Są

ryšio Klubas rengia šaunų 
banketą įvyks sekmadienį, ge-j 
gūžės (May) 21 d., pradžia 
lygiai 1-mą valandą dieną, L. 
Bendrovės Klubo salėje, 13 
George Avė.

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės atsilankyti. Turėsi
me gerus pietus ir galėsime 
gražioje nuotaikoje linksmai; 
praleisti laiką.

Rengimo Komisija

Pereita žiema ir pas mus, 
pajūry, buvo pusėtinai 
žiauri, nors oras nebuvo 
taip šaltas, kaip kitur, to* Pas mus pasidarė kaip i
liau nuo vandenyno. Prie 
šaltos žiemos mudu vargi
no ir ligos. Elzbieta turi ne
smagumų su dešine ranka, 
kurią nusilaužė pereitais 
metais, kuri nesugijo gerai, 
kaip turėjo sugyti. Skaus
mai rankoj ją vargina ir 
mažai tegali dirbt su ta 
ranka. Prie to dar prisidėjo 
ir kitokių susirgimų.

Mane patį sukrėtė du ne
lemti apsireiškimai, kurie 
smarkiai pakirto mano spė
kas. Kovo mėnesį atsirado 
skausmai dešinėj rankoj. 
Vėliau ranka, tai yra rau
menys ištino, ranka pamė
lynavo, skausmai kuodi- 
džiausi. Mat, kraujas ' su
stingo gyslose ir daktaras 
mažai ką tegali pagelbėt. 
Tik su “electric pad” tai 
buvo galima pagydyt. Už 
poros savaičių panašiai at
sikartojo ir su kairiaja ran
ka. Su šia ranka tik tiek 
gerai buvo, kad turėjau pa
tyrimo ir nereikėjo važiuot, 
į Camdeną pas daktarą ir 
vartojant “electric pad”, 
pats pasigydžiau. Tik visa 
bėda, kad ta ranka paliko 
pūsiau suparalyžiuota, su 
ja mažai ką galiu dirbti įr 
retkarčiais pasika r t o j a 
raumenyse skausmai. Ma
sažuodamas ir vartodamas 
“electric pad”, tas skerspai- 
nes po biskelį gal pašalin
siu.

Buvo manyta, kad vardas 
Avalon išnyks iš žemėlapio 
lietuviško darbininkiško ju
dėjimo. Reikėjo pridėt 'dar
bo ir pastangų, kad Avalon 
vardą pridėt lietuviams, 
nes ta vieta gerai išsigarsi- 
no tarpe pažangiečių lietu
vių. Mudu su Elzbieta, svei
katos sumetimais, nusipir
kome tą “palivarkėlį” 1951 
metais. Čia joks lietuvis ne
buvo įkėlęs kojos į šį vasa
rotojų miestelį. Pas mus 
pradėjo atsilankyt daugelis 
draugų ir draugių praleist 
vasaros laiką, atostogas. 
Vieta šiek tiek išsigarsino. 
Mudu galvojome, kad čia 
reikėtų surengt pažangie
čiams ką nors tokio pana
šaus į šurum-burum. Ir štai 
1955 metais, per Labor Day, 
turėjome apie 20 svečių, 
tarpe jų buvo ir draugas 
Lipčius iš Eddystone, Pa. Iš 
mūsų pašnekesio pasidarė 
išvada, kad pas mus užbai
gimui vasaros sezono, rei
kė t ų surengt “Laisvės” 
naudai parengimą. Vasara 
baigėsi, laiko mažai teliko. 
Be jokio iš kalno prisiren
gimo, mes į penkias minu
tes nutarėme turėti už 
dviejų savaičių laisviečių 
išvažiavimą. Kaip nutarta, 
taip ir padaryta. Draugas 
Lipčius sako: “Tu, Bekam
pi, dovanosi gėrimą, o aš 
dovanosiu 'valgį”.

Ant greitųjų išvažiavi
mas buvo išgarsintas ir, ro
dosi, įvyko rugsėjo mėn. 
Oras buvo gražus, suvažia
vo apie 45 ypatos, tarpe 
kurių buvo P. Buknys, 
“Laisvės” gaspadoritts.

Suvažiavę svečiai gražiai 
Ir linksmai praleido laiką. 
Daugelis ėjo maudytis į 
Atlanto vandenyną. Vieta 
visiems patiko. Visi buvo 
gražiai priimti. Gerai pa
valgydinti ir širdingai pa
vaišinti. Viešnios ir svečiai 
sumetė dovanų, rodosi, apie 
$240. Visi linksmi, visi 
džiaugėsi pavykusiu paren
gimu, kuris ątnešė gražios 
paramos “Laisvei”

Nuo to laiko, per visą ši
tą laikotarpį, pas mus įvyk- 
kdavo kiekvieną Vasarą, du 
kartus į metus, parengimai 
-pokyliai, kurie atnešė nau-. 

dos būtiniausiems judėjimo 
reikalams, su viršum dvide
šimt tris šimtus dolerių.

ir 
tradicija, kad kiekvieną 
vasarą turi įvyks du poky
liai. Čia suvažiuoja pui
kiausia lietuvių pažangie
čių publika. Čia suvažiuoja 
draugai ir draugės iš visų 
Rytinių valstijų, čia jie ar
čiau vieni su kitais susipa
žįsta. Diskusuoja, svarsto 
dienos klausimus, maudosi 
Atlante, klausosi dainų ir 
muzikos, ką parūpina čia 
atvažiavę svečiai meninin
kai. Čia smagu ir linksma, 
nesimato išdidumo ir pasi
pūtimo. Visi jaučiasi, kaip 
vienos šeimynos nariai. Tei
sybę pasakius, čia yra pa
prastų progresyvių lietuvių 
sueiga.

Nežiūrint, kad mano gy
venimo saulėlydis leidžiasi, 
fiziniai esu pusėtinai nu
silpnėjęs, bet susnūdimui, 
nusiminimui vietos nėra. 
Kaip praeity turėjome pa
rengimus, taip ir šiemet 
turėsime. Ir turėsime du 
pokylius. Vienas įvyks lie
pos 2 dieną, sekmadienį 
prieš Nepriklausom y b ė s 
Dieną, kitas — rugsėjo 3 
dieną, prieš Labor Day.

Pokylių surengt vieni 
mes negalime. Bet mes tu
rime frentų, kurie pagelbė
jo mums praeity, taip pat 
bus pagelbėta ir šiemet. 
Jau Lipčius ir Šlajus lankė
si keletą sykių ir prirengia
mas darbas jau svarstoma. 
Apie tai bus rašyta dau- 
giau.

J. A. Bekampis

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Gegužės 1-mą dieną atsi

buvo LDS 6-tos kuopos su
sirinkimas. Narių atsilan
kė vidutiniškai. Iš kuopos 
komiteto raportų sužinota, 
kad d-gė A. Žvirblienė, po 
sunkios operacijos, nors jau 
randasi savo namuose, bet 
dar vis yra po gydytojo 
priežiūra. Taipgi Alfon
sas Kaminskas ir Juozas 
M. Kaminskas sunkiai ser
ga. Linkime visiems ligo
niams greitai ir sėkmingai 
išsveikti.

Iš Lietuvos filmų rodymo 
rengimo komisijos pranešė, 
kad vakaras įvyko balan
džio 2 d. ir buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Pelno 
davė $60. LDS 6 kuopa ir 
LLD moterų skyrius gavo 
po $30. Platus, smulkme
niškas komisijos raportas 
buvo priimtas su pagyrimu.

Finansų sekretorė prane
šė, kad įdavė pašalpos če
kį d-gei V. Sadonienei ir 

St. Petersburg, Fla
SVARBUS IR NEPAPRASTAS

BANKETAS
— ĮVYKS —

Šeštadienį, Gegužes 27 May
LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE 

314—15th Avenue, South

Banketas bus nepaprastas tuo, kad valgius 
gamins ir patarnaus vien tik vyrai.

Kviečiame visus dalyvauti. Pamatysime, 
ką galės atlikti mūsų vyrai.
BUS MUZIKA IR ŠOKIAI

SEĖffi- __ _____________  - ~
Rengimo Komitetas

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 19, 1961
4 K '• * h * c. ’ u

R. Goštautienei jos vyro 
pomirtinę, čia ir vėl nori
si draugams priminti, kad 
patikrintų savo mokesčių 
knygutę, ir jeigu ji jau ro
do, kad laikas užsimokėti 
savo narinę mokestį, tai ir 
nelaukite, iki liksite su
spenduoti, bet tuojau į ar
timiausią susirinkimą atei
kite užsimokėti, tai nelai
mei arba ligai ištikus netu
rėsite jokio nesmagumo pa
šalpos gavime.

Kuoops pirmininkė M. 
Kazlauskienė atkreipė susi
rinkimo dėmesį į reikalą 
susirūpinti ir pasidarbuoti 
nauju narių prirašyme į 
LDS 6 kuopą. Vienok da
lyvių tarpe nebuvo draugų, 
kuri-e būtų pasižadėję pasi
darbuoti naujų narių pri
rašyme. Rodosi, kad dar 
yra pas žmones gražių vil
čių, prakilnių minčių ir 
sveikų jėgų, tai kodėl nepa
naudoti jų organizacijos 
reikalams, padidinti kuopą 
narių skaičiumi. Vasaros 
laiku yra daug daugiau 
progų susitikti su žmonė
mis, tai kodėl nepanaudoti 
savo sveikų minčių ir pri
siminti LDS — pakalbinti 
prisirašyti. Pabandykime!

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 5 d., A. Kli
mo studijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Pageidaujama, 
kad šis susirinkimas būtų 
skaitlingesnis.

Onytė Wellus, fin. sekt.

TRYS VEIKĖJAI 
LAIMĖJO BYLĄ

San Francisco, Calif. — 
Per šešeris metus JAV vy
riausybė darė kaltinimus 
prieš John ir Sylvia Powell 
ir Julian Schuman, būk jie 
sužinojo kokius tai Penta
gono karinius planus. Jie 
buvo kaltinami pasiremiant 
1917 metų įstatymu.

Bet nesant įrodymų, pa
galiau, teisėjas L. E. Good
man panaikino dar omus 
kaltinimus ir paliuosavo 
juos nuo užstatų.
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COSMOS
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ j LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupines ekskursijos 
ruošiamos lėkt uvais arba laivais.

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezei'vuotis iš anksto.

I Mes taip pat padedam atkeliauti ■ 
į Jūsų giminėms iŠ USSR «

I Smulkmenų ir pilnesnių informa- 
)cijų rašykite arba skambinkite 

Telefonas Circle 5-7711

COSMOS
TRAVEL. BUREAU, Ine. 

45 West 45th Street 
New York 86, N. Y.

| Seniausia ir labiausiai patikima ■ 
| kelionių agentūra, į

Camden, N. J.
Mūsų piknikai

Po žiemos kiekvienas no
rime pakvėpuoti tyru oru. 
Tam bus gera proga, nes 
yra rengiama eilė piknikų.

Pirmas piknikas įvyks 
LLD 133 kuopos, sekma
dienį, birželio 4 d., Wm. 
Patten darže, Gloucester 
Heights, N. J.

Kelrodis busais: imkit nr. 
Bbusąsu užrašu Gloucester 
Heights, kai įvažiuosite į 
Nickolson Rd., išlipkite ant 
Corwell Ave. kampo. Ten 
matysite didelį mūrinį na
mą — mokyklą.

Automobiliais važiuokite 
keliu nr. 130 iki Nickolson 
Rd., ten ant kampo yra 
Atlantic Gas stotis, o ant 
kito —• Carosel Liquor san
dėlis, sukite po dešinei ir už 
pusės kvartalo bus Corwell 
Ave.

Komitetas kviečia 
ir visas atsilankyti.

visus

Antras piknikas, tai Bal- 

AVALON, N. J

Puiki Vieta Vakacijoms
Visus kviečiame praleisti vakacijas pas mus. 

Geresnės vietos nerasite,

Mokestis už kambarius labai prieinamas:

2 ASMENIMS $20 Į SAVAITĘ
4 ASMENIMS $35 Į SAVAITĘ
VALGIS $2 J DIENĄ ASMENIUI

Kurie norėtų patys pasigaminti valgį — 
gali gamintis, yra visi virtuvės patogumai.

Vakacijoms visi patogumai. Puikiausios jūrų maudynės.

J. A. BEKAMPIS
147 13th St., Avalon, N. J.

Telefonas; Area Code 609
967-5921

Pikniką Kalendorius

Isitėmykitc žemiau nurodytus piknikus ir pasirūpinkite 
atsilankyti į juos.

BALTIMORE, MD.

“Laisvės” paramai piknikas įvyks Birželio-June 11 d., 
Slovak National Home and Park, 6526 Holabird Avė., 

muzika nuo 3 iki 7 P. M.

LAWRENCE, MASS.
Pikniką rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas 
įvyks Birželio-June 18, Maple Park, Methuen, Mass.

Bus graži dainų programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis “Laisvės” naudai piknikas įvyks Liepos-July 2 d 

Kamova Parke, Montello, Mass.

9HE

9BB

iimoreje, kūr draugai pik
nikus rengia kiekvienais 
metais “Laisvės” paramai. 
Jis įvyks sekmadienį, bir
želio 11 dieną. Autobusas 
jau paimtas. Jis išeis iš 
Philadelphijos.

Yra žinoma, kad pas Be
kampius ruošiami du išva
žiavimai, vienas neužilgo, o 
antras rudenį.

A. J. Camdenietis

Washingtonas. — Gene
rolas Lyman L. Lemnitze-,, 
ris, JAV karinio štabo vir- 
šininkas, reikalauja dar 
daugiau ginkluotis.

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile ką Jūs norie, | Rusiją per 
mūsų seną, patikimą ir patyru
sią organizaciją. Greitas ir man
dagus patarnavimas. Muitas ir 
kiti mokesčiai apmokami Čia. 
Jūsų giminėms nereikia nieko 
mokėti. Klauskite kainų sąra&o.

ŪSAM CORPORATION
104 W. 29th St., New York 1 

Tel. CHickerlng 4-7898



Liaudies mulkintojus 
--Į dienos šviesą

Mūsų mokyklos kraštoty
rininkų būrelis savo darbe 
ypatingą dėmesį skiria at
eistiniam moksleiviu auk
lėjimui. Savo ekspedicijų 
metu mes renkame medžia
gą apie atlaidų kilmę, apie 
buržuazinių nacionalistų ir 
jų įkvėpėjų kunigų nusi-jbus. 
kalstamą veiklą.

Mokyklos kraštotyrinin-1 
kai, domėdamiesi Širvintų 
miesto istorija, surinko me
džiagą ir apie Širvintų baž
nyčią bei joje švenčiamų 
atlaidų kilmę. Šioje bažny
čioje kasmet švenčiami My
kolo atlaidai. Kilo klausi
mas: kodėl, būtent, Mvko- 
lo?

Klausinėjant žmonių, pa
aiškėjo, kad 1674 m., sta
tant bažnyčią, jos fundato
riumi buvo Minske vaivada 
ir Gelvonų seniūnas Myko
las Žaba. Dvasininkija, pa
gerbdama feodalą M. Žabą, 
pavadino bažnyčią jo var
du, altoriuje pakabino My
kolo paveikslą ir paskelbė 
šio “šventojo” atlaidus.

Kalbantis su mokiniais 
apie tokių atlaidų kilmę, jie 
įsitikino, kokiu tikslu ir 
kaip buvo organizuojami 
įvairūs atlaidai bei bažny
tinės šventės. Mokiniai pa
teikia eilę pavyzdžių, gir
dėtų iš vyresniųjų, kaip 
kunigai išnaudoja žmones, 
kam jie panaudoja surink
tus bažnyčioje pinigus, kaip 
jie lėbauja ir 1.1. Taip mo
kiniai įsitikina bažnyčių

kunigų veiklą, mokiniai su
pranta, kad bažnyčia ir jos 
tarnai yra pikčiausi liau
dies priešai, kad prieš tam
sybininkų skleidžiamus re
liginius prietarus reikia 
ryžtingai kovoti. Visa tai 
padeda mums auklėti jau
nąją kartą įsitikinusiais 
ateistais, išvilkti liaudies 
mulkintojus į dienos šviesą, 
demaskuoti jų tamsius dar-

R. Ivaškevičius 
Širvintų vidurinės mokyklos 
kraštotyrininkų būrelio vadovas

Apie M. Valančių
| Motiejus Valančius
j 1801 m. vasario 16 d. Nas
rėnų kaime, netoli Salantų, 
i valstiečio šeimoje. Po Var
inių seminarijos baigė Vil
niaus Vyriausiąją kunigų 
seminariją. Vėliau jis buvo 
Vilniaus ir Peterburgo dva
sinių akademijų profeso
rius, Varnių dvasinės semi
narijos rektorius, o nuo 
1850 m.— Žemaičių vysku
pas. 1848 m. M. Valančius 
išspausdino istorinį dviejų 
tomų veikalą “Že m a i č i ų 
vyskupystė,” o 1867 m. iš
leido tautosakos r i n k-i n į 
“Patarlės žemaičių.” Gro
žinėje literatūroje M. Va
lančius ėmė reikštis po 1864 
m. Jis parašė “Vaikų kny
gelę,” “Paaugusių žmonių 
knygelę,” “Palangos Juzę.” 
“Pasakojimą Antano Treti
ninko.” M. Vala n č i a u s 
grožiniai raštai yra teigia
mas reiškinys lietuvių lite
ratūros raidoje. Jis sukū
rė geriausius didak t i n ė s

gimė

apeigų žalingumu ir bažny- prozos pavyzdžius, iš -esmes
čios tarnų apgaule.

Rinkdami rajono krašto-
davė pradžią grožinei lietu
vių prozai. Sukurd amas

tyrinę medžiagą, mes daug pyyą, individualų persona-
ką sužinojome apie rajone 
esančius “pėduotus” akme
nis bei “stebuklingas” vie-i 
tas. Pavyzdžiui, 
miestely šventoriuje į kop
lyčios sieną yra XVIII am-

žą, nupiešdamas ryškių, 
p“ (konkrečių kasdienės tikro- 
•“ !vės vaizdų, M. Valančius 

. Gelvonų stojo j realizmo kelią, ku
riuo vėliau ėjo lietuvių ra
šytojai. Vėlesnieji lietuvių

žiuje įmūrytas akmuo su rašytojai iš M. Valančiaus
“mergelės Marijos” pėda.

Pagal žmonių pasakoji
mą, prieš 300 metų nežino
ma dvarininkė važiavusi i 
Vilnių. Miške ją užklupusi 
naktis, kurios metu jai pa
sirodžiusi dievo motina, sto
vėjusi ant akmens ir pali
kusi jame savo pėdos žymę. 
Vėliau šis akmuo bažnyčios 
buvo perkeltas į minėtą vie
tą ir laikomas “stebuklin
gu”. Šalia jo įtaisyta dėžu
tė pinigams rinkti. Buvo 
įvesti Marijos atlaidai, ku
rių metu tikintieji aplink 
koplyčią vaikšto keliais ir 
kunigams į dėžutę deda pi
nigus.

Mokiniai, rinkdami tokią 
medžiagą, ją aptardami, 
padaro išvadą, kuriems 
tikslams kunigai organizuo
ja atlaidus, kaip jie sten
giasi liaudį mulkinti prieta
rais, o tuo pačiu kuo dau
giau ją apiplėšti.

Širvintų vidurinės mo
kyklos kraštotyrininkai ne
seniai aptarė knygą “Žudi
kai bažnyčios prieglobsty
je”. Šioje knygoje minimi 
faktai liečia mūsų rajoną 
ir jo žmones.

Mokiniai su pasipiktini
mu kalbėjo apie kunigų, 
gyvenusių ir dirbusių niek
šingą darbą Širvintų rajo
ne, veiklą, ne tik remda
miesi knygoje pateiktais 
faktais, bet ir iš gyventojų 
surinkta medžiaga.

Aptariant šią knygą ir 
renkant medžiagą apie ra
jone įvykdytus buržuazinių 
nacionalistų nusikaltimus 
bei kunigų bendradarbavi- 
mą su žudikais, mokiniai 
pamatė tikrąjį kunigų vei
dą., jų tamsius tikslus.

Nagrinėdami surinktą 
savo rajone įvairią faktinę 
medžiagą, apie bažnyčią ir

raštų mokėsi stiliaus bei 
kalbos turtingumo ir vaiz
dingumo. M. Valančius mi
rė 1875 m. gegužės 17 d.

Dar $12,500,0110'000 
naujiems ginklams
Washingtonas. .— Sena

tas vėl paskyrė dvyliką bi
lijonų ir penkis šimtus mi
lijonų dolerių naujų gink
lų gamybai. Už juos bus 
statomi karo laivai, gami
namos raketos ir lėktuvai.

Nors jau pirmiau buvo 
I prieita išvados, kad “B-52” 
lėktuvai nusenę ir moder- 
niiniam karui jau nebetin
ka, bet ir jų gaminimui dar 
paskyrė virš $500,000,000.

Kiek kiny gyvena 
kitose šalyse

Singapūras. — Ši anghi 
tvirtovė ir milžiniškas uos
tas turi 1,300,000 gyventor 
jų, iš jų 1,000,000 yra kinie- v • •ciai.

Kitose pietryčių Azijos 
šalyse po sekamą kiniečių 
skaičių gyvena: Burmoje— 
400,000, Thailande —2,500,- 
000, Laose—50,000, Šiaurės 
Vietname — 1,000,000, Pie
tų Vietname — 1,000,000, 
Kambodžoje —300,000, Ma- 
lajaus federacijoje — 2,- 
500,000, Filipinuose — 300,- 
000, Indonezijoje — 3,000,- 
000, o kitur po mažiau.

šimą savo partijai rinkimų 
laimėjimo.

Prezidentas Kenedis ta
rėsi su Niksonu, Eisenho- 
weriu ir net Hooveriu, bu
vo pareikšta, kad visi “susi
tarė”, bet Niksonas po to 
sakė eilę kalbų ir kritikuo
damas Kenedžio politiką, o 
dabar ir Eisenhoweris tai 
daro.

TARYBŲ SĄJUNGA VĖL 
REIKALAUJA VEIKTI
Jungtinės Tautos, N. Y. 

—Valerijus Zorinas, TSRS 
delegatas, reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos veiktų 
Angolos reikale. Jungtinių 
Tautų Asamblėja 73 balsais 
prieš 2 yra nutarus, kad 
Portugalija suteiktų Ango
los gyventojams žmoniš
kas gyvenimo sąlygas. Bet 
J. Tautų sekretorijatas pa
taikauja Portugalijai ir ne
sirūpina pravesti šį nutari
mą.

WASHINGTONAS IR 
PIETŲ KORĖJOS 
“REVOLIUCIJA”

Washingtonas. — JAV 
sostinėje yra pasidalinimas 
minčių dėl sukilimo Pietų 
Korėjoje. Kai kurie milita- 
ristai ir politiniai vadai 
mano, jkad JAV armijos 
komanda P. Korėjoje per 
daug pasiskubino padaly
dama pareiškimą prieš ge
nerolus sukilėlius. Yra de
dama pastangų sutaikinti 
generolus su nuverstąja 
valdžią.

Washingtonas. — 97 se
natoriai pasirašė rezoliuci
ją, prašydami JAV prezi
dento duoti medalį artistui 
Bob Hope už geriausius ry
šius su pasaulio žmonėmis.

KVIEČIA Į ARROW 
FARMOS PARENGIMĄ
Netoli nuo. Monroe., N. 

Y., yra rusų progresyvių 
vasarvietė Arrow Farm, 
kur gera proga, praleisti 
vasaros vakacijas ir taip 
sekmadienius.

Sekmadienį, gegužės 28 
d. yra ruošiamas parengi
mas proga memorial Day ir 
kartu Arrow Farmos atida
rymas vasaros sezo n u i. 
Rengėjai numato, kad bus 
iš labai plačios apylinkės 
svečių. Kviečia visus atsi
lankyti.

Arrow Farm 
direktoriatas

Per penkeris metus New 
Yorke buvo anie 300,000 
apsinuodijimų. Pusė jų bu
vo nuo nuodų arba perdide- 
lio kiekio vaistų paėmimo į 
vidurius, 7 procentai nuo 
nuodingų gyvių įkandimų, 
15 procentų nuo kosmetikų 
ir kitų kūno “dabinimų”, 
procentai nuo maudynių.
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Aidiečiai vyksta Waterburin | 
“Zaporožiečiu”su

šį sekmadienį gegužės 
21 d., Aido choras vyks į 
Waterbury, Conn., suvai
dinti linksmą, smagią ope
retę “Zaporožietis už Du
nojaus”.

Operetė versta iš ukrai
niečių kalbos. Tai linksma, 
smagi, istorinė operetė. 
Prieš keletą savaičių ji bū
va pastatyta su dideliu pa
sisekimu Brooklyne. čia 
matė ją keturi iš Tarybų 
Lietuvos neseniai atvykę 
svečiai; visi gėrėjosi aidie
čių pastangomis ir talentu.

Waterburieciai aidiečius 
prašė, kad jie ir ten “Zapo
rožietį” pastatytų.

Na, tai dar gerokai pa- 
praktikavę, parepetavę, ai
diečiai, mokytojos M. 
Stensler vadovybėje, ir mo- 
jasi vykti Waterburin.

Važiuos jie automobi
liais, vešis ir kai kuriuos 
scenos įruošimus — ukrai-i 
nietišką trobelę.

Aidiečiai, atrodo, gerai 
pasirengę operetę suvaidin
ti. Solistai jaučiasi puikiai, 
ir jie mano, kad Waterbury 
jiems seksis dar geriau ne
gu Brooklyne.

Vaidinimas įvyks: VEN
TOS SALĖJE, 103 GRĖEN 
STREET, WATERBURY, 
CONN.

Prasidės 2 v. popiet.
Kviečiami Waterburio lie

tuviai skaitlingai dalyvau
ti. Raginami ir iš kitų 
Conn, valstijos miestų lie
tuviai atvažiuoti pasigrožė
ti aidiečių darbu — “Zapo
rožiečio už Dunojaus” pa
statymu.

Šeštadienį banketas 
spaudos naudai

šeštadienį, gegužės 20 d., 
Didžiojo Ne<v Yorko Spau
dos Klubas ruošia banketą 
ir kviečia visus jame daly
vauti.

Banketas bus Amerikinia
me Rusų Centre, 61 Riving- 
ton St. (ten, kur buvo 
“Laisvės” šėrininku suva
žiavimas ir banketas). Pra
džia 7:30 vai. vak.

POLITINĖ KAMPANIJA 
PO ASMENS SKRAISTE

Washingtonas. — Politi
niai apžvalgininkai sako, 
kad Respublikonų partijos 
vadai po asmens skraiste 
veda kampaniją už paruo

7-tą

Great Neck, N. Y.
Lietuvoj gaminti filmai 

bus rodomi
Great Necko organiza

cijos rengia filmų rodymą 
gegužės (M a y) 28 d., 
Steamboat Inn., 91 Steam
boat Road. Pr 
valandą vakare.

Bus parodyta nauji fil
mai, dar niekur kitur nebu
vo rodyti: ‘Dešimt dienų 
Lenkijoj” ir “Tarybų Lie
tuva”, iš statybos ir indust
rijos Lietuvoje. Rodys J. 
Grybas iš Ozone Park, N.Y.

Šiuose filmuose matysit 
Lietuvos miestus, statybą 
industriją. Matysit ir socia
listinės Lenkijos miestus: 
Varšuvą, Krokūvą< ir kitus.

Tikimasi skaitlingoj pub
likos, .is viso Long Islando.

'? Rep.

SVEIKINA
“LAISVĖS” LAIKRAŠČIO 

REDAKCIJAI
šlovingojo “Laisvės” pen

kiasdešimtmečio — kovos 
už darbo žmonių klases in
teresus ir demokratiją — 
proga sveikiname ir linki
me^ tolimesnių laimingų me
tų šios garbingosios veik
los visuose baruose.

“Aušros” redakcinė 
Kolegija 

Varšuva, 1961. IV. 19

PROTESTAVO PRIEŠ 
NEGRŲ PERSEKIOJIMĄ

New Yorkas. —Gus Hali, 
Komunistų partijos sekre
torius, pasiuntė1 JAV prezi
dentui Kenedžiui protesto 
telegramą prieš negrų tero
rizavimą pietinėse valstijo
se. Komunistai kreipiasi į 
prezidentą ragindami, kad 
vartotų federalines jėgas 
apsaugojimui negrų nuo te
roristų.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Draugystės metinė ge
gužinė įvyks šeštadienį, gegužės 20 
d., savoje salėje, 575 Joseph Ave., 
Rochester, N. Y.

Visi draugystės nariai turi da
lyvauti, bus ar nebus parengime, 
vistiek turės užsimokėti įžangą.

Bus gera muzika, skanių valgių 
ir gėrimų. Visus Rochesterio lietu
vius kviečiame atsilankyti. Visi 
turėsite gerą laiką. Rengėjai

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, gegužės (May) 25 

d., Lietuvių salėje, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare, įvyks LSDD mo
terų veikimo skyriaus susirinkimas. 
Prašome 
me, nes 
klausimų

visas dalyavuti susirinki- 
turėsime keletą svarbių 

aptarimui. Valdyba
(40-41)

Kas turit paėmę ne savo paltą?
Kas turit paėmę ne savo paltą 

(overkotą) iš “Laisves” svetainės, o 
palikę man savo?- Paltas yra juo
das ir biskį lyg melsvas. Paltas, ku
rį man palikot, yra perdidelis ir 
negaliu nešiot.

Taigi, kas turit tokį paltą par
sinešę per klaidą, tai prašom man 
pranešti ir atsimainysim. Aš jau 
jo senokai ieškau, bet dar iki šiol 
nerandu.

Jonas Juška
113-09 107th Avė.
Richmond Hill, 19, N. Y.
Tel. Virginia 8-3675

LLD 1 kuopos žinios
Praeito penktadienio va-, 

karą Literatūros Draugijoj? 
pirmosios kuopos įvyko su
sirinkimas. Jis buvo kon
struktyvus ir darnus.

Valdybos raportas rodo, 
kad kuopos reikalai sklan
džiai eina. Netikslumų ne
siranda.

Delegatų raportą iš Ant
rosios Apskrities konferen
cijos priėmė ir užgyrė kon
ferencijos siūlymą, kad ar- 

kuopos rengtų 
ar pik-Banketo programoje kai- esamos

— j “Wnrkp- bendrus pobūvius 
redaktor’ius James E. mkus' Ku0Pa ten Pat

bes savaitraščio 
rio” i____
Jackson ir to paties laikraš
čio manadžeris Louis Wein
stock. Bus dainų ir kitų 
paįvairinimų.

Įžanga $2.00.
Dalyvaudami jame 

remsime anglų kalba 
džiamą darbininkišką 
vaitraštį.

pa- 
lei- 
sa- 

Rep.

16 
£Y- 
St.,

MIRĖ
Antradienį, gegužės 

d., mirė Frank Gastaut, 
venęs po 158 Bradford
Brooklyne. Paliko liūdin
čius žmoną Elzbietą, sūnų 
Franą, dukterį Paul i n e 
Karaktin, brolius Otto ir 
Walter. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, geg. 19 d., iš 
Transfiguratian bažnyčios 
į St. Charles kapines. Lai
dotuvių direktorius buvo 
August Kodzis, 63-01 Flu
shing Ave., Maspeth, L. I.

Pajūrin išvažiavimas 
bus skaitlingas

LLD 185 kp. į pajūrį iš
važiavimas įvyks birželio 
(June) 4 d. Parkas nepa
prastai ideališkai roman-1 
tiškas. Puikios maudymuisi 
vietos.

Norintį dalyvauti tame 
puikiame išvažiavime, būti
nai .užsisakykite vietą ne 
vėliau gegužės 30 d., nes 
kpmisija turi tikrai parū
pinti nuvažiavimą, maistą 
ir gėrimus. Vėliau nebus 
priimami. Išvažiuosime 11 
valandą, nuo Kultūrinio 
Centro, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Užsiregistravimui kreip
kitės pas Briedį, Kairį, 
Venskuną ar Grybą.

Komisija

Po miestą pasidairius
Iš Ganos respublikos at

plaukė prekybinis laivas 
“African Pilot”, 10,200 to
nų įtalpos, ir atvežė

ko atstovą tartis su kito
mis kuopomis tokių bendrų 
parengimų reikalais.

Naujų narių įrašymui į 
organizaciją Apsk r i t i es 
skirta kvota nėra pilnai 
tiksli, nes skirtas laikas 
labai trumpas. Tačiau kuo
pa dės pastangas gauti 
naujų narių. Talka vietoj 
iš visų kuopos narių.

Pikniko rengimo klausi
mas tebėra atdaras. Rengi-,^| 
mo komisija sakė, kad dar 
piknikui vietos neturi. Ka
da tą padarys, kvies kitas 
kuopas prisidėti bendrai 
pikniką surengti.

Mintis, kad paminėti 
kuopos mirusių narių at- * 
mintį Memorial Day, gegu
žes 30-tą, užgirta. Minėji
mas bus tos dienos laikraš
čio “Laisvės” laidoje atžy
mėtas.

Kuopos susiri n k i m a s 
įvyks birželio 16-tą. Visi 
dalyvaukime ir naujų narių 
įrašyti į organizaciją atsi- 
veskime.

Vienas Jūsų

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Leonui Prūseikai
Netektis, mūsų pirmojo organizatoriaus ir tvėrė

jo mūsų garbingos organizacijos LLD, taipgi tokio 
gero literato, žurnalisto asmenyje draugo Prūseikos, 
mes, LLD 45-tos kuopos nariai, reiškiame giliausią 
liūdesį.

Vardė! LLD 45-os kuopos narių, atiduodame jam 
paskutinę pagarbą, pasižadėdami dar daugiau 
remti mūsų progresyvią spardą, kuriai jis dirbo ir 
vadovavo.

LLD 45 Kp. Valdyba ir Nariai.

CLEVELAND, OHIO

' Mirus

Viktorui Romandui
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukteriai Alvyrai, 

žentui Pranui Strebeck, anūkui Viktorui, visiems 
giminėms, draugams ir artimiesiems.

J. M. ŽEBRYS

4,000

Y ra planai pastatyti 
apartmentinių namų Wel
fare saloje, kur galėtų gy
venti 70,000 žmonių. Jeigu 
tuos planus įgyvendinti, tai 
tam reikalinga $450,000,- 
000.

li960 metais New Yorke 
auto nelaimėse užmušta 596 
asmenys, jų tarpe 105 dėl 
per artimo auto prie auto 
važiavimo.

Policijos departamentas 
turėjo 1,250,000 žmonių rei
kalavimų pagalbos. Per 
metus buvo raportuota, kad 
953 asmenys žuvo. Gatvė
se rado 2,149 negyvus žmo
nes.

Per tą laiką buvo sužeis
ta 1,528 policininkai ir 3 
žuvo nuo plėšikų kulkų. 
Per metus buvo iš vandens 
ištraukta 110 prigėrėlių, o 
101 asmenį išgelbėjo gyvą.

Antradienį vėl 
mieste 733 sirenos, 
bandomos kiekvieną mėnesį 
persergėjimams, jeigu iš
kiltu karas.

kauke 
kurios

Gražiausia pasirodė
Gegužės 13 d. teko daly

vauti pažangiųjų latvių, es
tų ir suomių bazare-koncer- 
te, įvykusiame Estų salėję, 
Manhattąne.

Koncertinę pro g r a m ą’ 
pildė latviai, estai, suo
miai ir lietuviai. Suomių 
choras, pirmiau buvęs di
delis, dabar žymiai suma
žėjęs, padainavo keletą dai
nelių. Geriausia pasirodė 
mūsiškis Aido choras, Mil
dred Stensler vadovybėje. 
Jis nusinešė visa progra
mos garbę. Aplodismentų 
visi jam nesigailėjo. Latvių 
veikėjas Dirba pakalbėjo 
apie bendrą latvių, estų ir 
suomių veiklą.

Vėliau sekė šokiai. Rei
kia pasakyti, kad šokėjų 
buvo nemažai; lietuviai 
taipgi neatsiliko nuo kitų 
tautų.

Parengimas praėjo sėk
mingai ir draugiškoje dva
sioje. Visi bazarui skirti 
dalykai greitai “ištirpo”.

Gerai paruošta valgvkla 
visą laiką buvo publikom 

I pilna. Galėjome skania* 
nebrangią

Beveik po septynių sa
vaičių baigėsi 500 darbi
ninkų streikas Zoologijos 
darže (Zoo) ir akvariume 
(Aquarium). Pirmasis ran
dasi Bronx miesto dalye, o 
antrasis Coney Islande. 
Miesto departamentas su
tiko su teise darbininkams 
organizuotis.

Praneša, kad šiemet Co
ney Island maudynių pri
žiūrėjimui bus 250 polici
ninkų uniformose ir civili
niais drabužiais, taipgi 120 
gyvybės apsaugotojų (Life
guards) .

Važiuotės policija pra
neša, kad tiems vairuoto
jams, kurie važiuoja zig
zagais, kitus lenkdami, bus 
duodami tikietai tokio pra
sikaltimo, kaip už pravažia
vimą raudonųjų šviesų.

pasivaišinti už 
kainą.

Dalyvaudami šiame pa
rengime kaž kaip pasigedo
me tų laikų, kai būdavo su- 
ruošiami bendri suomių, es
tų, latvių ir lietuvių paren
gimai naudingam tikslui. 
Reikėtų ir vėl atnaujinti tą 
bendrą veiklą. J. G.

Sekmadienį, gegužės 28 
d., 220 katalikų bažnyčių ir 
jų parapijų bus renkamos 
aukos. Sakoma, kad pinigai 
skiriami užlaikymui 9 ligo
ninių ir mokyklų.

Brooklynietį C. Lawren
ce, gyvenantį Vernon Ave., 
nubaudė pasimokėti $10 už 
ardymą ramumo. Mat, jis 
mėtė žaislinius sprogimus 
(fireworks). Teisme teisi
nosi, būk jis apvaikščiojo 
Alano Shepardo pakilimą^ 
erdves. Bet nieko negelbeVį 
jo.
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