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KRISLAI
Už visų mūsų teises!
Spaudos piknikas.

•Auksinė idėja.
Akių muilintojai.
Tik vienas tikras kelias.
Dar vienas pranešimas.

— Rašo A. Bimba —

mėnesio 23 ir 24 dieno
mis Niujorke įvyks sąskrydis, 
ku riuo turėtų susirūpinti visa 
Amerikos pažangioji visuome
nė. Neatsilikime ir mes lie
tuviai.

Tai bus iš visos plačios Ame
rikos suvažiavimas demokra
tinėms teisėms ginti. Tai bus 
rimta, didelė pradžia kovai už 
panaikinimą tokių reakcinių 
įstatymų kaip McCarran Act, 
Smith Act, etc.

Oficialiai suvažiavimas pa
vadintas “National Assembly 
for Democratic Rights.” Kvie
čiamos visos liaudiškos orga
nizacijos prisiųsti delegatus. 
Suvažiavimą šaukia keli šim
tai įžymiausių visuomeninin
kų. Jų tarpe — daug dvasi
ninkų, profesorių, gydytojų, 
rašytojų. Mūsų organizacijos 
turėtų skaitlingai dalyvauti.

* •
Naujosios Anglijos lietuvių 

rudeninis piknikas įvyks atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 17 
dieną, Worcester, Mass. Ti
kimasi gero, skaitlingo pik- 
ryįjotf Man irgi teks garbė ja
me dalyvauti. Susieisime, pa
sikalbėsime, smagiai ‘ laiką 
praleisime, ir tuo pačiu laiku 
paremsime savo spaudą.

Pikniko publiką dainomis 
palinksminti vyksta iš Brook
lyn© mūsų Aido choro šaunu
sis kvartetas (kurį sudaro 
Buknienė, Čepulienė, Rušins- 
kienė ir Ventienė), vadovau
jamas mūsų mielosios Mildred 
Stensler. Be abejo, ten bus 
Usterio duetas (Dirvelienė ir 
Sabaliauskas). Ir dar kas daug 
daugiau...

Mažytės, bet kovingos Gha- 
nos, prieš keletą metų buvu
sios angglų kolonijos, prezi
dentas Dr. Kvvame Nkrumah 
yra vienas iš gabiausių ir pa
žangiausių naujam, nepriklau
somam gyvenimui pakilusios 
Afrikos vadų. Sakoma, kad 
jis yra plačiai studijavęs 
marksizmą.

Pasikalbėjime su pažangaus 
savaitraščio “National Guar
dian” korespondentu Kumar 
Gotthal Nkrumah jaudinančiai 
kaltjėjo apie Afrikos ateitį.

“Ko aš labiausiai bijau,” jis 
pareiškė, “tai to, kad jeigu 

•mes afrikiečiai nesusivienysi
me, tai mes greitu laiku pra
dėsime kovoti tarpusavyje.” 
Girdi, buvę Afrikos viešpačiai 
dar pakurstys afrikiečius vieni 
kitus smaugti.

Prezidento Nkrumah pasta
ba vietoje. Pav., kai paskuti
nėje neeilinėje Jungtinių Tau
tų Asemblėjos sesijoje buvo 
svarstomas Tunisijos skundas 
prieš francūzus, kai kurios 
Afrikos tautos nepasmerkė 
francūzų, nepalaikė Tunisijos. 
Vadinasi, jos tebėra įtakoje 
savo buvusiųjų pavergėjų. Tai 
bloga.

Dar Amerikos lietuviai turi- 
,me ir tokį sut v ė r i m: ą kaip 
^'Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija.” Kokie “moksli
ninkai” tą akademiją sudaro, 
tai parodo įvykęs jos 4-tas su
važiavimas Chicagoje.

Suvažiavimą pradėjo su mi- 
Šiomis ir maldomis. Prezidiu- 
me^ėdėjo ir susirinkusius 
\W)KsHninkus” už nosies ve
džiojo vyskupas Brizggys, pre
latas Juras, prelatas Albavi-

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Jeigu karas kils, tai jis bus 
atominis,” sako Chruščiovas

Brazilijoj susidaro 
koalicinė valdžia

“Žmoniškumas ir taika paims 
viršų,” sako Tar. Sąjunga

Maskva. — “New York 
Times” kolumništas C. L. 
Sulzbergeris turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su TSRS prem
jeru Chruščiovu. Kolumnis- 
tas statė klausimus, o 
Chruščiovas atsak i n ė j o. 
Kas dėl karo pavojaus, tai 
Chruščiovas sakė:

“Tarybų Sąjunga nepra
dės karo nei prieš jokią 
šalį. Mes norime taikoje gy
venti su visomis tautomis ir 
nenorime nieko užpulti. 
Mes turime visko, kas rei
kalinga plėtimui rnūsų^ eko
nomikos, kultūros, mokslo 
ir kitų reikalų. Mažai ko 
mums trūksta dėl klimato 
sąlygų, tai tą nusiperkame 
kitose šalyse. Mes norime 
prekybos su visomis šali
mis. Mes neesame kolonis
tai ir smerkiame imperia
lizmo' tikslus ir karus. Mes 
už taiką visame pasaulyje”.

Toliau Chruščiovas sakė, 
kad tie, kurie pasakoja, būk 
kilus karui bus galima iš
vengti atominių ginklų, tai 
arba jiems stokuoja supra
timo, arba jie tyčia meluo
ja. Chruščiovas sakė:

“Prileiskime, kad abidvi 
pusės pasižadėjo nevartoti 
atominių ginklų, kurių turi 
pilnus sandėlius. Kas atsi
tiktu, jeigu imperialistai 
pradėtų karą? Argi galėtų 
bent kurį pusė susilaikyti
•nup /atominių ginklų, maty-1 piai.

Naujas suokalbis 
prieš Kubos liaudį

Guatemala. — Guatema- 
los‘ prezidentas Miguelis 
Fuentes pareiškė, kad grei
tu laiku Guatemaloje bus 
sudaryta Kubos pabėgėlių 
valdžia priešakyje su buvu
siu prezidentu Dr. Carlos 
Prio Socarras.

Komercinė spauda rašo, 
kad Kubos pabėgėliai Gua
temaloje, Miami, New Yor
ke ir Washingtone jau susi-, 
tarė sudaryti tokią “val
džią”. Guatemala, kuri yra 
nutraukus diplomatin i u s 
ryšius su Kuba, sutinka

Ukrainos gazas jau , 
pasiekė Vilnių

Vilnius.’ — Rugpiūčio 14 
dieną jau buvo uždegtas 
deglas ukrainiško gazo (du
jų). Iš tarybinės Ukrainos 
iki Vilniaus nutiesta apie 
450 mylių ilgio vamzdžiai, 
kuriais eina gazas.

Vilniuje laukiant gazo 
buvo atlikti dideli darbai: 
apie 25 mylios ilgio nuties
ta požeminių vamzdžių. Na- 
turalis gazas Vilniuje, ir 
kituose miestuose, pakeis 
anglį ir kitokį kurą.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija didina savo armiją. 

dama, kad ji pralaimi ka
rą? Nėra abejonės, kad ji 
pavartotų atominius gink
lus ir tai būtų atominis, 
viską naikinantis karas”.

Chruščiovas sakė, kad 
jis sutinka susieiti su pre
zidentu Kenedžiu ir tartis 
pašalinimui nesutikimų. Jis 
sakė, kad po baigimo nesu
tikimų Vokietijos reikalais, 
Tarybų Sąjunga užkviestų 
į svečius prezidentą Kenedį. 
Jis sakė, kad faktas yra, 
jog dabar randasi dvi Vo
kietijos ir su tuo reikia vi
siems sutikti. Vakarinis 
Berlynas gali būti laisvas 

.miestas, kurio susisiekimą 
tvarkys Vokiečių Demokra
tinė Respublika, nes jis yra 
jos teritorijoje.

Chruščiovas už tai, kad 
visos kariavusios valstybes 
pasirašytų taikos sutartį 
su Vokieti jomis. Bet jeigu 
Vakarai atsisakys, tai ta
da Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys pasi
rašys taikos sutartį su Vo
kiečių Demokratine. Res
publika (Rytų Vokietija).

Chruščiovas sakė,- kad 
atominių bombų bandymas 
priklauso nuo generalinio 
nusiginklavimo. Nesąmonė 
reikalauti, kad TSRS neda
rytų bandymų, kada NATO 
narė - Francūzija tas bom
bas bando ir pries tai nie
ko nesako kiti NATO na- 

duoti tai valdžiai prieglau
dą. Taip pat, ta spauda ra
šo, kad numatoma, jog dvy
lika Amerikos valstybių 
pripažins pabėgėlių valdžią.

Guatemalos valstybė ran
dasi Centralinėje Ameriko
je, tik už Karibėjos jūros 
nuo Kubos. Ji užima 42,042 
ketv. mylių plotą ir turi 
3,500,000 gyventojų. Pati 
Guatemala yra silpna. Ji 
mažai ką gali padėti Kubos 
pabėgėliams ginklais ir ki
tokiais reikmenimis, bet 
tuo juos aprūpins kitos 
valstybės.

Kenedis už francūzų 
apginklavimą

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis kreipėsi į 
Kongresą, kad leistų ap,- 
ginkluoti atominiais gink
lais Francūzijos jėgas ir jas 
lavinti vartoti tuos ginklus.

Kaip žinia, Francūzijos 
prezidentas De Gaulle yra 
piktai nusistatęs prieš Ta
ly bų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis. Jis reika
lauja vartoti ginklą Berly
no nesutikimų sprendimui.

Manila. — Atvyko nau
jas Pakistano ambasado
rius Dr. Malikas.

Brasilia. — Buvęs Brazi
lijos viceprezidentas Gou- 
lartas prisiekdintas Brazili
jos prezidentu • ir tuojau 
ėmė veikti suorganizavimui 
koalicinės vyriausybės.

Pagal pataisytą šalies 
konstituciją prezide n t a s 
paskyrė premjerą, kurį už
gina Kongresas, ir kuris 
bus atsakomingas prieš 
Kongresą. Goulartas sakė, 
kad tai gera tvarką ir į 
premjero vietą paskyrė so- 
cial-demokratą Dr. Tancre
do Neves.

Afganistanas 
ryšius su

Kabulas. — Afganistano 
valstybė nutraukė diploma
tinius ryšius su Pakistanu. 
Tarp šių valstybių jau apie 
septyneri metai yra nesuti
kimas dėl Pešavaro sričių, 
kurias Pakistanas yra pa
veržęs. Ten gyvena apie 
keturi milijonai “paštų” gi
minės žmonių, .tokių, kurie 
sudaro Afganistano valsty
bės dalį gyventojų. Perei
tais metais paštai buvo ma
siniai sukilę, tą sukilimą 
Pakistano armija ir orlai- 
vynas žiauriai nuslopino.

Afganistano vai s t y b ė 
randasi tarp Tarybų Są
jungos, Irano (Persijos), 
Šiaurės Pakistano ir Kini
jos. Ji užima 250,000 ketv. 
mylių plotą ir turi 15,000,-

Vėliausios žinios
Galveston, Texas. — La

bai galingas uraganas 
“Carla” pasiekė Louisiana 
ir Texas valstijas. Jo vėjas 
yra apie 150 mylių per va
landą. Numatoma, kad pa
darys baisių nuostolių. Iš
kraustyta apie 250,000 žmo
nių.

Detroitas. —General Mo
tors Corp, neišpildė unijos 
reikalavimų. United Auto
mobile Workers unija šau
kia 350,000 darbininkų į 
streiką.

Paryžius. — Dešinieji mi- 
litaristai metė bombą į De 
Gaulle automobilį, bet ne
pataikė, De Gaulle išliko 
sveikas.

Washingtonas. — Koks 
tai piktadatis buvo pade
gęs TSRS ambasados namą, 
bet ambasados žmonės gais
rą užgesino.

Atlantic City, N. J. — 
Miss America 1962 metams 
išrinkta Maria Beale Flet
cher, 19-kos metų amžiaus 
mergina iš North Carolina 
valstijos.

Washington's. — James 
M. Landis pasitraukė iš 
prez. 'Kenedžio, patarėjų.

Kai dėl bendrų Brazili
jos reikalų, tai Goulartas 
sakė: “Mes, Brazilijos žmo
nės, turime bendrai veikti, 
nes priešakyje bus dar daug 
kovų už šalies laisvę”, tai 
yra, kovų prieš užsienio ka
pitalizmo įsigalėjimą. To
liau jis sakė: “Negali būti 
pesimizmo, jeigu liaudis su
pranta savo ateities reika
lus ir kovoja prieš tas kliū
tis, kurios stovi skersai ke
lio link liaudies demokrati
jos”.

jau nutraukė 
Pakistanu
000 gyventojų. Laikosi ne- 
utrališkos politikos ir ge
ruose santykiuose su Tary
bų Sąjunga ir iš pastaro
sios gauna daug finansinės 
ir technikinės pagalbos.

Pakistano valstybė susi
deda iš dviejų dalių, jas 
skiria Indija. Viena dalis 
nuo • antrosios yra apie 
1,000 mylių atstoję. Šiaurės 
Pakistanas užima 310,236 
ketv. mylių plotą ir randasi 
prie Afganistano. Rytinis 
Pakistanas yra prie Bur
iuos užima 54,500 ketv. my
lių plotą. Abu Pakistanai 
turi arti 100,000,000 gyven
tojų. Pakistanas įeina į 
SEATO karo sąjungą. Jis 
daug pagalboos gauna iš 
JAV.

New Delhi. — Grįžo iš 
Maskvos Indijos, premjeras 
Nehru. Jis mano, kad ne
trukus įvyks Tarybų Sąjun
gos, Anglijos, Francūzijos 
ir Jungtinių Valstijų vadų 
konferencija Berlyno, Vo
kietijų ir nusiginklavimo 
reikalais.

Paryžius. —- Amerikos 
lėktuvu Trans World Air
lines užšakė Francūzijoje 
pastatyti 30 sprūsminių 
lėktuvų. Už juos sumokės 
$100,000,000.

Washingtonas. — Turki
joje JAV daro karo manev
rus arti TSS sienos. Daly
vauja ir 2,000 parašiutinin
kų.

Maskva. — TSRS pro
testavo prieš JAV, kurių 
keturi malūnsparniai ir ke
li “jet” kariniai lėktuvai 
skraidė virš Tarybų Sąjun
gos tankerio “Vokui e n- 
chuk” Kubos pakraštyje.

Geneva. — JAV delega
tas Harrimanas pareiškė: 
“Būtų stebuklas, jeigu gali
ma būtų susitarti Laoso 
reikalais”.

Maskva. — TSRS atmetė 
JAV ir Anglijos notas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė išleido 
atsakymą į Vakarų daro
mus kaltinimus dėl atnauji
nimo atominių bandymų. 
TSRS savo pareiškime tar
pe kitko sako:

“Vakarų kaltinimai Ta
rybų Sąjungai dėl panau
jintų atominių bombų ban
dymų negalės siiklaidinti 
tikruosius taikos ir žmoniš
kumo šalininkus. Tą jau ro
do neprisijungusių valsty
bių konferencija Belgrade.

Tarybų Sąjunga panauji
no atominių ginklų bandy
mą niekam negrąsindama, 
nuo nieko nereikalaudama 
teritorijų ir pareikšdama, 
kad ji pirmoji niekados ne
pavartos atominio ginklo 
prieš kitas šalis. Tarybų 
Sąjunga imasi tų žingsnių, 
kad atgrąsintų agresorius, 
kurie su ugnimi žaidžia, 
kad duotų jiems suprasti, 
jog yra pasaulyje jėgų, ku
rios galės suvaldyti tuos, 
kurie patys nesusivaidys...

Tarybų Sąjunga yra įsiti
kinus, kad visi jos draugai 
supras tai, kad ji visada bu
vo ir yra už pilną nusigink
lavimą, už karų panaikini
mą, už tai, kad ateityje 
žmonija galėtų būti laisva 
nuo apsiginklavimo naštos 
ir nuo karo baimės...

Tarybų Sąjunga pakarto- būtų galingesnė priešų kės- 
ja, kad ji buvo ir yra pasi-i lų atmušimui.

Geras žingsnis prie 
nusiginklavimo

Belgradas. — Neprisijun
gusių valstybių suvažiavi
mas apibūdino tarptautinę 
padėtį, pasisakė prieš Va
karų kolonializmų, už Alžy
ro, Angolos ir kitų kolonijų 
laisvę, už Kubos ir kitų Lo
tynų Amerikos šalių žmo
nių teisę sutvarkyti savo 
reikalus, kaip jiems atitin
ka, prieš imperialistų bazes 
kitose šalyse ir pasiūlė rim
tus žingsnius prie visų nusi
ginklavimo.

Suvažiavimas reikalauja, 
kad nusiginklavimo svars
tyme turi dalyvauti ir ne
prisijungusios šalys, ! nes

Po pasigyrimu ir 
vėl verksmai

Vietnamo vyriausybė jau 
gyrėsi, kad “sumušė parti
zanus”. Rodosi, kad ji tą 
galėtų padaryti, nes turi 
150,000 vyrų armiją, dar 
prieš partizanus veikia apie 
60,000 žandarų, gi partiza
nų organizuotų yra tik apie 
15,000.

Bet partizanai, tai liau
dies kovotojai. Jiems gelbė
ja darbininkai, ryžių augin
tojai ir pažangieji inteli
gentai. Dabar Vietnamo 
vyriausybė vėl prašo JAV 
talkos, nes “partizanai su
daro pavojų”.

rengus pasirašyti pilno nu
siginklavimo sutartį ir pa
daryti galą atominiams 
ginklams, kai tik prie to 
bus pasirengusios Vakarų 
valstybės... Tarybų Sąjun
ga trokšta, kad pasaulio 
žmonės lenktyniautų ne ap
siginklavimo srityje, bet 
kad jie ramiai, be karo bai
mės galėtų plėsti prekybą, 
dalintis mokslo patyrimais, 
lenktyniautų, katrie iš jų 
daugiau pagamina naudin
gų žmonių gyvenimui reik
menų.

Tarybų Sąjunga yra įsiti
kinus, kad jokie iškraipy
mai jos pozicijos, piktieji 
šauksmai, kurstymai ir šan
tažas negalės suklaidinti 
žmones, nes jos pozicija bu
vo ir yra aiški : už pilną vi
sų nusiginklavimą, už griež
tą kontrolę prižiūrėjimo, 
idant nė viena valstybė ne
galėtų laužyti sutarties. Mes 

| esame tikri, kad žmoniš
kumas ir taikos šalininkai 
paims viršų, kad agresoriš- 
kos jėgos, kurios siekia 
viešpatauti virš kitų tautų, 
bus sumuštos”.

Berlynas. —Vokiečiu De
mokratinės Respub likos 
darbininkai siunčia valdžiai 
pasižadėjimus, kad jie dau
giau gamins, idant valstybė 

F *

karo pavojus yra viso pa
saulio žmonėms pavojus.

Suvažiavimas reikalauja, 
kad busimoji Jungtinių 
Tautų Asamblėja nutartų: 
arba sušaukti Jungt. Tau
tų Asamblėjos specialią se
siją nusiginklavimo svars
tymui, arba sušauktų viso 
pasaulio valstybių konfe
renciją nusiginklavimo rei
kalais.

Suvažiavimo pareiškimas 
siūlo, kad būtų eita prie už
draudimo ir panaikinimo 
atominių ir kitokių ginklų, 
kad pasaulis būtų saugus 
nuo karo.

Sako: Slėptuvės jau 
nieko nereiškia

Maskva. — “Krasnaja 
Zvezda”, Tarybų Sąjungos 
gynybos jėgų organas, ra
šo, kad Vakaruose, o ypa
tingai Jungtinėse Valstijo
se, kalbos apie slėptuves, 
būk jų. pagalba galima iš
gelbėti gyvybę, tikrumoje 
nieko nareiškia.

Atominės bombos nuo 10 
iki 100 milijonų tonų dina
mito jėgos yra taip galin
gos, kad jos gali sunaikin
ti visokias slėptuves.

Shannon, Airija. — Susi
kūlė United States Airlines 
lėktuvas ir žuvo 83 žmonės.
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Negru vaikai—drąsuoliai
PRAĖJUSIĄ savaitę; beveik visose šalies mo

kyklose prasidėjo mokslo metai. Milijonai ir milijonai 
vaikų bei jaunuolių suplaukė į mokyklas. Natūralu, jog, 
ryšium su atidarymu mokyklų, vėl plačiai iškils integra
cijos klausimas. Daug kalbama ir rašoma apie visoje ei
lėje pietinių valstijų miestų pravedimą integracijos. Su 
džiaugsmu rodoma į tuos miestus, kur negrų vaikai be 
fizinio pasipriešinimo Įleidžiami į iki šiol buvusias vien 
tik baltųjų mokyklas.

Tai, žinoma, geras, sveikintinas reiškinys. Deja, jis 
dar mažai ką tepasako. Tūkstančiai mokyklų pietinėse 
valstijose pasilieka segreguotos. Pati segregacija prave
dama tik dėl “svieto akių”. Ar galima vadinti desegre- 
guota mokyklą, kurion pagaliau sutikta įsileisti du ai
tris negrų vaikus? Pav., viename mieste į aštuonias pra
dines mokyklas Įleido viso labo 18 negrų vaikų. Tai ne 
desegregacija, o apgavystė.

Šiandien sveikinti reikia ne tuos, kurie tik tokią 
“desegregacija” praveda, bet negrų vaikus, kurie sutin
ka eiti į tokias mokyklas, ir jų tėvus, kurie savo vaikus 
leidžia j tokias mokyklas. Tik nepaprastos drąsos pen
kių ar šešių metų juoda oda vaikutis nesibijo patekti į 
tarpą šimtų baltųjų vaikų. Tik didžiausiu pasiaukojimu 
persiėmę tėvai sutinka savo mažus vaikus leist į tokias 
mokyklas.

Visoje šioje kovoje prieš rasinę diskriminaciją ir 
segregaciją tikrais patriotais ir didvyriais yra ne tie, 
kurie pagaliau nusilenkė prieš šalies įstatymus, bet neg
rai vaikai ir negrai tėvai. Jais reikia didžiuotis.

Chicagos geda!
O O

KALBANT apie mokyklų desegregacija, reikia ne-s 
pamiršti, kad tos biaurios segregacijos sistemos pavyz
džių turime ir šiaurinėse, ir rytinėse, ir vidurvakarinė- 
se valstijose. Štai tik po keleto metų kovos teismuose 
pagaliau New Rochelle, N. Y., mokyklų taryba sutiko 
desegreguoti didžiulę beveik vien negrų mokyklą. Sutiko 
leisti negrų vaikams iš tos moyklos išsikelti į kitas mo- 
kykyklas, kurios beveik išimtinai yra baltųjų mokyklos.

Panaši istorija su Chicagos mokyklomis. Pasirodo, 
kad ten yra mokyklų, kuriose nėra nė vieno negro vai
ko ir kurios neįsileidžia nė vieno negro vaiko! Ten irgi 
prisieina negrams kreiptis į teismus ir reikalauti tokias 
mokyklas desegreguoti. Na, o žinote, kaip tokiais atve
jais mūsų teismai elgias. Turės praeiti keletas metų, kol 
teismai privers Chicogos valdžią panaikinti rasinę seg
regaciją mokyklų sistemoje.

Prezidentas ar premjeras?
VISKAS RODO, kad Brazilijoje pilietinio karo 

šiuo tarpu bus išvengta. Greitomis tapo pakeista šalies 
konstitucija. Nuo člabar Brazilijoje visą galią savo ran
kose turės ne prezidentas, bet premjeras. Premjerą skirs 
prezidentas, bet su jo paskyrimu turės sutikti parlamen
to dauguma. Kaip greitai parlamento dauguma išreiš
kia vyriausybei nepasitikėjimą, premjeras ir visa jo su
daryta vyriausybė, visi jo kabineto nariai turi pasi- 

_ traukti.
į Viceprezidentas Goulart sutiko priimti šitą konsti-
* tucijos pakeitimą. Tik su ta sąlyga militaristai sutiko 
irjam užleisti prezidento vietą. Tik taip tapo išvengta pi- 
-••lietinio karo, nes militaristų klika buvo pasimojusi ne- 
'"letisti Goulartui tapti prezidentu su pilnomis galiomis.
» » ■ > A

Šiuos žodžius rašant dar neaišku, kaįp parlamente su- 
. Mtovi įvairios partijos, kokiomis partijomis bei jėgomis 

UJbus paremta nauja vyriausybė. Jeigu Goularto pasekė- 
< įai turės daugumą, jo žmonės sudarys kabinetą. Bet 

jeigu militaristų klikos įtaka viešpataus, * tai Goularto 
' sėdėjimas prezidento kėdėje mažai tereiks..

Beje, kalbant apie vėliausius įvykius Brazilijoje, 
~dar nėra pilnai išryškėjęs Dr. Janio Quadros staigaus iš 

J*-.prezidento vietos pabėgimo reikalas. Niekas neabejoja, 
kad prieš jį buvo sukilusios reakcinės jėgos. Bet kodėl 

~ jis staigiai ir kaip tik tuo laiku rezignavo, nepalaukęs, 
kol viceprezidentas Goulart sugrįš ir galės tiesotai už
imti jo vietą pagal konstituciją?'

Sakoma, kad Quadros pasitraukdamas pasakęs: 
“Aš dabr išeinu, bet tuoj sugiįšiu”. Vadinasi, jis man-ė, 
kad jį parlamentas pakvies pasilikti prezidento vietoje 
su padidintomis galiomis, su padidintu autoritetu. Ma
noma, kad jis dabar mato savo klaidą, bet pervėlu ją

• Atitaisyti.

GARBINGOJE VIETOJE 
NEGARBINGA 
MOTERIŠKĖ

Gydytojo profesija yra 
labai garbinga profesija. 
Bet ne visi gydytojai yra, 
garbingi žmonės, 
teisingai atlieka 
eigas.

Pasirodo, kad 
Lietuvoje tarpe 
gerų, nuoširdžių gydytojų 
pasitaiko ir nežmoniškų, 
pasitaiko ir beširdžių. Prieš 
tokius “paukščius” rimtai 
kovojamą. Taip ir reikia. 
Gerai, kad tokių gydytojų 
darbelius kelia aikštėn Vil
niaus spauda.

Štai Vilniaus “Tiesoje” 
rugpjūčio 24 dieną tilpo 
laiškas apie gydytoją G. 
Truskauskienę. Tai beširdė 
moteriškė. Ji tik žemina 
garbingą, gydytojo profesi
ja.

Laišką laikrašičui rašo R. 
Beniušis. Labai gyvai jis 
nupiešia tos beširdės gydy
tojos poelgį. Jis sako:

“Atsitiko nelaimė.' Buvo 
sunkiai sužalotas Josvainių 
vidurinės mokyklos mokyto
jas Bronius Gylys. Pirmiau
sia, kaip ir paprastai to
kiais atvejais, buvo nusku
bėta į Josvainių ambulato
riją, kur gyvena gydytoja 
Genė Truskauskienė. Pasta
roji buvo išėujsi į kultūros 
namus. ' Žmonės atbėgo čia. 
Pagaliau surado gydytoją, 
bet ši šaltai atrėžė: "

—Neisiu!
Nepadėjo nei maldavi

mas, nei prašymas. Gydy
toja jokiu būdu nenorėjo 
gadinti švdntiškbs' nuotai
kos. O mokytojas B. Gylys 
tuo laiku prarado daug krau
jo,. neteko sąmonės, pradėjo 
kliedėti. Ir tik po geros va
landos, kultūros namuose 
pasibaigus programai, gy
dytoja G. Truskauskienė 
teikėsi žvilgterti į nuken
tėjusįjį.

—Vežkit į Kėdainius, į 
ligoninę. Aš čia nieko ne
galiu padėti, — paskelbė B. 
Gylio bendradarbiams G. 
Truskauskienė.

Praėjo dar kiek laiko, kol 
atvažiavo iš Kėdainių iš
kviesta greitosios pagalbos 
mašina, kol sužalotą žmogų 
nuvežė į ligoninę ir jam su
teikė reikiamą medicininę 
pagalbą. O juk dėl gydy
tojos G. Truskausk i e n ė s 
abejingumo galėjo atsitikti 
didelė nelaimė: nedaug trū
ko., kad nuo smarkaus krau
javimo žmogus būtų žuvęs.

Gydytojos G. Truskaus
kienės praktikoje buvo ir;

ne visi 
savo par-

ir Tarybų 
daugybės

Truskauskienę ištarti kele
tą žodžių:

—Tai atneškit...
Nebedrįso Bernotą viči-enė 

daugiau ai įnti gydytojai, 
kad vaikas bai silpnas, 
kad nešti per vešiurytnrečio 
orą neatsargu, o juk nuo 
ambulatorijos iki Jos namų 
tik du šimtai metrų... Bet 
geriau tylėti.

Pagaliau Bernotavičienės 
dukrelė buvo atgabenta į 
Truskauskienės butą. Viena 
akimi žvilgterėjusi į mažą
ją ligonę, gydytoja prane
šė:

—Vežkit į Kėdainius.
Ir vėl kelias, vėl praėjo 

keletas pražūtingų valandų, 
o ,po to... baisus rajoninės 
ligoninės budinčiojo gydy
tojo pranešimas:

—Užvilkintas plaučių už
degimas.

Mergaitės išgelbėti nepa
vyko — čia pat, ligoninėje,' 
ji užgeso ant motinos ran
kų. Mirė žmogus, nes gy
dytoja nesiteikė laiku pa
žiūrėti sunkaus ligonio. Tie
sa, tuo metu ji atostogavo, 
ligonį lankyti neprivalėjo, 
bet ar taip elgiasi tarybi
niai žmonės; ar gali gydy
tojas, kur jis bebūtų ir ką 
beveiktų, ramia sąžine leisti 
žūti žmogui?

G. Truskauskienė neski
ria ribos tarp ambulatori
jos ir savo privataus buto. 
Ambulatorijos re m o n t u i 
skirtomis lėšomis remon- 
tuojasi savo kambarius, o 
žiemą dantų gydytoja turi 
priiminėti ‘'savo klientus... 
virtuvėje, .nes visur šalta, 
nekūrenama, G. Truskaus
kienė ■. viena naudojasi ir 
ambulatorijai! priklausančiu 
sodu,i, parduoda jame su
rinktus vaisius, o pinigus 
įsideda į kišenę. Tuo tarpu 
kitiems ąipbulatorijos dar
buotojams griežtai uždraus
ta nusiskinti! nors viena 
obuolį.

Jau nuo ankstaus ryto 
prie ambulatorijos būriuo
jasi žmonės, jie laukia gy
dytojos, bet ši be 10-11 va
landos niekuomet nesiteikia 
pradėti darbo. Užtat tuoj 
po pietų ji skuba pranešti:

—Darbo diena baigėsi.
Žmonės krapšto kišenes, 

ieško rubliukų, ir tada dar
bo diena dar pratęsiama. 
Bet, išėję iš ambulatorijos, 
jie garsiai kalba:

“Kadagi mes sulauksime 
žmoniško gydytojo, nejaugi 
niekas nebegali sudrausti 
G. Truskauskienės?”

Laiško autorius ragina 
Kėdainių rajono darbuoto
jus bei Sveikatos apsaugos 
ministeriją tą nevalyvą mo-

Valstijų, ir vįso pasaulio. 
Kunigų laikraščio skelbia
mas pavojus ir šūkalojimas 
prieš kompromisus reiškia 
tik vieną dalyką, būtent, 
kad mūsų •lietuviškoji kle- 
rikalijada priešinga taikai. 
Ji greičiau sutiktų pasau
liniame gaisre supleškinti 
visą žmoniją, negu daryti 
kompromisus išven g i m u i 
katastrofos. Tikėkime, kad 
mūsų vyriausybė su prez. 
Kenedžiu priešakyje neis 
klerikalų siūlomu keliu. Ti
kėkime, kad ji pasuks susi
tarimų ir kompromisų 
liu.

ke-

77 7 — i iniiu&Leiiją bą nevalyvą niu- 
daugiau tokių , atsitikimų, Į teriškę sudrausti, pamokyti 
aiškiai aklbančių apie jos etikos ir žmoniškumo.
nežmoniškumą. . - . ...

Staiga susirgo. Josvainių 
miestelio gyventojos Irenos 
B e r n o t avičienės dukrelė, 
dukrelė. Aukšta tempera
tūra, kliedėjimas kėlė mo
tinai didelį nerimą, ir ji iš
skubėjo 
Surado, 
vaiką.

dien-

LABAI PROTINGO
ŽMOGAUS 4
BLAIVUS BALSAS I

Chicagos menševikų dien
raštis irgi “pasiryžęs” eiti 
į atominį karą dėl Vakari
nio Berlyno. Skaitome tokį 
“pamokslą”:

“Rugpiūčio 28 d. dienraš
tis “The Globe and Mail” 
(Kanados) įdėjo žinią, ku
rioje Dr. Hugh Keenleyside, 
buvęs Jungtinių Tautų 
Technikinės Pagelbos Ad- 
ministrac i j o s direktorius, 
griežtai pasisako prieš Ber
lyno gynimą.

Dr. Keenleyside labai ašt-' 
riai smerkia JAV vicepre
zidento Johnsono duotą gar
bės prižadą berlyniečiams 
ginti jų laisvę, nežiūrint 
kokių aukų tai pareikalau
tų. Jisai pataria premje
rui Diefenbakeriui pareikš
ti, jogei Kanada nenori tu
rėti nieko bendra su tokios 
rūšies “kriminališka nesą
mone” ir kad “visas Berly
nas nėra vertas vieno Kana- 
dos jaunuolio gyvasties.”

Vadinasi 2,300,000 vokie
čių, gyvenančių vakarinia
me Berlyne, neverti vieno 
kanadiečio!”

Dr. Keenleyside esąs šioks 
ir dar kitoks, tikras “kraš
tutinio nacionalizmo žem
čiūgas.”

Agituodami už karą dėl 
Vakarinio Berlyno, menše
vikai pamiršta, kad tų jų 
berlyniečių niekas nekaria 
ir nešaudo. Tai kodėl jau
nas . kanadietis arba ameri
kietis turėtų pralieti nors 
Xūeną kraujo lašą dėl jų?

Jie, menševikai, taipgi 
pamiršta, kad kilęs atomi
nis karas nušluotų nuo že
mės paviršiaus gal kelis 
šimtus milijonų žmonių. 
Tai argi ne kraštutinė be
protybė agituoti už nužu
dymą šimtų 'milijonų žmo
nių dėl “išgelbėjimo” poros 
milijonų berlyniečių, ku
riuos žudyti niekas nė ne
siūlo? !

D-ro Keenleyside balsas 
yra protingo žmogaus bal
sas, 0 menševikų dienraščio 
redaktoriaus balsas yra 
pikto, sugedusio žmogaus 
balsas.

DE GAULLE Už JĖGOS 
VARTOJIMĄ

Paryžius. — Jau septinti 
metai Francūzija kariauja 
prieš Alžyro žmones, nau
doja karo oriai vyną, jūrų 
laivyną ir apie 500,000 vyrų

armiją. Bet negali alžyrie
čių įveikti. Dabar De Gaul
le sako, reikią vartoti jėgą 
prieš Tarybų Sąjungą bei 
kitas socialistines šalis. Ma
tomai, jau jam neviskas 
galvoje gerai.

JIE PRIEŠ 
KOMPROMISUS 
IR PASITARIMUS

Chicagos kunigų 
raštis, kalb ėdamas apie
tarptautinę įtampą dėl Vak. 
Berlyno, tiesiog šaukia:

“Ar tik nebus blogiausia 
ir pavojingiausi, kad prėz; 
Kennedy patarėjai yra linkę 
manyti, kad Berlyno padė
ties įtampa gali priversti 
Vakarus eiti į kompromi
sus su Sovietų Rusija. Tai 
būtų didelė klaida ir labai 
pavojinga. Tai būtų dar 
vienas ir šiuo metu labai 
didelis Sovietų laimėjimas.” 

Tiesa, susitarimas dėl 
•Berlyno ir išvengimas pa
saulio karo reikštų didelį 
Tarybų Sąjungai laimėji
mą. .Bet taip pat iri toks 

noras greičiau nusikratyti pat didelis laimėjimas būtų 
ir Jungtinių Amerikos

ieškoti gydytojo, 
prašė aplankyti

Aš atosto-neįsiu!
Palaukit felčerio,—gauju!

kaip kirviu nukirto G. Trus- 
kaskienė.

Bet felčerio J. Bernotavi
čienė nerado. Nusiminusi 
motina grįžo pas sergančią 
dukrelę ir budėjo visą nak
tį, palinkusi prie lovos. Pa
galiau išaušo rytas, ligonies 
būklė dar labiau pablogėjo. 
Motina vėl nuskubėjo pas 
gydytoją.

Nežinia, ar rankas lau
žančios motinos ašaros, ar

reiciau nu» 
įkyria lankytoja /privertė

Bėglys I. Guzenko 
jau nereikalingas 
t

Toronto. — Igor Guzen
ko, kuris 1945 metais buvo 
iškeltas kone į “šventuo
sius”, kadangi jis pabėgo- i^ 
Tarybų Sąjungos atstovy
bės ir apskundė eilę kana
diečių esant Tarybų Sąjun
gos “šnipais”, matyti, jau 
'atliko savo tarnybą ir pasi
darė nebenaudingas.

Aną dieną spauda prane
šė, kad Montreal© bankas 
skundžia jį už neišpirkimą 
vekselių sumoje $1,808 ir ne- 
sumokėjimą procentų $41.

Ispanijos liaudies kova už ■ 
laisvę prieš f a š i s t i n ius 1 
m a i š t i ninkus ir užsienio i 
interventus 1936- 1939 me
tais buvo vienas ryškiausių 
darbo žmonių mūšių prieš , 
tarptautinį fašizmą. Maiš
tininkai norėjo teroru ir 
prievarta sulaikyti demo
kratinės revoliucijos vysty
mąsi, siekė nublokšti ispa
nų liaudį atgal, atstatyti 
dvarininkų, fabrikantų ir 
dvasininkų privilegijas, sie
kė įvesti Ispanijoje atvirą 
fašistinę diktatūrą. Jie sa
ve vadino “nacionalistais,” 
o kovojo prieš savo tautą 
nacistinės Vokietijos ir fa
šistinės Italijos, padedami.

Ispanijos liaudies masės 
vieningai davė atkirtį maiš
tininkų kariuomenei. Ypač 
didvyrišk.'i grūmėsi Mad
rido darbininkai ir jauni
mas. Pirmosios ^fašistų ata
kos buvo atmuštos. Liaudis, 
su ginklu rankoje stojusi 
prieš fašistinius maištinin
kus, tėvynės išdavikus, bu
vo kupina pasiryžimo ne
leisti įsigalėti Ispanijos fa
šistinei diktatūrai. Komu
nistų partija organ i z a v o 
Liaudies frontą, į kovą 
prieš fašistus sutelkė visas 
antifašistines jėgas.

Neturėdami paramos ša
lies viduje, maišti n i n k a i 
pačioje sukilimo pradžioje 
pervežė italų ir vokiečių 
lėktuvais iš Moroko į Ispa
niją 10 tūkstančių marokie
čių ir 12 tūkstančių svetim
šalių legiono kareivių. Ta
čiau darbininkų milicijos 
būriai per dešimt dienų lik
vidavo sukilimo židinius pa
grindiniuose šalies .centruo
se: Madrjde, Barselonoje ir 
kitur. Kuo . labiau aiškėjo 
sukilusių generolų bejėgiš
kumas,'tuo atviriau Vokie
tijos ir Italijos fašistai ki
šosi į pilietinį karą Ispani
joje.

Ispanų liaudies kova prieš 
fašistus peraugo pilietinio 
karo rėmus ir pavirto kova 
už nacionalinę nepriklauso
mybę. Ši kova dar labiau 
sutelkė darbo žmones apie 
Komunistų partiją, apie 
Liaudies fronto vyriausybę. 
Respublikos kariuomenės 
daliniai didvyiškai gynė 
kie k v i e n ą žemės pėdą, o 
Madride kiekvienas namas 
buvo paverstas tvir t o v e . 
Nėra abejonės, kad jeigu 
Vokietija ir Italija nebūtų 
įsikišusios į Ispanijos vi
daus reikalus, respublikonų 
vyriausybė būtų susidoroju
si su maištininkais. Juk 
maištininkų ir interventų 
armijos ilgai neįstengė pa
siekti persilaužimo k are, 
nors jos turėjo ginklų per
svarą, naujuosius vokiečių 
ir italų tankus bei lėktuvus.

Gėdingą vaidmenį pa
smaugiant Ispanijos Res
publiką suvaidino Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės. 
Jų iniciatyva buvo sudary
tas vadinamas susitarimas 
dėl nesikišimo į Ispanijos 
reikalus. Šis susitarimas 
nuo pat pirmųjų dienų pa
statė teisėtą Ispanijos vy
riausybę į nelygias sąlygas 
su fašistiniais maištinin
kais. Prisidengdami susi
tarimu dėl nesikišimo, Ang
lijos ir Prancūzijos valdo
vai uždraudė teikti pagal
bą Ispanijos vyriausybei, 
blokavo Ispanijos teritoriją 
ir v a n d e n is. Angliją ir 
Prancūziją netiesiogiai rė
mė JAV. Kai 1939 m. ko
vo 28 d. fašistams pavyko 
pralaužti frontą ir Madri
das bei "visa Respublikos te
ritorija atiteko interven-

tams, JAV vyriausybė 
balandžio 1 d. pripažino 
Franko valdžią.

Savo tikslams. Vokietijos 
ir Italijos fašistai panaudo
jo Portugaliją, kurioje vieš
patavo diktatorius Salaza- - 
ras.

Tarybų Sąjunga buvo, vie
nintelė valstybė, kuri atvi
rai demaskavo “nesikišimo” 
į Ispanijos reikalus komedi
ją ir teikė Ispanijos liau
džiai visokeriopą paramą. 
TSRS diplomatai įvairiuose 
tarptauti n i u o s e susitiki
muose reikalavo leisti visų 
šalių pažangiosioms jėgoms 
teikti pagalbą teisėtai Ispa
nijos vyriausybei.

Visų šalių darbo žmonės ' 
puikiai suprato, kad res
publikonų pergalė Ispani
joje žymiai sustiprins jų jė
gas, o Respublikos pralai
mėjimas būtų skaudus smū
gis viso<)asaulio demoki*#- 
jai. Todėl viso pasaulio pa
žangūs žmonės siekė kiek 
galėdami suteikti pagalbą 
didvyriškai Ispanijos liau
džiai. Nebuvo nė vienos 
šalies, kur taikos ir demo
kratijos bičiuliai nepareikš
tų savo solidarumo su Ispa
nija. Buvo renkamos lėšos, 
drabužiai, maisto produktai 
ir siunčiami kovojančiai Is
panijai. Masiniuose mitin
guose buvo reikalaujama 
nutraukti Ispanijos bloka
dą, “nesikišimą,” leisti par
duoti Respublikai ginklų. 
Darbininkai atsisaky d a v o 
pakrauti krovinius, skirtus 
maištininkams. . . .

Noras, kovoti prieš fašis
tinę diktatūrą, už .teisingu
mą paskatino, tūkstančius 
darbo žmonjų iš . įvairių ša
lių vykti į Įspkniją sąva- 
noriais, ir kovoti Respubli
kos pusėje.' Daugeliui sava
norių teko pepeiti nelegaliai ’ 
kelių valstybių sienas, pa-. 
kelti didelius sunkumus ke- . 
lyje, kol pasiekė Ispaniją. 
Tačiau tarptautinio solida
rumo jėga buvo stipresnė 
už visas kliūtis ir pavojus. 
Daugiau kaip 30 tūkstan
čių užsieniečių iš 52 šalių 
kovojo už Ispanijos Respub
liką internacionalinėse bri- • 
gadose. Respublikoniškosios 
armijos gretose kovojo ir 
gausus būrys lietuvių sava
norių. Jie atvyko į Ispani
ją ne tik iš "Lietuvos, bet ir 
iš TSRS, JAV, Argentinos, 
Brazilijos, Prancūzijos ir 
kitų šalių. Madridas ir Sa
ragosa, Teruelis ir Ebras, 
Gvadalachara ir Barselona 
bei kiti vardai primena tų 
dienų kovas, atkuria atmin
tyje anų laikų vaizdus.

25 metai praėjo nuo Is
panijos pilietinio karo pra
džios. Daug įvairių pakiti
mų įvyko per šiuos m#tus. 
Antrajame pasauli n i a m e 

• kare buvo ^utriuš k i n t o s 
stambiausios fa š i s t i n ė s 
valstybės: Vokietija, Italija 
ir Japonija. Išaugo demo
kratijos jėgos, paša uline 
sistema pavirto socializmas. 
Tačiau fašizmo šaknys dar 
ne visiškai sunaikintos. Jos 
gyvos ne tik Ispanijoje. Va
karų Vokietijoje Hitlerio 
palikuonys, vėl žva n g i n a ,, 
ginklais, grasina Europos 
perdalijimu. Juos palaiko, 
JAV, Anglijos ir Prancūzi-' 
jos imperialistai, kurie ka
daise palaikė Ispanijos lais
vės budelius. Bet šiandien 
laikai nebe tie. Taikos ir

1 demokratijos jėgos dabar 
nepalyginamai stiprėsnės. 
Mes tvirtai įsitikinę galime 
pakartoti Ispanijos respub
likonų šūkį — “Jie nepiyi-

■ eis!” * •
Kazys Preikšas
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MIKROMEGAS

(Žiūrini pro mano akinius
Veisles išlaikymo klausimu

Indijanos universiteto zo
ologijos prof e s o r i u s dr. 
Hermann J. Muller 1946 
m. gavo Nobelio premiją už 
atradimą, jog ionizuojanti 
radiacija veislės ląs t e 1 e s 
v*e i k i a neigiama prasme. 
Tie nenormalumai esą pa
veldimi nuo tėvų ir dėl to 
tauta, ar net visa žmonija, 

'galinti prieiti prie išsigimi
mo.

Minėtasaf genetikas ne
seniai kalbėjo West Lafa
yette, Ind., Amerikos biolo
ginių mokslų instituto me
tiniame suvažiavime, kuria
me dalyvavo apie 3,000 bi
ologų iš 15 šalių. Be kita 
ko jis pasakė, jog kariai, 
aukštai skraidanti astrona
utai, atominių įmonių per
sonalas ir visi kiti jauni 

ti^yrai, kuriuos tik vienokiu 
< ar kitokiu būdu liečia radi

acija, turėtų saugoti savo 
veislę. Astronautai, kaip 
kad rusų Gagarinas ir Ti
tovas, ypatingai smarkiai 
rizikuoja savo veislės ty
rumo požiūriu, nes jie su
eina kcntaktan su kosmine 
ir solarine (saulės) radia
cija. Ateities karai, jeigu 
jie įvyks, bus kovojami ato
miniais bei branduoliniais 
ginklais. Karius gali lies
ti taktinių ir šrate g i n i ų 

”, bombų sprogimo radiacija.
Visa tai turint omenyje, 

dr. Mulleris siūlo tokį išsi
gelbėjimo būdą: kiekvienas 
jaunas vyras, stojantis ka
riuomenėn, ' turėtų sukelti, 
ir palikti, savo sėklos atsar
gą (sperm bank), kuri bū
tu laikoma saugioje vietoje. 
Jeigu toksai radiacijos pa- 

^Itfjstas vyras grįžtų iš karo 
’.gyvas, jis veislei jau nebe
tiktų. Tuomet jo žmona, 
jeigu norėtų kūdikio, galė
tų pasinaudoti jo iš anksto 
palikta sėkla. Dar daugiau, 
ji tai galėtų padaryti net ir 
vyrui karo fronte esant 
(čia galėtų įvykti daug ap
gavysčių, ypatingai iš neiš
tikimų žmonų pusės).

Proponuojama į šią sche
mą įtraukti ir civilinius 
jaunus vyrus bei veislinius 
bulius ir eržilus. Siūloma 
sudaryti iš visokių naudin
gų gyvūnų sėklos bankus, 
juos sunumeriuoti bei suka
taloguoti ir laiykti ateičiai. 
Proponuojama, į pavojingas 
vietas, kur tik gali pasiek
ti pavojingieji spinduliai, 
statyti senesnius vyrus. 
Jaunesniuosius gi laikyti 
tokiose vietose, kur radia
cijos pavojaus nėra.

Be to, dr. Mulleris siūlo 
įvesti griežtą gimdymo 
kontrolę: jei kuri pora su
plauks vaikų daugiau, nei 
valstybės nustatyta norma 
—turės mokėti (sulyg turi
mo turto) specialius mokes
čius: jei ir tai nepadės — 
juos sterilizuoti (kastruo
ti). Šios teorijos autorius 
teigia, jog daugiausia vaikų 
turi tos šeimos, kurių in
telektualinis lygis yra že
miau normos. Inteligentiš- 

- kesnės šeimos vaikų turi 
mažai, todėl lapisniškai vi
sa tauta, ar bent jos dau- 
guma, būsianti protiniai 
kiuržai, silpnapročiai. To
kios šalys kaip Kinija, Ja
ponija, Indija ir kitos—jau 
skundžiasi vaikų viršpro- 
dukcija.

•Ši teorija, aišku, nepatiks 
kuri

tinių jų partijai balsų ir 
kitko.

Jeigu d-ro Mullerio teori
ja ir būtų įgyvendinta, tai 
vistiek veisles išlaikyymo 
problemos ji neišrištų. Ga
lima surinkti vyrų sėklos 
(sperm) bankus, bet kaip 
su moterimis? Jas irgi ra
diacija veikia! Jų veislinės 
ląsteles bei liaukas (kiauši- 
des-ovarus) radiacija suga
dins. Taigi kokia bus nau
da užveisti gera sėkla ra
diacijos sugadintą moterį? 
Gi branduolinės, anatomi
nės ar neutroninės bombo 
gali sprogti 
kuriuose

lių-ova)

&

virš miestų, 
gyvena ir mote- 
sėklos (kiaušinė- 

bankų sukelti ne

su prof. MullerioBėda 
siūlymu yra ta, kad jis ma
to tik vieną mokslo pusę, 
būtent—vyrus, o suvis už
miršta moteris. Todėl ir 
genetikos, ar eugen i k o s , 
problemos jisai neišspren
džia.

(Mums rodosi, kad iš vi
so d-ro Mullerio teorija yra 
neprotinga. Reikia kovoti 
už taikos išlaikymą, o ne 
už vyriškų sėklų čėdymą.— 
Red.)

Skaitymo sparta
• Šiuo metu amerikiečių 

gyvenime iškilo nauja ma
da—skaitymo sparta (speed 
reading). Jaunimo ir šiaip 
pseudointeligentų rateliuo
se labai madinga pasigirti, 
kad valandos bėgiu jis ar ji 
gali “perskaityti” 300 pus
lapių knygą! Kai kuris pa
gyrūnas sako,, būk jis ga
lįs skaityti po 2,000 žo
džių kas minutė. Kokia iš 
tokio skaitymo nauda, kiek 
toksai skaitytojas supran
ta ir įsisąmonina dėstomųjų 
knygoje minčių bei idėjų— 
to neklausiama. Skubumas 
—jų skaitymo tikslas. Yra 
net tokių “genijų,” kurie 
giriasi “perskaitą” po 5,000

tologiškai bijo komunizmo. 
Prieš gulsiant, kiekvienas 
jų žiūri po lova, ar nėra ten 
pasislėpusio komunisto, ku
ris tyko juos nudobti.

Jų patronas—John Birch 
—buvo misionierius ir šni- 
pinėtojas, gavęs galą kur 
tai Kinijoje ar kitur. Jo 
adoratoriai savo ekscentriš
kais darbais mano įamžin
sią jo atminimą.

Šios Sąjungos nariai, kaip 
juos oficialiai vadina Kali
fornijos generalinis proku
roras, yra psichiniai ligo
niai, sergą tam tikro proto 
liga, vadinama paranoia. 
Jie ne protauja, bet gaiva
liškai veikia sulyg jiems R. 
Welcho “Mėlynajame pam
flete” pateikto ritualo. De
mokratiją jie vadina “de
magogija ir nuolatine ap
gaule,” komunistais jie lai
ko buvusį prezidentą Ei
senhower}., Eleonorą Roo- 
seveltienę, Aukščiau s i o j o 
teismo pirmininką Warre- 
ną, Jungtinių Tautų sekre
torių D. Hammarskjoldą, 
mūsų Valstybės sekretorių 
D. Ruska ir kitus šio kraš
to vyriausybės pareigūnus. 
Jie kovoja prieš visas mū
sų krašto konstitucijos ga
rą n t u o tas laisves, prieš 
Teisių Bilių ir kitus demo
kratinius potvarkius. Kiek
vieną birčerių žingsnį seka

skaitymo spartą pakelti iki 
500 žodžių per minutę, o ki
tas ir iki 700. Tačiau taip 
skaityti galima tik lengvą 
romanną ar šiaip nesunkų 
raštą. Tokiais kursais nau
dojasi rašytojai, redakto
riai, mokytojai, gydytojai, 
biznio vadai ir kiti, kuriems 
kasdien reikia perskaityti 
daug raštų ar užrašų. Taip 
skaitant, tik užmetama 
akį ant puslapio ir tuoj ver
čiama kitas lapas. Išmoks
tama, tariant, raštą akia 
“fotografuoti.”

Negalima sakyti, jog 
skaitymo sparta neturi ver
tės. Ji naudinga, jeigu ja 
naudojamasi, kai kuriais 
atvejais, tik kaip priemone, 
jei nedaroma iš spartos 
tikslo. Didelė žmonių dau
guma kaip reikiant skaityti 
nemoka, jie skaito perlėtai, 
pažodžiui. Jie mato kiek
vieną žodį, savo minty
je jį ištardami ir užfik- 
s u o d ami. Besilavindami, 
jie išmoksta kartu matyti 
po du ar tris žodžius, o vė
liau iškart visą eilutę. To
kia sparta yra naudinga. 
Tačiau vien tik dėl spartos 
r e k o rdo apleisti žodžius, 
peršokti eilutes ar net i
ištisus paragrafus, s e k -' komunizmo baimė. Jie dėl 
ti vien autoriaus pagrindi- tos komunistinės fobijos 
nę mintį — neleistina. Iš negali nei dieną nurimti, 
tokio zigzaginio skaitymo nei naktį miegoti. Jie ku- 
nėra naudos.

Skaitymo spartos dabar 
moko vidurinėse mokyklose 
ir universitetuose. Tačiau 
tos įstaigos nesistengia iš 
savo mokinių padaryti 
spartaus skaitymo n emąs- 
tančius robotus. Kaip vis
kam gyvenime, taip ir skai
tymo spartai yra riba, 
kas, norma ,ir vieta.

Reakcininkų lizdas
1958 metų pabaigoje 

nas buvęs Amerikos fabri
kantas, Robertas Welch, 
prisiplėšęs pakankamai pi-

"t ' ' katalikų ierarchijai,
nori, kad jų parapijiečiai, 
įžiūrint jų intelektualinio 

^lygio, turėtų kodaugiausia
t

vaikų. Juo daugiau vaikiu 
tuo daugiau jiems biznio: 
daugiau krikštynų, pakasy
nų, jungtuvių, mišių, poli-

Iš laiškų
Vlnius, 1961. VIII. 28. 

Mielas Drauge Antanai!
Labai ačiū už laiškutį iš 

VII. 6, kurį gavau tik va
kar, ką tik grįžęs iš nedide
lės kelionės į Kupiškį, kur 
dalyvavau partinės organi
zacijos konferencijoje. Ne
galėjau neprisiminti mūsų 
bendros kelionės i tuos kraš
tus 1945 metų žiemą. Ir 
nuostabu, kad kaip tik Ku
piškyje dabar tik antrą 
kartą patekau po anos ke
lionės. Aplinkiniuose rajo
nuose esu buvęs po daugelį 
kartų, bet i Kupiškį kaž
kaip netekdavo u ž s u k ti. 
Kaip ir daugelis miestų - 
miestelių, Kupiškis gerokai 
pasikeitęs, pastatyta nema
žai naujų namų, pernai už
baigta didelė mokykla (vi
durinė), kurioje mokosi 
daugiau kaip 1,000 moki
nių. Kupiškėnai prisime
na šiemet įvykusią ir labai 
gražiai pasisekusią kupiš
kėnų dainų šventę, kurios 
metu buvo surengta etno
grafinė paroda, taip pat 
dailininkų - kupiškėnų pa
veikslų ir skulptūrų paro
da. Suruoštame konferen
cijos proga koncerte teko 
patirti, kad saviveikla pas 
kupiškėnus gražiai klesti. 
Ypač gražiai dainavo etno
grafinis moterų kolūkiečių 
choras iš Šimonių, kuris at
liko senoviškas kupiškėnų 
dainas. Choristės vis pagy
venusios, o kai kurios ir ga
na senos moterys, bet bal
singos, gražiais senoviškais 
kupiškėnų drabužiais apsi
rengusios.

Tų kelionių šiemet man 
tenka nemažai. O dar, kaip 
jau esu minėjęs, sumaniau 
per atostogas aplankyti ge
roką dalį pietinių kraštų. 

• Tad pabuvojome su žmona, 
sūnumi ir mažiausia dukre
le VITA Ukrainoje, Molda
vijoje, Armėnijoje, Gruzijo
je, o taip pat Kaukazo ku
rorte Soči. Daug važinė
jome Kaukazo kalnų ke
liais, buvome ligi pat Tur
kijos sienos.

Ir dabar esu kelionės iš
vakarėse, nes jau ryt iš
vykstu į Maskvą, o iš ten 
keliausiu į užsienį—į 50-ą- 
ją Tarpparlamentinę konfe
renciją, kuri šiemet įvyks 
Briuselyje?

Siunčiu Jums visiems la
bas dienas ir geriausius 
linkėjimus.

Jūsų
Justas Paleckis

tis, dedąs kiaušinius, kurie 
aštuonis kartus didesni už 
stručio kiaušinius? Visa 
tai žadino nepasitikėjimą.

Kai kurių to meto moksli
ninkų nuomone, gandai 
apie šį milžiną iš tikrųjų 
buvo tik atgarsiai senos le
gendos apie paukštį Roką— 
nuostabiai didelį ir krauge
rišką sparnuotį, kurio kaž
kada labai bijodavo ir apie 
kurį daug kalbėdavo arabų 
jūreiviai. Jis esąs toks di
delis, pasakodavo jie, kad, 
jam pakilus, užtemsta die
na. Jis esąs toks stiprus, 
kad galįs nunešti dramblį 
ir net vienragį, ant kurio 
rago dar būtų pasmeigta 
keletas dramblių.

Jūrininkui S i n d b a bui, 
“Tūkstanties ir vienos nak
ties” didvyriui, teko pama
tyti Roką po to, kai jis buvo 
užtikęs šio paukščio kiauši
nį: “didelio aukščio ir ap
imties baltą rutulį... kurį 
norint apeiti aplink, reikia 
padaryti penkia s d e š i m t 
žingsnių.”

Ar tai ne nuostabu — 
penkia sdešimt žingsnių! 
Tai daug kartų daugiau už 
“milžiniškus lukštus,” apie 
kuriuos buvo pranešama iš 
Madagaskaro. Tačiau, atsi
žvelgiant į tai, kokia laki 
yra arabų vaizduotė, gali
ma suprasti, kodėl jų pasa
kojimuose paukštis pasiekė 
tokio dydžio.

Minėdamas milžinišką 
Afrikos paukštį, senovės is
torikas Herodotas pasiten
kino daug kuklesniais mat
menimis: Egipto žyniai 
jam pasakoję apie kažkokį 
milžinišką plunksnuotį, gy
venantį “už Nilo ištakų” ir 
galintį nunešti suaugusį 
žmogų. Žinant, kad visų 
stipriausias erelis pajėgia 
nunešti tik kiškį arba avi
nuką, yra ko stebėtis šiuo 
paukščiu, nors jo jėga toli 
gražu neprilygsta legenda- 
riniam Rokui.

XIII amžiuje Markas Po
las rašė girdėjęs apie šį 
paukštį iš paties chano Ku
bilai aus. Įžymusis Veneci
jos keliautojas tvirtino, jog 
rytų despotas jam net pa
rodęs šio paukščio plunks
nas, kurių ilgis buvęs 90 
ampanų (apie 20 metrų!), 
ir du didžiulius kiaušinius. 
Pasak chano, paukštis Ro
kas gyvenąs “ne Madagas
kare, bet kažkokioje kitoje 
pietinių pakrančių saloje.”

Vėliau šis prane Šimas 
daug kam pasirodė esąs 
tvirtu argumentu, įrodan
čiu, jog legenda apie paukš
tį Roką ir madagaskariečių 
pasakojimai apie paukštį, 
dedantį kiaušinius sulig 
aliejaus ąsočiu, yra vienos 
kilmės: visa taį, esąs tuš
čias prasimanymas.

Arabų pasakų paukštis
Kai 1658 metais admiro

las Etjenas de Flakūras, il
gą laiką gyvenęs šioje salo
je, baigė rašyti “Didžiosios 
Madagaskaro salos istori
ją,” skaitytojai joje galėjo 
rasti daug įvairių žinių 
apie šios vietovės fauną, ku
ri labai skyrėsi nuo Afrikos 
žemyno gyvūnijos. Tačiau 
į daugelį šių žinių buvo žiū
rima kaip į keliautojų pa
sakaites, ir tik po dviejų- 
trijų šimtų metų mokslinin
kai pradėjo pastebėti, kad 
jos yra teisingos.

Kalbėdamas apie paukš
čius, “kurie veisiasi miš
kuose,” de Flakūras, tarp 
kitko, rašė:

“Vudupatra — tai didelis 
paukštis, kuris veisiasi Am- 
patruose ir kurio vietos gy
ventojai niekaip negali su
gauti, nes jis slapstosi visų 
nuošaliausiose salos vieto
se.” (De Flakūras kiek iš
kreipė paukščio vardą. Čia
buvių kalba paukštis — 
“vorom,” todėl paukštis, 
tu r būt, buvo vardu “vo- 
rompatra.”)

Kiek vėliau kiti keliauto
jai apie šį Madaga s k a r o 
paukštį surinko daugiau ži
nių, kurios buvo dar fan
tastiškesnės. Jis tvirtino, 
kad šis paukštis deda milži
niškus kiaušinius: daug di
desnius už stručio kiauši
nius. Tie kiaušiniai esą to
kie dideli, kad jų lukštus 
čiabuviai naudoja vietoj in
dų vandeniui laikyti.

Apie tai praneša, pavyz
džiui, F e r d i n a ndas fon 
Hochšteteris:

“Į Moriso salą iš Mada
gaskaro atvyko čiabuviai 
pirkti romo. Jie atsivežė 
indų romui — kiaušinių 
lukštų, kurių kiekvienas 
aštuonis kartus .didesnis už 
stručio ir šimtą trisdešimt 
kartus didesnis — už vištos 
kiaušinį; jame telpa du ga
lonai (devyni litrai). Čia
buviai papasakojo, kad to
kių kiaušinių jie kartais 
randa nendryuose, o ret
karčiais jiems pasiseka pa
matyti ir patį paukštį.”

Nėra ko ir aiškinti, kad 
mažai kas patikėjo šiuo 
pranešimu. Tais laikais net 
strutis, turįs vos du su pu
se metro aukščio, buvo lai
komas neproporcingai dide
liu, įstabiu paukščiu. Kokio 
gi dydžio turėtų būti paukš-

įvairias neva patrioti- 
fronto organizacijas, 

kelia triukšmą legiti-

sai

vie-

knygų per metus, po tris | nigų ir iš_ biznio pasitrau- 
knygas per vakarą ir pan.; kęs, neturėdamas ką veikti
Tačiau paklausk tokį urmi
nį skaitytoją, ką jis iš to
kio skaitymo įsisąmonino, 
ką išmoko? Pasikalbėjęs su 
tokiu mašinaliniu skaiytoju 
pusę valandos, tuoj matai 
jo inteligencijos lėkštumą: 
jisai skaitymo čempionas, 
bet protinis robotas!

Kiek naudos gali toksai 
“skaitytojas” turėti, pav., 
iš Dostojevskio, Tolstojaus, 
Gorkio, Černicevskio, Mark
so, Lenino ir kitų mąstyto
jų darbų, kuriuos jis taria
si perskaitęs po 1,200 žo
džių kas minutė greičiu? 
Jokios! Kai kurie rašytojai 
savo veikalus kūrė per dau
gelį metų: ten jie įdėjo sa
vo sielą, ryškino savo min
tis bei idėjas. Juos reikia 
skaityti lėtai, tiesiog studi
juoti, kiekvieną mintį bei 
teiginį apsvarstyti, įsimin
ti. Reikia skaityti ne šab
loniškai, bet kritiškai. Yra 
idėjų priimtinų ir atmesti
nų. Visą tą medžiagą rei
kia perleisti per savo kri
tinę prizmę, reikia būti
teligentišku skaitytoju, ne 
robotu. Nesuprantamus 
džius nepraleisti, bet 
prasmės ieškoti žodyne. 
Nesuprantamas mintis iš
kelti artimųjų pokalbiuose, 
jas išsiaiškinti. Dar geriau 
—rašyti savo laikraščio re
dakcijai ir klausti. Klaus
ti ne gėda.

Vidutinis skaitytojas ga
li skaityti po 200 žodžių 
per minutę greičiu. Dabar 
yra specialių mokyklų, ku
rios moko skaitymo spartos. 
Porą mėnesių pasilavinęs, 
apdairus pilietis gali savo

in-

ZC-

ir norėdamas figūruoti ko
mercinės spaudos pusla
piuose, — sukūrė t. v. John 
Birch Society. Jos tikslas— 
kova prieš komunizmą. Tą 
Sąjungą sudaro turtingi 
biznieriai bei pramoninin
kai, aukšti atsargos kari
ninkai ir senyvos neuraste
niškos moterys. Visi jie pa-! kovojo!

ria 
nes • • Jie 
miškuose piliečių mitinguo
se, jie bliauja prieš viso
kias demokratiškas apraiš
kas bei išraiškas.

Birčiečių “Mėlynoji kny
ga,” tai lyg sutrumpinta 
kopija Hitlerio “Mein 
Kamph,” taL siauri a u s i o 
fanatizmo, juodžiausios re
akcijos ir demagogijos bib
lija, kurios nuostatus tie 
a b 1 a v u kai aklai seka ir 
vykdo. ’ Visas jų veiksmas, 
kaip Ku Klux Klano, atlie
kamas slaptai, be jokių 
svarstymų ar kritikos. Vir
šininkų įsakymas — jiems 
“šventas daiktas.”

Ir mūsų vyriausybė jų 
nelaiko kenksmingais! Ne 
stebėtina todėl, kad viešai 
organizuojama net Ameri
kos nacių partija, tokių pat 
nacių, prieš kuriuos mūsų 
krašto žmonės taip sunkiai

Seno Vinco atminimui
Iškilęs iš liaudies, paneigtos be galo, 

Kentėjai nuoskaudų daugybę,
Į<ur polėkiai vyto, sužlugo, užšalo, 

Nes skriaudos užstelbė teisybę.
Skurdas pats giliausias—svečias nuolatinis 

Prošvaistei nebuvo net vietos,
Glūdėjo sustingęs patamsis naktinis— 

Daug karčios širdgėlos išlietos—
Skriaudėjai niokojo varganą tėvynę, 

Atvangos visai neprileido,
Net menkiausią teisę vargdienių sumynę...

Tik skurdas daigus savo leido,—
Nes buožė ir ponas, staršina, žandaras 

Beteisį visaip išnaudojo;
Nuo skurdo giliausio plito ligos, maras: 

Vargdieniai laisvai tik vaitojo.
Jų protą svaigino kunigas bažnyčioj, 

Karčiama pribaigti padėjo,
Nepasisekimai plito vargšų grįčioj, 

Jie visi dažniausiai badėjo.
Tu varganą savo tėvynę apleidai, 

Kad svetur atvangos ieškoti,
Bet į tokį pat vargą nusileidai: 

Pusvergiu vėl teko pastoti.
Kai gavai darbelį, kad duona pelnyti, 

Jį rauda, prakaitu mazgojai,
Kaip bosui įtikti? Sunku išmanyti!.. 

Pastumdėliu Tu jo pastojai.
Tik ilgai netenka darbu pasidžiaugti, 

Kai minios jo laukia už vartų, 
Parsiduodantieji turi sriautu plaukti, 

Bebandant jį gauti daug kartų...
Nedarbo slogutis—svečias nuolatinis: 

Vėl nėra kam jėgas parduoti, 
O kuomet, nutrūksta įeigų šaltinis—

Kas ranką tau gali, paduoti ?..

Ir ėmei ieškoti išeities į tiesą,
Kad pradėt skriaudas nusitrenkti,

Už žmonišką buitį, už auštančią šviesą, 
Siurbėlių siautimą užtvenkti.

Į tą kovos žygį daug žingsnių įdėjai 
Ir raštais ir žodžiais širdingais...

Taip kilę didingi naujos buities vėjai 
Padvelkė sūkuriais teisingais.

Jau pasiliuosavus brangioji tėvynė 
Nuoskaudas žiaurias panaikino,

Liaudies naują buitį gerbūviu išpynė:
Į laimę angas atrakino...

Tu veikla savąja už tai ir kovojai,
Ne tiktai už savo tėvynę,

Bet už visos žemės skriaudžiamus užstojai, 
Ką siurbėlės slegia pamynę.

Visa tai, ko troškai, gražiai progresuoja,
Sužlunga kenkėjai niekingi,

Polėkiais kovingais liaudis sualsuoja, 
Ryškėja užmojai teisingi.

Skriaudos, liaudį slegią, pasiliks nušluotos,
Jų versmės pataps sunaikintos,

• Darbo žmogaus teisės, jam; pačiam įduotos, 
Tobulės, taip sunkiai įgytos.

Nors Tavų gyvybę mirimas nuskynė 
Ir kapas prislėgė krūtinę,

Tavo draugus širdis liūdnumas išpynė, 
Įnešęs tamsumą naktinę.

Bet Tavo darbuotę mes nuolatos tęsim,,
Veikimą didingą plėtosim,

Ir nuoskaudų liaudies vis taip neapkęsim, 
Kovot už jos laimę nestosim!..

...Ilsėkis ramybėj, kelionę atlikęs,
Prie didžios veiklos prisidėjęs,

Per tave ne vienas žmogus, atsilikęs, 
Į šviesą yra pajudėjęs...

NAUJOS GIRDYKLOS
Ukm e r g ė s “Vienybės” 

įmonėje pradėtos gaminti 
automatinės galvijų girdyk
los. Šias girdyklas galima 
naudoti fermose, esant įvai
riam vandens spaudimui.

Kai kurios naujų girdyk
lų dalys gaminamos iš 
plastm a s ė s — polistirolo. 
Šiais metais gamykla jų pa
gamins 80 tūkstančių. Šiuo 
metu baigiamas surinkti 
pirmasis tūkstantis girdyk
lų, kurias gaus Tarybų Lie
tuvos kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai.

Sydney, Australija —^Nu
sišovė vengras pabėgėlis, 
kuris čionai atbėgo po 1956 
m. sukilimo.

Maskva. — čia atsilankė 
Blas Roca, Kubos Liaudies 
socialistinės partijos sekre
torius.

Vilniuje įvyko pirmoji res
publikoje estradinių kolekty
vų apžiūra, kurioje dalyvavo 
geriausieji iš rajonų bei mie
stų 16 kolektyvų. Miestų tar
pe su mažais instrumentiniais 
sąstatais geriausiai pasirodė 
Šiaulių Statybos tresto, miestų 
estradinių kolektyvų tarpe su 
dideliais instrumentiniais są
statais—Šiaulių “Elnio” kom
binato estradiniai kolektyvai.

Nuotraukoje: Kauno “Ban
gos” klubo estradinis orkes
tras apžiūros metu.
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“Ir sušaudytieji pratyla*
Prieš keletą dienų gavau 

iš Lietuvos tokia antrašte 
arti 90 puslapių knygelę, 
parašytą S. Bistricko. Ro
dos, veik visi amerikiečiai 
turistai, apsilankę Tarybų 
Lietuvoje, pamatė bei ap
žiūrėjo Panerių pragarą, 
bet apie to pragaro akciją 
mažai sužinojo. Štai ką mi
nimos knygelės autorius pa
sakoja:

“Šioje knygelėje nieko nė
ra išgalvota. Visos pavar
dės tikros ir faktai tikri. 
Jie surinkti iš archyvinių 
bylų, teismo d o k u m entų, 
žmonių, mačiusių tas bai
senybes savo akimis, pasa
kojimų. Ir patei k i a m o s 
nuotraukos yra grynai nuo
gi žmonės prie sušaudymo 
duobės, pačių okupantų pa
darytos, rastos archyvuose, 
kurių nespėjo sunaikinti 
bėgdami fašistiniai išsigi
mėliai.

Viso pasaulio žmonės am
žinai minės Osvencimą, Bu
chenvaldą, Dachau, IX for
tą, amžiais niekam iš at
minties neišblės ir Panerių 
vardas.

Mes sakome “Paneriai” ir 
prisimename šimtą tūks
tančiu žmonių, kuriuos čia 
nukankino fašistiniai gal
važudžiai. Mes prisimena
me Panerius, ir prieš akis 
iškyla nepaprastos kančios, 
kurias čia patyrė fašistų 
suvarytos aukos iš senojo 
Vilniaus ir kitu Lietuvos 
miestų, miestelių, atgaben
tos iš fašistų okupuotų Eu
ropos kraštų. Mes, kalbėda
mi apie Panerius, prisime
name, kad vėl Vakarų Vo
kietijoje kelia galvą ruda
sis fašizmo voras, kad vėl 
ten aktyvėja nebaigti mušti 
fašistiniai galvažudžiai,~ ir 
tarytum girdime Paneriuo
se pralietą kūdikių, moterų, 
vyrų kraujų šaukiant. 
“Stiprinkite taiką, žmonės! 
Niekados neleiskite, kad vėl 
atkiustų fašistinė gyvatė!”

Paneriuose su vokiečiais 
budeliais z o n d erkomandi- 
ninkais darbavosi lietuviai 
aktyvistai: Karsoka, G e r - 
manavičius, Šapelis, Marti
šius, Livčinas.

Traukinys iš Vilniaus su 
50 vagonų kai pribuvo į Pa
nerius: “štai atraizgė vie
lomis užsuktas vienas pre
kinio vagono duris, lyg ne
noromis jos prasivėrė, Ir 
pasirodė išblyškę moterų ir 

- apšepę vyrų veidai.
—Laukan! — kažkas rik

telėjo vokiškai, ir pro kito 
vagono duris išvirto būrys 
žmonių, - kartu tempdami 
savo mantą — pagalves, 
čiužinius, lagaminus, vaikų 
vežimėlius, indus, maišus 
su bulvėmis, rūbus. Iš kar
to blankiai mėnulio apšviesta 
pageležinkelė atgijo, prasi
dėjo didžiulė maišatis. Žmo
nės šūkavo, ieškojo savo 
šeimos narių, saugojo man
tą. Jie nežinojo, dėl ko 
juos čia atvežė, jie dar tikė
jo gyvenimu.

Ir staiga į šią maišatį 
įsiliejo zonderkomandinin- 
kai. Keikdamiesi ir daužy- 
damiesi šautuvų buožėmis, 
jie įvirto į šį žmonių skruz
dėlyną ir atskirą grupę 
žmonių nusivarė tiesiog' 
prie duobės.

Tarsi krūptelėjo nakties 
apsiaustas miškas nuo šū
vių. Krūptelėjo ir sukliko 
atvežtieji. Kiti šoko bėgti, 
kas kur įmanydamas.

—Bėgančius šaudyt! — 
visa gerkle riktelėjęs, Šape
lis paskubomis ėmė taikyti 
į tolstančias figūras.

Štai jis mato, kiek atsi
likusi nuo kitų bėga mote
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ris su kūdikiu ant rankų. 
Kartą Šapelis iššovė, bet 
pro šalį, dar kartą — ir vėl 
nepataikė, ir staiga šalia 
bėgančios moters iš kažkur 
išniro zonderkomandininko 
figūra. Šis trenkė šautuvo 
buože, ir moteris parkrito. 
Pasilenkęs pačiupo kūdikį 
ir, pakėlęs už kojyčių, tren
kė į čia pat stovėjusį tele
grafo stulpą.

— Vyras, — pagalvojo 
Šapelis, — veikia ryžtin
gai.

Tai nutoldami, tai vėl 
lyg priartėdami apli n k u i 
aidėjo padriki šūviai—zon- 
derkomandininkai baigė su
sidoroti su bėgliais.

—Likusius greičiau suva
ryti už tvoros, — riktelėjo 
Šapelis saugojantiems dar 
neišlaipintus iš vagonų 
žmones ir pats nuskubėjo 
prie duobės.

O prie duobės maišatis ne
mažėjo. Čia vieni zonderko- 
mandininkai, suguldę žmo
nes ant šaltos žemės, sau
gojo, kad jie niekur neding
tų, kiti, daužydami lazdo
mis ir šautuvų buožėmis, 
juos nurenginėjo, o treti 
dirbo kruvinąjį darbą — 
šaudė be paliovos į duobes 
suvalytus žmones.

Pagaliau prie duobės pa
sirodė pats geto viršinin
kas Miureris ir supykęs, 
kojom trypčiodamas, visas 
išraudęs, lyg rimbu mosta
guodamas rankomis, ėmė 
ant visų šaukti už betvarkę, 
kad niekas neprižiūri, kaip 
lavonai suvirsta duobėje.

—Reikia žiūrėti, kadį 
duobę kuo daugiau tilptų, 
—baigdamas pamokomai iš
tarė, išsitraukęs iš'' kelnių 
kišenės didelę pypkę ir už
sirūkė, o keli nuogai iš
rengti žmonės, įo prižiūri
mi, braidydami y po krau
juose paplūdusią duobę, 
ėmė tvarkingai guldyti už
muštuosius.

—Štai kaip reikia, — kai 
šie baigė savo darbą, dar 
kartą šūktelėjo Miureris ir, 
mostelėjęs ranka, išdidžiu 
žingsniu nužingsniavo į ša- 
lj.

Ir tuo pat metu ties duo
be lyg pagal komandą vėl 
supoškėjo šūviai, o tie, ku
rie ką tik lyg malkas dėlio
jo užmuštuosius, amžinai 
liko čia pat. Vėl mirties 
konvejeris slinko savo 
įprasta vaga, be perstojo 
poškėjo šūviai, tarsi norė
dami nustelbti išgąsdintų 
vaikų klyksmą, motinų pra
keikimą, sužeistųjų aima
nas.

—Greičiau,, greičiau, ne
gi terliosimės visą naktį,— 
šen ir ten lakstydamas, vis 
skraidina Šapelis.

Šapelio paragintas, vado
vavęs aukų nur engimui 
z o n derkomandininkas dar 
įnirtingiau ėmė jas mušti 
lazda. O viena moteris nie
kaip negali nusirengti — 
rankose turi kūdikį, du 
vaikai, įsikibę veriančiai 
spiegia. Žonderkom a n d i - 
ninkas prišokęs ima lazda 
mušti moteriškę ir vaikus— 
per galvą, per nugarą, kur 
tik papuola. Iki pusės išsi
rengęs vyriškis atsivedėjęs 
tvoja zonderkomanininkui, 
kad šis net susverdėja. Bet 
tuo pat metu trinktelia šū
vis, ‘ ir vyriškis negyvas 
parkrenta; budeliui pasku
bėjo į pagalbą kitas zon- 
derkomandininkas. Tuotpat 
metu pribėgęs dar vienas 
budelis plėšte išplėšia iš 
motinos rankų kūdikį ir nu
siveda į duobę. Motina su
klikus puola į duobę kūdi
kio, paskui ją vaikai — vėl 

šuviag šūviai, šūviai Be ga
lo, be krašto, • atrodo nieka
dos nepasibaigs tos kruvi
nos skerdynės, niekados ne
bus galo žmonių kančioms.

Bet štai tarsi užsikirtę 
šautuvai nustojo spiaudę 
ugnį, stojo mirtina tyla.

—Fui, tai n u s i v a riau. 
Kiek gi suguldėm? — nuo 
kaktos šluostydamas pra
kaitą, pratarė Germanavi
čius.

Paskaičiuok. Penkiasde
šimt vagonų, — atsiliepė 
Martišius.

—Du su puse tūkstančio 
bus?

—Aišku, bus.
—Kiek dabar laiko?
—Greitai dvylikta.
— Nieko sau padirbėta. 

Per keturias valandas susi- 
dorojom. Einam išgerti?

Ir jie pasuko ten, kur sto
vėjo dėžės su degtine. Bet 
nespėjo.

—Greičiau visą mantą į 
vagonus sukrauti! — šen ir 
ten bėgiodamas ėmė šaukti 
Šapelis.

Ir zonderkomandininkai 
keiksnodami pasuko prie 
tuščio traukinio, aplink ku
rį voliojosi išmėtyta visa 
aukų manta.

—Lyg po gaisro, — šyp
telėjo Livčinas.

Martišius užkalbina Šape
lį, kad greit namo.

—Kokie namai? Tuoj 
bus kitas ešelonas.

Knygutėj nupasakojama, 
kaip ėjo deginimas tų šim
tų tūkstančių lavonų tose 
duobėse Paneriuose. Belais
viai ilgus laikus dirbo tą 
darbą ir keletas jų išsikasę 
tunelį pabėgo į laisvę. Taip 
fašistiniams budeliams ir 
nepavyko paslėpti.

“Kaip sušaudytieji pra
byla.”

“Trenkė šūviai, ir Blia- 
zeris nepajuto, kaip griuvo 
a u k š tielninkas, skaudžiai 
trinktelėjo galvą į kažką 
kietą ir neteko sąmonės. 
Tik atsikvošėjęs ant savęs 
pajuto užgulusį sunkų svo
rį, aitrų kraujo kvapą, 
kažkuo gličiu sulip u s i u s 
pirštus. Viršuje dar driok- 
sėjo šūviai, lyg pelų mai
šai dusliai į duobę krito la
vonai, kitur iš skausmo rai
tėsi sunkiai sužeistieji, ne
savais balsais š a u k d ami, 
lyg didžiausios malonės 
prašydami.

— Pribaikit! Pagaliau 
pri-bai-kit!

Bet budeliai buvo kurti 
šioms nelaimingųjų mal
doms. Juk šie niekur ne
dings, nepabėgs, šoviniai 
reikalingi tiems, kurie dar 
nesuluošinti, kurie dar ga
li stovėti ant kojų.

Ir visa didžiule duobė bu
vo pilna aimanų, dejonių, 
kupina žmonių kančių ir 
neapsakomo sopuliė?

Sunku buvo kvėpuoti, trū
ko oro, bet Bliazerįs bijojo 
pajudėti, nors vienu rau
mens judesiu išsiduoti, kad 
jis gyvas.

Galutinai nutilus šū
viams, dar kiek palaukęs, 
Bliazeris pabandė pajudėti. 
Tačiau tokia našta jį slė
gė, o rankos ir kojos taip 
buvo sustingusios, kad — 
nė iš vietos. Klaikus jaus
mas lyg ugnis užliejo kū
ną — jis suprato: čia teks 
likti amžinai, būti gyvam 
palaidotam. Sukaupęs visas 
pastangas, jis dar kartą 
bandė atsispirti ir pajuto, 
kad pajudėjo, nežymiai, ne
daug, bet pajudėjo. Dar 
kartą pasistūmė, dar kartą 
pabandė — ir jėgos visiškai 
apleido. Vėl gulėjo nejudė
damas po sunkia našta tarp 
skausmo, baisios mirties iš
kreiptų veidų, ir matė kaip 
raičiojasi, daužosi, blaškosi 
sužeistieji, o kaž kur neto
liese tebešaukė prikimęs, 

maldaująs širdį veriąs bal
sas:

—Pribaikit! Na, pri-bai- 
kit!

Kai jis pagaliau, sukau
pęs paskutines jėgas, išlin
do iš po lavonų, jau buvo 
tamsu. Netoliese kažkas 
vaikščiojo, tupinėjo, ir Blia
zeris išgirdo prislopintus 
balsus:

—Ei, Germanavičiau, būk 
žmogus, padėk man nusi
nešti šias dvi poras batų. 
Geri dar. Gaila mesti.

Dar kažkas žaksėdamas, 
vos a p v e rsdamas liežuvį, 
keikėsi, kad vokiečiai, sėdę 
į mašinas, nudūmė, nepali
kę jiems kuo mantą parsi
vežti.

Kiek lukterėjęs Bliazeris, 
bailiai persirisdamas per 
duobės viršuje gulinčius iš
rengtus lavonus, išropojo iš 
duobės ir ėmė atsargiai 
šliaužti, laikas nuo laiko 
sustodamas atsipūsti ir pa
siklausyti, ar kas nesiveja. 
O kai užpakalyje pasiliko 
vielos užtvaros, lyg vagis 
jis per laukus nusėlino į 
nakties sutemose paskendu
sį Vilnių.”

Ilgokos šios ištraukos iš 
minėtos knygelės, betgi ge
riausiai susipažinti su kny
gelės turiniu, kada paties 
autoriaus žodžius ir mintis 
skaitai. O knygelė be galo 
įdomi, ją pradėjęs skaity
ti negali sustoti. D. J.

Užnuodyta upė
1936 m. vasarą Reino 

pakračių gyventojai 700 
kilometrų ilgyje, nuo Liud- 
vigshafeno iki Roterdamo, 
stebėjo keistą reiškinį: 'žu
vys plačiai atvertomis žiau
nomis gaudė. orą, masėmis 
plaukė į upės paviršių ir 
čia pat žuvo, žuvų kūnai 
buvo išėsti opų.

Žuvys 1936 m. masiškai 
žuvo suleidus į upę nuodin
gas cheminių įmonių atlie
kas.

1948 m. žuvys vėl pradėjo 
masiškai žūti. Iškyla rim
tas pavojus, kad jos visai 
neišnyktų Reine.

Reinas teka labiausiai iš
vystytos pramonės rajonais, 
o jo intakai kerta Rūro sri
tį. Vakarų Vokietijoje įmo
nės naudotą nevalytą van
denį leidžia tiesiai į upę. 
Todėl prie Bonos Reino 
vanduo atsiduoda benzolu, 
o ties Dinisburgu jis juodas 
nuo fenolo. Bavarijos įmo
nės ir Elzaso kalio rūdynai 
suleidžia į Reiną nuodingas 
medžiagas ir rūgštis. Į upę 
nuleidžia savo ūžte r š t u s 
vandenis Kelno ir Diusel
dorfo ligoninės, skerdyklos 
ir įmonės.

Įvairių užkrečiamų ligų 
epidemijos čia tapo įprastu 
reiškiniu. Vandens analizė 
rodo, kad jo viename litre 
yra 45 milijonai įvairių li
gų sukėlėjų!

Filtrų įrengimo darbas 
labai ilgai trunka. Visa tai 
nekelia Vakarų Vokietijos 
Bonos vyriausybės nerimo. 
Ji susirūpinusi tik tuo, kad 
kuo smarkiau rūktų Rūro, 
Bavarijos, Vestfalijos ka
minai, ruošdami ginklus 
n a u j a m karui. ' Kaip ir 
anksčiau, miestai tebesi
naudoja užterštu vandenių 
tįesiog iš upės. Serga vai
kai, suaugę žmonės, nyksta 
žuvis, o kartu su ja ir žve
jo duonos gabalas...

San Francisco, Calif. — 
Gali įvykti Ramiojo vande
nyno pakraštyje laivų dar
bininkų streikas.

Maskva. — Iš Maskvos 
radijo stoties kasdien bus 
kalbama į angoliečius, ku
rie kovoja už savo šalies 
laisvę.

Kas iš tikrųjų šiandien 
valdo mūsų Ameriką?

Rašo Jerome Davis
ryti laikotarpiui iki 30 me
tų.

Venezuela gamina maž
daug 4 kartus daugiau naf
tos, negu visa kita Lotynų 
Amerika. Venezuelos pre
zidentas nenori šios naftos 
atiduoti pasaulio karte- 
liams, tačiau jos kainas 
kontroliuos minėtos naftos 
kompanijos. Tarptaūti nes 
naftos kompanijos, Wall 
Strytas ir valstybės depar
tamentas neretai susivieni
ja, kad galėtų pasipriešin
ti kokiems nors Pietų Ame
rikos kompanijų mėgini
mams įgyti ekonominę ne
priklausomybę.

Jau seniai įžymieji ame
rikiečiai suprato, koks di
delis pavojus slypi fakte, 
kad Jungtinėse Valstijose 
susidarė valdantysis elitas. 
Williamas Bryanas ne kar
tą kėlė visuomenę prieš šį 
pavojų pliekiančiose kalbo
se. Theodoras Rooseveltas 
taip pat daug kartų ragino 
atkreipti dėmesį į “piktada
rius, turinčius turtų.” 
Woodrowas Wilsonas dar 
1912 metais sakė, kad “vir
šum dabartinių demokrati
jos formų skraido neregi
mos imp e r i j o s šmėkla.” 
Franklinas Rooseveltas va
dino “ekonomikos rojalis
tais” tuos, kurie dieną nak
tį darbuojasi pralobhno var
dan, stengdamiesi pasipel
nyti iš visuomenės darbo. 
Pastaruosiuose mūsų rinki
muose svarbiausi kandida
tai į prezidentus buvo arba 
biiijpniėriai — tokie, kaip 
Rockefeller iš, Arba žmonės, 
už kurių nugaros stovi mili
jonieriai — tokie, kaip Ke
nedis ar Nixonas.

Karo metu svarbūs klau
simai faktiškai beveik nėra 
svarstytini, tad valdančioji 
klika priima visus arba dau
gumą nutarimų. Po antro
jo pasaulinio karo komerci
niai sluoksniai ir vyriausy
bė glaudžiai susipynė. Pra
monės vadovai vis labiau ir 
labiau susilieja su politi
niais vadovais, bendrai 
spręsdami, kas darytina ir 
ko daryti nereikia, politi
kai profesionalai kongrese 
aiškiai nustumti į antrąją 
vietą.

Valdantysis elitas turi 
daugybę smulkių atstovų 
vyriausybėje. Biurokratijos 
atžvilgiu mes esame vieno
je pirmųjų vietų pasaulyje. 
Washingtono kanceliarijos, 
prigrūstos valstybinių tar
nautojų, tikriausiai užima 
didesnį plotą, negu bet ku
rios kitos šalies sostinėje. 
Iš tiesų, mūsų federalinė 
vyriausybė įsikūrusi 269 
pastatuose, kurie užima 34 
milijonus kvadratinių pėdų, 
ir netgi plan u o j a m a iki 
1960 metų išplėsti plotą dar 
12 milijonų kvadratinių pė
dų. Taigi, per 6 metus plo
tas bus padidintas daugiau 
kaip 30 procentų. Tuo tar
pu kai • mūsų gyv e n t o j ų 
skaičius nuo 1930 metų iš
augo tik 45 procentą is, 
valstybinių tarnautojų per 
tą patį laiką padaugėjo 300 
procentų. Dabar mūsų ša
lyje jų yra 2,400,000. .Fe
deralinės vyriausybės išlai
dos baisiai išpūstos. Vie
nam -žmogui federalinėje 
vyriausybėje dabar išlei
džiama 5.5 karto daugiau 
lėšų. AuganČiajai biuro
kratijai patalpinti vyriau
sybė planuoja statyti nau
jus pastatus, kurie atsieis 
nuo 6 iki 8 bilijonų dole
rių. . < . . .

Istorija moko, kad nacijos

(Pabaiga)
Mūsų ekonomikai, kuri ir 

šiaip jau nesveika, tenka 
vis didesnė karinių išlaidų 
ir kylančios infliacijos naš
ta. Amerikos komercinių 
sluoksnių vadovai važinėja 
po visą pasaulį, supirkdami 
akcijas ir jungdamiesi su 
užsienio kapitalistais į kon
cernus. Antai, Amerikos ir 
Vakarų Vokietijos stambio
sios firmos susivienijo į kar
delius, kur jas sieja savi
ninkiški bei kariniai inte
resai.

Siekiant užtikrinti turtin
giesiems pelnus, šalyje, be 
to, sudarytos kar i n i a m s 
tikslams skirtų medžiagų 
atsargos, kurių vertė — 
$1,100,000,000. Man omą, 
jog jei karas kils, jis truk
siąs trejus metus, nors jau 
dabar aišku, kad karas turi 
būti trumpas ir įgaus pa
saulinės atominės katastro
fos pobūdį. Mūsų ekonomi
kos rojalistai labai paten
kinti, kad vyriausybė yra 
sukaupusi vario, švino, cin
ko, aliuminio, volframo, ko
kosinio aliejaus, opijaus, 
anties plunksnų ir ricinos 
aliejaus $8,100,000,000 su
mai. Be to, dar superkami 
žemės ūkio gamybos liku
čiai, kad iš jų būtų suda
rytos tokios pat atsargos.

Vien šios atsargos vy
riausybei kasdien atsieina 1 
milijoną dolerių, užtat jos 
garantuoja pelną turtingie
siems žemvaldžiams. Vy
riausybė jau išleido $3,50Q,- 
000,000, supirkusi; nereika
lingų Amerikos liaudžiai 
kviečių • likučius. Už tai 
Amerikos mokesčių mokėto
jai yra priversti atiduoti 
valstybės iždui $1,000 per 
minutę arba $1,500,000 per 
dieną. Finansiniai šulai ro
do didelius sugebėjimus iš
naudoti užsienio < Valstybes. 
Antai, jie perka iš tų šalių 
neapdirbtą alavą, šviną, va
rį, cukrų, bananus, kakavą, 
jautieną, vilną,1 neraugintu 
odą ir t. t. nepaprastai že- 
m o m i s kainomis, o šioihs 
šalims, mainais tepka pirkĮi 
reikalingus mašinų įrengi
mus ir pramonės gaminius 
tokiomis kainomis, kurias 
primeta Vakarų monopolis
tai.

Amerikiečiai mėgins įgyti 
pasaulinį naftos monopolį. 
Paimkime, pavyzdžiui, dak
tarą Frondisį, kurį dides
nioji dauguma išrinko'Ar
gentinos prezidentu dėl jo 
triuškinančių kalbų prieš 
tarptautinį naftos kartelį. 
Beje, visą laiką jis slaptai 
tarėsi su Šiaurės Amerikos 
naftos kartelių atstovais. 
Atėjęs į valdžią, jis sudarė 
sutartį su" visa grupe už
sienio naftos kompanijų, 
perdavęs joms tiek jau eks
ploatuojamus naftos telki
nius, tiek ir didžiulius nau
jai atrastus naftingus plo
tus. Už tai Argentina ga
vo $329,000,000 kaip pa
skolas iš Tarptautinio va
liutos fondo, eksporto - Im
porto banko, Wall Stryto 
bankų ir JAV finansų mi
nisterijos. Visa tai dau
giausia buvo suve dama į 
bualteriją — naujos pasko
los senomis apmokėti. Nors 
Argentinos konstitucija ir 
įstatymai draudžia teikti 
koncesijas užsieniečiams, šį 
įstatymo straipsnį lengvki 
pavyko aplenkti, suteikus 
kontraktus vietoj koncesijų 
kompanijoms Standard Oil 
ir New Jersey, Sell, Stand
ard Oil of Indiana ir Uni
on Oil. \ Kontraktai suda

vystosi ir keičiasi. Visi mes 
žinome apie Romos imperil 
jos klestėjimą ir žlugimąV 
Jungtinės Valstijos šiuo at
žvilgiu nėra išimtis. Mūsų 
šalyje pamažu atsiranda 
naujos valdančiosios gru
pės. Kartais tokios grupės 
pavirsta oligarchija. Mūsų 
šalis kapitalistinė, tad aukš
tesnieji kapitalistai turi di
džiulę valdžią. Karai ne tik 
nepanaikino šios valdžios, 
bet net padidino ją, nes mi
lijonieriai - magnatai įgijo 
bilijonus ir bilijonus dole
rių.

Šiuo metu Jung t i n ė s e 
Valstijose susiliejo trys val
dančiosios grupės, kurios ir 
sudaro užkulisinę oligarchi
ją arba valdantįjį elitą. Jų 
tarpe mes aptinkame korpo
racijų vadovus, politinius 
vadus ir karinę hierarchiją. 
Jeigu kas nori tapti prezi
dentu, jis priverstas užtik
rinti sau visų trijų grupių 
paramą. fcį

Šis valdantysis elitas lai
ko esant naudinga skiepyti 
liaudžiai nuolatinės karo 
grės mės jausmą, skelbti, 
kad gresiąs pavojus nacijai, 
jos klestėjimui. Tai įgali
na kongresą pritarti biu
džetams, siekiantiems iki 
80 bilijonų, iš kurių korpo
racijų direktoriai pasiglem
žia didesniąją dalį.

Komerciniai žmonės ir 
militaristai, du sluoksniai, 
sudarą valdantįjį elitą, jei
gu, žinoma, jie turi pakan-, 
karnai lėšų, įstengia finan
suoti tas politines grupes, 
kurios dirba jų labui. Tai
gi, mūsų šalyje zyra vaizdus 
politinis triumviratas. • 

Karinė ekonomika Jung
tinėse Valstijose dabar vir
to kažkokiu pastoviu daly
ku. Korporacijoms ir ka
rinei klikai šiuo moment 
naudinga nuolat bauginti
liaudį ir kalbėti apie nesi-' 
liaujančią komunistų suda
romą karinę grėsmę, kurią 
pašalinti esą gali m a tik 
viešpatauj ant kariškiams. 
Tokia padėtis įgalina leisti 
astronomines sumas kari
niams reikalams, ir j finan
sų valdovų kišenes srūva 
bilijonai dolerių. Tad da
bar galima, tur būt,'Ame
rikos kapitalizmą apibūdin
ti kaip karinį kapitalizmą. 
Kalbėdamas su žmogumi, 
dirbančiu statybos darbuo
se įrengiant nutūpimo aikš
teles mūsų aviacijos ba
zėms užsienyje, šių eilučių 
autorius jį paklausė, ar tei
sybė, kad visos šios išlaidos 
taip" reikalingos mūsų sau
gumui. Šisai atsakė: “A- 
viacijos bazės smarkiai pa
seno dėl tarpžemyninių ba-’ 
listinių raketų, bet ūžta# 
jos mums duoda milijoni
nius pelnus.” <

Vadinasi, politiniam tri
umviratui naudinga įam
žinti karo baubą, teigiant, 
jog turime būti nenugali
mi kariniu atžvilgiu, kad 
galėtume išlikti gyvi.

Taigi, mes matome evo
liuciją tikrųjų Amerikos 
šeimininkų tarpe. Šiuo mo
mentu valdžia mūsų šalyje 
sukoncentruota jungtiniame 
politikų, turtingųjų komer
cinių žmonių ir karinių 
magnatų valdyme. Tačiau 
už jų stovi liaudis, ir jeigu 
prasidės rimta depresija, ši 
Valdžia ir kontrolė gali bū
ti sukrėsta ir iš pagrindų/ 
pakeista.

ISPANAI NESITRAUKS
Madridas. —Ispanijos fa

šistai ištraukė armiją i$ 
poros vietų Maroke, bėt | 
jie sako, kad nesitrauks iš: 
Ceuta, Mellila prieplaukų ir 
penkių salų Viduržemio ju
ro jet Maroko, pakraštyje..
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į). L. Klubo veikla;
V. Stankaus raportas 
iš Lietuvos

Pietinėje Floridoje da
bartiniu laiku yra šilumos 
ir uraganų sezonas. Bet 
kol kas dar nebuvo ir nesi
mato pavojingų vėtrų. Bet 
žmonės tinginiauja, laukia 
vėsesnio oro. Ir Socialis 
Lietuviu Klubas tik karta 
į mėnesį susirenka į mitin
ga.

Vienok didesnius parengi
mus pavaduoja mažesni 
varduvių ir gimtadienių pa- 
rengimėliai.

Rugpiūčio 27 d. turėjome 
labai vykusią ir skoningai 
paruoštą viešnagę pas So
fiją ir Joną Thomsonus, 
taip sakant, jų rezidencijoj 
po lapuotu medžiu. Thom- 
sonu svečiai buvo vaišina
mi skaniais ir įvairiais val- 

t ^jĮiais ir gėrimais.
Apart skanių vaišių, tarp 

svečių ėjo įvairūs pasikal
bėjimai vietiniais ir tarp
tautiniais klausimais. Ir 
štai, g r a ž i a m e pokily j e 
įvyksta ir nemaloni nelai
mė. Mrs. Koch, betalkinin- 
kaudama svečių priėmimui, 
paslysta ir užsigauna koją. 
Manyta, kad tai tik menk
niekis, bet reikėjo kreiptis 
prie gydytojo. Ir net už sa
vaitės laiko Mrs. Koch at
vyko į Socialio Lietuvių 
Klubo mitingą dar su ap
rišta koja ir pasiremdama 
kriukučiu. Linkime Mrs. 
Koch greitai pasveikti.

Klubo mitinge
Rugsėjo 3 d. Žekonių 

kieme įvyko Socialio Lietu
viu Klubo susirinkimas ir t %
pietūs. Iš raportų paaiškė
jo, kad klausimas įsigijimo 

»ai^uosavos patalpos dar nėra 
miręs. Komisija vis teirau
jasi tinkamos vietos ir jau 
kai ką numato. Lauksime 
pilnesnio raporto tuo klau
simu.

Taip pat L. S. Klubas na
riais vis auga. Ižde jau 
yra arti 5 tūkstančių do
lerių. Taip pat kalbėta apie 
ateinančio sezono kultūrinę 
veiklą.

Baigus mitingą, klubo 
viec-pirmininkas Vig e n a s 
pakvietė paskutinės šio se
zono turistų grupės dalyvį 
V. Stankų pakalbėti apie 
savo kelionės įspūdžius Lie
tuvoj. V. Stankus patiekė 
pilnai patenkinantį praneši
mą iš savo kelionės. Jam 
tenka kreditas ne tik už tai, 
ką jis pasakė, bet ir už tai, 
KAIP pasakė. Stankus at
pasakojo savo įspūdžius ir 
patyrimus labai nuosekliai 
|įr be jokių “notų” bei už
rašų. Žinoma, pakartoti 
Stankaus raportą būtų per- 
Agas rašinys. Veikiausiai 
jis pats plačiau apie tai pa
rašys.

Trumpai sakant, Lietuva 
labai daug pasikeitus. Iš
augę nauji fabrikai, prista
tyta ir statoma nauji gy
venamieji namai. Žmonės 
gerai pavalgę ir gražiai ap
sirengę, jaunimas linksmas, 
gyvas. Jaunamečiai vaikai 
gerai auklėjami ir prižiūri
mi. Moterų-merginų puoš
numas nesiskiria nuo ame
rikiečių. Mokslas, sveika
tos priežiūra veltui. Gat
vės švarios, keliai asfaltuo
ti, geri. Lietuva ir geogra
finiai daug pasikeitus. Bet, 
žinoma, dar ne viskas rožė
mis žydi. Dar yra ir trū
kumų.

Stankaus raportas ir kitų 
Aprištų raštai, tilpę spau- 

< Įuoje, išryškina ir tuos 
Lietuvos priešų šmeižtus. 
Paaiški, kad dauguma tu
ristų vyksta Lietuvon asme- 

'niniais, siaurais sumeti

mais. Jiems rūpi ne Lietu
vą kaip šalį pamatyti, bet 
savus gimines. Jie pamirš
ta, kad Lietuvoje dar eina 
klasių kova, socialinė revo
liucija. Ten dar yra “nu
kentėjusių,” dab artinęs 
santvarkos priešų, sabotaž- 
ninkų. Kai kurie turistai 
randa tokių elementų tarp 
savo giminių. Iš jų jie gir
di tik tai, kas bloga, asme
ninius nepasitenkinimus. Ir 
čia sugrįžę tokie turistai 
gieda savo giminių giesmę, 
smerkia visą šalies santvar
ka.

Antra, kai kurie turistai, 
pamiršta ar nežino, kad 
tarp Tarybų šalies ir Ame
rikos dabartiniu laiku yra 
daugiau negu kada pirmiau 
įtempti politiniai ' santy
kiai. Amerikoj Tarybų ša
lies turistams yra uždary
tos kai kurios zonos. Jei tu 
eisi ten, kur uždrausta, bū
si areštuotas ir išdeportuo- 
tas. Taip yra ir Tarybų 
Lietuvoj, ne visur turistai 
leidžiami. Ir jei iš turistų 
randasi tokių storžievių, 
kurie bando priešintis ša
lies potvarkiams, bando iš
siskirti iš savo grupės ir 
eiti, kur jie nori, jie tam
pa sulaikyti. Na, ir ne
kantrūs turistai pradeda 
rėkti, kad juos varžo, sek
liai sekioja.

Šiuo klausimu Stankus 
tinkamai atsakė. — Ar lei
do aplankyti tavo gimines? 
Stankus atsakė: taip, leido. 
Žinoma, jis turėjo užsimo
kėti už kelionę. Tai papras
ta, visur taip yra. Bet kaip 
jis aplankė savo gimines, ar 
pats vienas? Ne, jam da
vė palydovą. Na, tai ir čia 
jau seklys! O tai tik priešų 
paskleistas baubas.

Kai kurių turistų gimi
nės gana toli gyvena, ke
lionė ilga. Lietuvoje, .kaip 
&akėme, yra dar buržuazi- 
nių-smetoninių liekanų, ku
rie bile žalą gali padaryti. 
O Lietuvos vyriausybė atsa
kinga už kiekvieno turisto 
saugumą kaip svečio ir kaip 
Amerikos piliečio. Bile pro
vokacija gali, padaryti dide
lius nuostolius šaliai.

Pagaliau, į Tarybų šalį, 
taip pat ir į Lietuvą, ą*ali 
atvykti ne tik jos draugai, 
bet ir priešai, šnipai. 
Ypač dabar, kuomet iš Ber
lyno, iš Vakarų Vokietijos 
kyla naujo karo dūmai, vy
riausybė būtų neatsakinga 
prieš savo piliečius, jei ji 
nesirūpintų savo šalies ap
sauga. Pažangiečiai turis
tai, kurie vyksta savo tėvų 
kraštą aplankyti, turėtų su
prasti šių dienų paaštrėju
sią padėtį. Veikiausia dau
guma jų ir supranta.

Ramstis

Pranešimas!
BROOKTON, MASS.

Rudeninis spaudos piknikas įvyks 
Rugsėjo-September 17 d., Olympia 
Parke, Worcester, Mass.

Bus gera programa, dalyavus 
Brooklyno Aido Choro Moterų Kvar
tetas, Worcesterio duetas: Ona Dir- 
velienč ir Jonas Sabaliauskas.

Publikoje bus daug svečių iš ki
tų valstijų. Montelliečiai, kurie no
rite važiuoti automobiliais j mini
mą pikniką, tuojau kreipkitės į G. 
Šimaitį arba Chas. Ustupą, jie ap
rūpins jus nuvažiavimu į pikniką. 
Turėsite linksmą kelionę ir links
mai praleisite laiką piknike. Pik
nike susieisite su daugeliu savo se
nų pažįstamų ir pasikalbėsite.

jLLD 6 kp. komitetas

SOCIALISTAI PRIEŠ 
DE GALLE PLANUS
Paryžius. — Francūzijos 

Socialistų partijos deputa
tai išstojo prieš De Gaulle 
planus Alžyro reikaluose. 
Kaip žinia, Alžyre randa
si tik vienas milijonas 
francūzų, o dešimt milijonų 
alžyriečių, bet De Gaulle 
palaiko Alžyro francūzus.

Pittsburgh, Pa.
Filmai iš Lietuvos bus 

ilgai atmintyje .
ALDL Centro sekreto

rius draugas J. Grybas su 
savo pagelbininkais Brie- 
džu ir Varaška yra pasiry
žę ilgai kelionei skersai 
Ameriką su filmais iš Lie
tuvos. Mes, pittsburgiečiai, 
gal esame laimingiausi, nes 
maršrutas prasid ėjo su 
Pittsburghu. Rugsėjo 4-tą 
ir 5-tą vakarais filmai buvo 
rodomi LDS 160 kp. name, 
1024 Beaver Ave., N. S.

Rengė LDS 8-ta apskri
tis.

Nežinau, ar draugas J. 
Grybas pittsburgieči a m s 
pataikaudamas, ar jau jis 
taip yra nusistatęs, bet pa
rodė per du vakarus labai 
daug filmų, kaip tai: “Ta
rybų Lietuvos Dainų šven
tė”, “Nemunas keičia va
gą”, “9-tas fortas”, “Joni
nės”, “10 dienų Lenkijoj”. 
“Pionieriai”, “Yra šalis”, ir 
“Žydėk, jaunyste!” Jis sa
kė, turi ir dar daug įvairių 
filmų. Filmų paveikslai 
gražūs, balsas labai aiškus, 
o gal dėl to taip viskas gra
žiai išėjo, kad J. Grybas 
yra patyręs paveikslų rody
me. Publikos buvo daug, 
galėjo būti dar daugiau. 
Visi buvo labai užganėdin
ti ir džiaugėsi.

Rugsėjo 5-tos vakarą bu
vo padaryta trumpa per
trauka paveikslų rodyme. 
“Kol aparatas atvėso”, LDS 
8-tos apskr. valdyba, ypač 
draugė Uršulė Paich, pa
kvietė publiką ir operuoto- 
jus į šalimą svetainę prie 
šaltos vakarienės ir karš
tos kavutės. Tas viskas bū
vi visiems suteikta veltui. 
Po to vėl grįžo prie filmų.

Paveikslai užsibaigė vė
lai Publika skirstėsi namo 
labai patenkinta. Visi kal
bėjo. ir džiaugėsi Lietuvos 
vaizdais. Lauksime dau
giau parengimėlių Pitts- 
burghe. Kas bus sekančio?

J. M-kas

Plymouth, Pa.
Rocky Glen Parke SLA 

7-ta apskritis suruošė išva
žiavimą atžymėjumui SLA 
75 metų—deimantinio jubi
liejaus.. Įvyko rugp. 27 d.

Buvo ir programa iš ke
lių dainelių ir kalbėtojų. Ją 
atidarė apskr. pirmininkas 
Adomas Miliauskas ir, po 
trumpos kalbos, programos 
vedėja perstatė Anelę Ba- 
jorienę. Lucille Maceina ir 
Agnes Caffrey sugiedojo 
Amerikos himną. Caffrey 
dar sudainavo dvi lietuviš
kas daineles solo, gi Macei
na sudainavo vieną lietuviš
ką ir kitą anglišką solo. 
Dainos skambėjo pusėtinai 
gerai.

Kalbėjo: buvęs SLA pre
zidentas S. Gegužis, lietu-, 
vis advokatas, o dabar jau; 
teisėjas — Judge of the į 
Orphans’ Court — E. W., 
Lopatto, svetimtautis teise-; 

•jas (kurio pavardės neat-J 
menu), ir Povilas P. Dar: 
gis, dabartinis SLA prezi
dentas. Jie kalbėjo apie pa
čios organizacijos reikalus, 
lietuvybės išlaikymą.

Abu teisėjai savo angliš
kose kalbose pasveikino 
SLA vadus ir lietuvius 
abelnai. Jie neiškentė ne
krimstelėję, kad būk “Lie
tuva yra po komunizmo 
priespauda”. Bet jų kalba 
labai mažai kas domėjosi, 
nes tokios kalbos jau tiek 
nusidėvėję, kad niekas jų 
nenori nei klausytis

Abelnai imant, dabar ir 
skirtingų pažiūrų žmonės 
daug švelniau ir rimčiau 
diskutuoja ♦politiniais plau
simais. Kad ir šiame pikiii- 
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Žinios iš Lietuvos
Kino menas j pagalbą 

medicinai
VILNIUS. — Lietuvos 

Kultūros ministerija, Lietu
vos Sveikatos apsaugos mi
nisterija, Lietuvos Respub
likinė profesinių sąjungų 
taryba ir Politinių ir moks
linių žinių skleidimo drau
gijos valdyba nutarė šių 
metų rugpiūčio mėnesį res
publikos rajonuose ir mies
tuose organizuoti sanitari
nio švietimo kino filmai, 
rengiami sveikatos apsau
gos darbuotojų, lektorių, 
mokslininkų pasisakymai, 
parodos, apie pasiekimus 
darbo žmonių sveikatos ap
saugos srityje.

Gyventojų poreikiams 
patenkinti

PLUNGĖ. — Rajono var
totojų kooperatyvų sąjunga 
plečia prekybos ir visuome
ninio maitinimo įmonių 
tinklą. Naujos valgyklos 
atidarytos Kuliuose ir Ša
teikiuose. “Švyturio” kol
ūkyje statomas valgyklos- 
parduotuvės pastatas. Žlibi
nu ir Grumbliu kolūkiuose 
iš surenkamų konstrukcijų 
dar šiais metais bus pasta
tytas naujos parduotuvės. 
Alsėdžiuose numatyta ati
daryti maisto p r o d u k t ų 
parduotuvę be pardavėjo.

RESPUBLIKINĖ 
VAISIŲ PARODA

Respublikos Ministrų Ta
ryba priėmė nutarimą šių 
metų spalio mėnesį organi
zuoti Vilniuje respublikinę 
vaisių parodą. Parodos tiks

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

čius, kunigas> Vaškys ir kuni
gas Prunskiš.

Ką tie akių muilintojai ben
dro turi su mokslu? Ogi nie
ko. Kaip ugnis nesuderinama 
su vandeniu, taip maldos ir 
mišios su mokslu.

Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų atnaujinti atomi
nių bombų bandymai dar kar
tą storai pabrėžia tą jau ge
rai žinomą tiesą, kad žmonijos 
išsigelbėjimui nuo susinaikini
mo tėra vienas teisingas ir 
tiesus kelias,' tai kelias pilno, 
visiško ir visuotinio nusigink
lavimo.

Gerai, kad tą didžiąją tie- Į 
są pripažino ir neutrališkųjų | 
šalių konferencija Belgrade.

Kai nelabai seniai Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruščio
vas Jungtinių Tautų Asamb
lėjoje viso socialistinio pa
saulio vardu pasiūlė visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo pla
ną, daugeliui atrodė utopiška 
svajonė. Dabar kas kita. Da
bar noromis ar nenoromis vi
sas pasaulis turi pripažinti, 
jog tai vienintelis praktiškas 
planas išsigelbėjimui.

.Busimosios Asamblėjos visų 
darbų dėmesio centre turės 
būti nusiginklavimas. To sie
kia socialistinės šalys. Už tai 
pasisakė ir neutrališkosios ša
lys.

Po galia ilgos kelionės po 
Tarybų Lietuvą sugrįžo LDS 
sekretorius Jonas Siurba. Jo 
pranešimui išklausyti šaukia
mas masinis susirinkimas rug
sėjo 16 dieną.

. Neabejoju, jog šis praneši-, 
mas bus svarbus ir visiems

ke, teko nugirsta būrelius 
žmonių besikalbant apie 
Lietuvą ir Rusiją. Jau nesi
girdi tokių karščiavimosi 
ir plūdimų Rusijos. Dabar 
jau girdisi prasitarimai, 
kad, ką gi padarysi, rusai 
aukštai mokyti ir jąu labai 
galingi, o ir pati mūsų Lie
tuva su jais kartu žygiuoja. 
Tik kai kurie naujieniniai 
ir keleiviniai piktai vapa- 

lioja prieš Lietuvą ir bolše
vizmą.

las — visokeriopai skatin
ti sodininkystės vystymą 
respublikoje, pritr a u k t i 
prie vaismedžių auginimo 
ir vaisių selekcijos darbo 
plačius darbo žmonių 
sluoksnius.

Parodos dalyviai, pasie
kę geriausių rodiklių, bus 
premijuoti. Žemės ūkio mi
nisterija ir Kultūros minis
terija išleis brošiūrą, api
bendrinančią darbo patyri
mą sodininkystės , ir vaisių 
selekcijos vystymo srityje.

PEDAGOGAI—TĖVAMS
Šiauliai. — Dviračių ga

myklos vaikų darželio pe
dagogai organizavo p e r 
įmonės radijo mazgą pa
skaitų ciklą komunistinio 
vaikų auklėjimo klausimais. 
Paskaitos skiria m o s tė
vams, turintiems ikimokyk
linio amžiaus vaikus, bet 
nesinaudojautiems darželio 
paslaugomis. Darbinink a i 
jau išklausė pirmojo auklė
tojos Antaninos šešplaukie- 
nės pašnekesio “Asmeninio 
tėvų pavyzdžio įtaka vaikų 
auklėjimui”.

Paskaitos bus skaitomos 
du kartus per savaitę. Tė
vai išklausys pašnekesius 
apie religinių prietarų žalą, 
teisingą vaiko dienos reži
mą, darbinį auklėjimą ir ki
tais klausimais.

JAUNIMAS STUDIJUOJA

Samia, Canada. — Onta
rio ežere užsidegė tankeris 
“Imperial Hamilton”, ku

BBSS n

riame buvo 20,000 bačkų 
gazolino. Gesinant susižei
dė 6 jūrininkai:

South Boston, Mass.

VAKARIENE
RUOŠIA ALDLD 2 KUOPA

šeštadienį, Rugsėjo 16 September 
Pradžia 6:00 vai. vak.

KLUBO SALĖJ —318 W. BROADWAY
Po vakarienės kalbės neseniai sugrįžę iš Lietuvos turistai

Dėmesio! BUS IR KITI ŽYMŪS SVEČIAI Iš TOLIAU.
Tad prašome southbostoniečius ir apylinkinius dalyvauti. 

Skaniai pavalgysitc^ir išgirsite įdomių kalbų.
Kviečia Rengimo Komisija

New Haven, Conn.
LDS 16 Kuopa rengia 30 metų sukakties pietus 

su koncertine programa, įvyks sekmadienį, Rugsėjo- 
September 17 d., pradžia 1-mą vai. dieną, L. S. Klu
bo salėje, 243 Front St.

Prašome įsitėmyti, kad pietūs bus duodami lygiai 
pirmą valandą dieną. Tuojau po pietų bus geras 
koncertas, kurį atliks Laisvės Choras iš Hartfordo.

šiame bankete dalyvaus asmenys iš LDS centro 
valdybos, kurie tik ką grįžo iš Lietuvos. Vėliau 
seks muzika ir, lietuviški šokiai.

Pietų ir koncerto lėšų padengimui kainuos $2.00 
asmeniui. Komisija prašo visus atsilankyti paskir
tu laiku, kad nereiktų vieniems kitų lūkuriuoti.

Rengėjai

Worcester, Mass

Šiauliai. — Miesto įmo
nių ir įstaigų jaunieji ga
mybininkai ir tarnautojai 
aktyviai dalyvauja jaunimo 
politinio švietimo rateliuo
se “Nuo suvažiavimo iki su
važiavimo”, kur dėstomos 
medžiagos pagrindą sudaro 
partijos Programos projek-' 
tas. Tokių ratelių mieste’ 
dabar yra jau daugiau kaip 
keturiasdešimt, ir jų skai
čius kasdien auga. “Verps
to” fabrike, baldų kombina
te, respublikinėje ligoninė
je susikūrė net po 5 ir dau
giau ratelių.

PIKNIKAS
Spaudos Paramai -Didysis

Bus Olympia Parke
Gražią Dainų Programą Atliks

SKALDO ANGLŲ 
UNIJAS

Londonas. — Anglijos 
unijų Kongresas išmetė iš 
savo eilių Electrical Trades 
uniją, kuri turi 250,000 na
rių ir yra septinta savo dy
džiu. Reakciniai Kongreso 
vadai kaltina, kad unijai 
vadovauja komunistai.

Maskva. — Chruščiovas 
besilankydamas Francūzi
jos 'parodoje ir žiūrėdamas 
į modernistų paveikslus, sa
kė: “O aš vis manau, kad 
paveiksle turi būti aišku, 
kur yra karvė, ir kur yra 
arklys”.

Paieškojimai

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė
Duetui akompanuos Jonas Dirvelis

Mano tėvelis, Adomas Kreipavi- 
Čius, yra kilęs iš Marijampolės ap
skrities, Asavos kaimo, Liubavo 
vaisė. Jo trys broliai ir sesutė yra 
Amerikoj. Norėčiau su jais susi
siekti. Lietuvoj buvo likusi ir kita 
tėvelio sesuo, vardu Jieva, buvo iš
tekėjusi už Kavaliausko. Prašau 
gimines atsiliepti arba apie juos ži
nančius pranešti sekamu adresu: 
Juozas Kreipavičius, Suv. Kalvari
ja, S. Nėries g-vė, nr, 4, Lithuania, 
USSR.

Ieškau mamos sesers, Normantie
nės Pranciškos. Mano mama — 
Domicėlė Paulauskaitė Šmoticnė, 
žmona Jono. Gerai neatsimenu, ar 
jos buvo ne vieno levo ar ne 
vienos motinos, o gal pusseserės. 
Žinau, mama, mirė 1948 metų spalio. 
16 d. Prašau susisiekti sekamu ad
resu: Juozas (s. Jono) Šmotas,
Telšių rajonas, Judrėnai, Lithuania, 
USSR.

Ieškau savo' brolio Mikšto Albino, 
s. Antano. Jis anksčiau gyveno 
Boston, Mass. Taip pat ieškau ir 
savo sesers Onos Mikštaitės. Neži
nau, kaip jos pavardė dabar. Pra
šau juos pačius, ar vaikus, ar ką 
nors kitą juos žinantį pranešti man 
sekamu adresu: - Emilija Mikštaitė- 
Paulauskienė, Joniškio rajonas, 
Skaistgirio paštas, Alsių kaimas, 
Lithuania, USSR.

i

BROOKLYNO AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS 
Noilic Ventiemč, Ona Čepulienė, Nastė Buknienė, Koste Ručinskienė 

Vadovaujamas Mildred Stensler

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 17 September
Tikimės turėti svečių iš.Kalifornijosw
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Mire “Tėvynės” redaktorius 
M. Vasil-Vasiliauskas

Rugsėjo 7 d. Queens Ge
neral Hospitalyje, Niujor
ke, mirė SLA organo “Tė
vynės” redaktorius M. Le- 
0 n a s Vasil-Vasiliauskas. 
Penktadienį SLA sekretorė 
B. Pivaronas telefonu su
teikė man tokių apie velio
nį žinių: Vasil-Vasiliauskas 
buvo apie 64 ar 65 metų 
amžiaus. Viengungis. SLA 
priklausė per 40 metų, o 
“Tėvynę” redagavo per pa
staruosius 14 metų. Jo pa
laikai, sakė sekretorė, bus 
pašarvoti Garšvos šermeni
nėje Brooklyne. Kurių die
nų tikrai jį laidos, Mrs. Pi
varonas sakė, dar nėra ži
nių, bet gal būt fugs. 11 d. 
Mat, laukiama atvykstant 
jo giminaitės, kuri tvarkys 
visus laidojimo reikalus.

Su M. L. Vasiliausku man 
teko susipažinti seniai, 
prieš daugiau kaip 40 me
tų, dar South Bostone. Kurį 
laiką jis, rodosi, dirbo “San
daros” spaustuvėje, vėliau 
gavo linotipininko darbų 
“Tėvynės” spau s t u v ė j e 
Niujorke. Tuomet irgi tek
davo su velionim dažnai su
sitikti ir pasikalbėti. Jis ne
retai atvykdavo į mūsų or
ganizacijų pramogas. Buvo 
sukalbamas žmogus, griež
tai nusistatęs prieš ano me
to gegužinę-vitaitinę politi
ką Susivienijime.

Mirus “Tėvynės” redak
toriui Pr. Bajorui, SLA 
Pild. Taryba paskyrė Vasil- 
Vasiliauską laikraščio re
daktorium. Tai, girdi, Susi
vienijimui pigiau atsieisią, 
nes Vasil, be redaktoriaus 
darbo, galėsiąs ir spaustu
vėje dirbti.

Dideliu žurnalistinių ga
bumų velionis neturėjo, bet 
jų jam ir nereikėjo: jis tik 
privalėjo klausyti “vadų”, 
tokių, kaip P. Grigaitis, 
SLA Apšvietos komiteto 
narys. O tai reiškė: turėjo 

J. Siurbęs prakalbos 
rugsėjo 16 d., 
šį šeštadienį

Anų vakarų turėjome 
LDS pirmos kuopos susirin
kimų, kuriame radosi ir 
Jonas Siurba, LDS sekreto
rius, tik kų grįžęs iš apsi
lankymo Lietuvoje ir kitose 
keliose Europos šalyse. Vi
si susirinkime buvę pagei
davo, kad jis kų pasakytų 
iš savo įspūdžių lankyda
mas Lietuvą ir kitas šalis. 
Jis sutiko su tuo pageidavi
mu, bet pasirodė, kad jo 
kalba be galo visiems įdo
mi ir kad jis labai daug ko 
turi pasakyti. Tam reikia 
daug laiko, o po susirinki
mo jo daug nėra. Tuomet 
visi vienbalsiai nutarė., kad 
jam reikia, rengti specia
lias p r a k albas, kur jb tų 
taip įdomių ir informatyvių 
kalbų galėtų ir daugelis ki
tų išgirsti.

Jono Siurbos prakalboms 
parinkome dieną labai ge
rą — šeštadienio vakarą, 
6:30 valandą, September- 
rugsėjo 16, “Laisvės” sve
tainėje, 102 -02 Liberty 
Ąve., O z o n e P a r k e. Iš 

'Brooklyn© ir Manhattano 
važiuojant, reikia važiuoti 
Lefferts Blvd, traukiniu ir 
išlipti Oxford stoty.

Jeigu kada manimi nepa- 
1 tikėjote, tai dabar patikėki

te ir atvykite į Jono Siur
bos prakalbas, nes užtikri
nu, kad-ne tik nesigailėsite 
atvykę, bet dar džiaugsitės 
ir man būsite dėkingi už šį 
-pranešimų. A. Gilman

“Tėvynėn” talpinti' visokį 
“vaduotojų” brudų, šmeižti 
Tarybų Lietuva — to ir už
teko: redaktoriaus vieta 
jam buvo užtikrinta. Del to 
“Tėvynė” buvo paversta 
priešišku Lietuvai laikraš
čiu.

Jokios teigiamos Lietu
vos atžvilgiu žinelės tu ne
galėjai “Tėvynėje” rasti nė 
su žiburiu: tik šmeižtai ir 
šmeižtai, tik “veiksnių” ple
palai. <

Pastaruoju metu M. L. 
Vasil pradėjo negaluoti: 
sakoma, širdies veiksmai ir 
regėjimas ėmė silpnėti. O 
gal ir krimtimasis dėl tos 
politinės balos, į kurią jį 
įstūmė “veiksniai”, pasku
bino mirtį.

Ne karta mes “Laisvėje” 
dėl “Tėvynės” turinio darė
me pastabų. Atmenu, prieš 
apie pora metų sutikau 
vienų iš SLA pastogės dar
buotoja, ir aš jam primi
niau, kad Vasli-Vasiliaus- 
kas labai blogai daro vers
damas “Tėvynę” būti “veik
snių” organu. Į tai tasai as
muo man atsakė:

—Tai kų, jūs norite, kad 
žmogus atsidurtu bedarbių 
eilėsna?.. Jeigu jis išspaus
dintų “Tėvynėj” nors vieną 
objektyvia apie Lietuvą ži
nių, Grigaitis su savo klika 
jį tuojau iš redaktoriaus 
vietos išėstu...

Prie marių miške 
vėl ruošiami 

nepaprasti pietūs
Ir vėl mes kviečiame 

sus ir visas išvažiuoti 
mumis į pajūrį ir
mišką ir smagiai prie už-i 
kandžių ir vaišių praleisti į 
visą popietę. Išvyka įvyks 
šio mėnesio 24 d., 'sekma
dienį. Pietūs bus duodami 
tarpe 12 ir 1 vai. dieną.

Šitie pietūs bus nepapras
ti tuo, kad pirmu kartu 
gausite ten pat iškeptą dar 
karštą “charcoal steak.” 
Tai bus pilni šviežio steiko 
pietūs su bulvėmis ir kit
kuo. Na, o apie pavakarę gyvuoja 
dar bus duodami taip pat bet tai partijai vadovauja 
vietoje, iškepti karšti “hot 
dogs.” Vadinasi, turėsite 
progų būti sočiai pasivalgę 
visų diena!

Bet kurie norėsite su mu
mis šioje jaukioje išvykoje 
dalyvauti, turite iš anksto 
užsisakyti vietų (užsiregis
truoti). Steiko ir vaišių bus 
gaminama tik tiek, kiek 
turėsime iš anksto užsisa-

Galite užsiregistruoti pas 
Vincų Venckūnų arba Juo
zų Zajankauską. Taip pat 
galite užėję arba telefonu 
pašaukę vietų užsi sakyti 
“Laisvės” raštinėje. Ypač 
prašome draugų, kurie tu
rite automobilius, mums 
padėti publiką nuvežti. Iš
važiuosime nuo Kultūrinio 
Centro Ozone parke 11 vai. 
ryto.

PASARGA: Jeigu tų die
ną pasitaikytų nepalankus 
oras dėl išvažiavimo į girią, 
tai bus pietūs su vaišėmis 
duodami “Laisvės” salėje. 
Čia jau turėsime “broiled 
steak” pietus. Matote, jūs 
nieko nepralaimėsite.

Išvykos rengėjai

LLD 1-osios Kp. Nariams
Mūsų kuopos susirinki

mas įvyks rugsėjo 15-os va
karo 7:30. CK nominacijos 
ir kuopos svarbūs reikalai. 
Prašome visus narius daly
vauti.

Wagner laimėjo nominacijas; 
Tammanv Hali gavo smūgį
Po aštrios kampanijos, po 

ilgo švaistymosi stipriais 
įžodžiais ir purvų gniūžtė
mis., įvyko Niujorko miesto 
pareigūnų į valdžia nomi
nacijos.

Tammany Hall politikie
riai su De Sapio priešakyje 
pasiryžo nestatyti dabarti
nio miesto majoro Wagne
rio kandidatu kitam termi
nui. Jie visi susiuostė ir 
nutarė statyti savo kandi
datu valstijinį kontrolierių 
A. Levittą.

Balsavimuose galėjo daly
vauti tik užsiregistravę de
mokratais piliečiai. Į juos 
Tammany Hall politikieriai 
ir kreipėsi, sakydami:

Wagneris nėra geras de
ni o k r a tas, atmeskime jį, 
balsuodami už Levittą.

O Wagneris sakė:
—Kas balsuos, kad aš bū

čiau kandidatas miesto ma
jorui, tas balsuos prieš 
Tammany Hall diktatūrą, 
prieš nešvarių politikierių 
klika.

Balsavimai įvyko praėju
si ketvirtadienį. 1 
duota:

Už Wagneri — 451,188

“Brotherhood Party” 
ir kas toliau?

Yra žmonių, kurie daug 
vilčių deda ant neseniai 
Niujorke gimusios “Bro
therhood Party” (Brolybės 
partijos). Jie mano, kad 
jau šiuose miesto valdžios 
rinkimuose naujoji partija 
vaidins svarbų vaidmenį. 
Mat, ji stipriausiai remia 

į Roberto Wagnerio kandi-
vll-’datūrų į miesto majoro vie- 

giazų jQS sara§u paduoti bal-

M.

vi-

' rezultatus.
Brolybės partiją neseniai 

suorganizavo Didžiojo Niu
jorko darbo unijų centrinė 
taryba, kuri susideda iš lo
kalinių unijų. Tai organi
zuotų darbininkų politinis 
sukilimas prieš senąsias ka
pitalistines partijas. Tiesa, 
Niujorke jau daug metų 

Liberalų partija,

socialdemokratai, kurių įta
ka nėra didelė. Organizuo
ti darbininkai nenori su ta 
siaura oportunistine parti
ja susidėti.

Taigi, Brolybės partija 
(Brotherhood Party) turi 
tvirta, platų pamatų. Prie 
tų unijų, kurios įkūrė Bro
lybės partijų, priklauso mi
lijonas su viršum organi
zuotų darbininkų. Tai juk 
didžiulė jėga.

Šiandien svarbus klausi
mas yra toks: ar Brolybės 
partija tapo įkurta tik lai
kinam šių rinkimų reikalui, 
ar kaipo pastovi Niujorko 
organizuotų darbininkų po
litinė išraiška? Kol kas., į 
šį klausimų, atsakymo netu
rime. Darbo unijų vadai, 
kurie partijai vadovauja, 
nekalba apie jos ateitį.

Netenka nė kalbėti, jog 
susipratusių darbininkų 
pareiga smarkiausiai dar
buotis darbo unijose, kad 
Brolybės partija liktų pa
stovi Darbo partija. Kad 
tokios plačios masinės par
tijos ne tik šiam didmies
čiui, bet ir visai Amerikai 
verkiant reikia, apie tai 
niekas neabejoja. Rimtos 
masinės trečios partijos at
siradimas Amerikos politi
niame gyvenime būtų svar
biausias istorinis įvykis.

Gerai būtų, kad Niujorko 
Brolybės partija parodytų

Valdyba; pavyzdį ir praskintų kelių

Už Levittą — 291,441
Vadinasi, Wagneris lai

mėjo didžiule balsų daugu
ma. Tammany Hall politi
kieriams užduotas smūgis.

Net ir “pats” De Sapio 
buvo išverstas iš vietos. Jo 
distrikte (Gren w i c h Vil
lage) jis tegavo 4,745 bal
sus. o jo oponentas James 
S. Lanigan — 6,165.

Į balsavimo rez u 11 a t ų 
smulkmenas neiname; pa
duodame tik tuos balsus, 
kurie liečia majorą.

Wagneris sako: dabar jis 
bandysąs laisvai apvalyti 
Niujorką nuo Tammany 
Hall politikierių Gerai, lai 
apvalo. Tam laikas!

Miesto valdininkų rinki
mai įvyks lapkričio 7 dieną. 
Prieš Wagner į respubliko
nai stato L. J. Lefkowitziu. 
Tikimasi, kad W a g n e ris 
lengvai rinkimus laimės, 
kadangi jį remia darbo uni
jos ir visi pažangesni žmo
nės.

Jei taip bus, tai bus už- 
Balsų pa-įduotas smūgis ir guberna

toriui Rockefelleriui ir vi
siems respublikonams.

visur visiems organizuo
tiems darbininkams politi
koje veikti savistoviai, ne
priklausomai, atskirai nuo 
didžiųjų kapitalistinių par
tijų. To seniai trokšta vi
sa Amerikos pažangioji vi
suomene. R.

J. Grybui atsitiko 
nelaimė Clevelande

Kaip žinia, mūsų Jonas 
Grybas pasileido į vakarus 
su maršrutu lietuviškiems 
filmams demonstruoti.

Bet praėjusį trečiadienį, 
rugs. 6 d., Clevelande jam 
atsitiko nelaimė: apie 10 
vai. vakaro važiuojant au
tomobiliu, kaž koks neat
sargus jaunuolis, paskui 
važiuodamas, trenkė į Gry
bo automobilio užpakalį.

Kalbėjausi su Jonu tele
fonu praėjusį penktadienį.

—Visą mano automobilio 
užpakalį surietė kaip kokių 
armonikų, — sakė jis. — 
Dabar automašina remon
tuojama; gal baigs šešta
dienį

—Ar nieko nesužeidė?
—Biskį sukrėtė Žebrienę, 

Varaškų ir mane; Jaučiu 
kų tokio sprande. Bet nieko 
nesužeidė.

—Ar galėsite savo marš
rutų baigti? — klausiu.

—Taip, galėsiu, šeštadie
nį vyksiu į Detroitą; jei ne
baigs remontuoti mano ma
šinos, važiuosiu kito kurio 
draugo.

—Kaip Pittsburgh© vyko 
filmu demonstravimas?

—Gerai.
—Beje, ar avarijos metu 

filmų aparatas nebuvo su
gadintas? — dar klausiu.

—Gal truputėlį užgavo ir 
jį. šiandien pilnai patirsiu.

Palinkėjau Jonui ir su 
juo vykstantiems laimingai 
baigti savo ilgokų maršru
tų.

Ns.

Netoli Lindeno, ant kolio 
Nr. 1, automobiliai susimu

šė kaktomis. Nelaimėje už
muštas 78 metų vairuoto
jas George Brown, kitame 
auto buvo sužeisti du jau
nuoliai.
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Tai buvo vienas iš 
gražiausių piknikų

Mūsų šauniojo dainos- 
meno kolektyvo Aido choro 
suruoštas piknikas Great 
Necke praėjusį sekmadienį 
buvo vienas iš jaukiausių 
ir gražiausių piknikų. Pub
likos atsilankė nemažai ir 
josios nuotaika buvo kuo 
puikiausia. Suvykę buvo 
meno mėgėjai, nuoš i r d ū s 
Aido draugai ir prieteliai.

Programa buvo trumpa. 
Ji susidėjo iš dainų. Jų at
liko pats choras. Kaip džiu
gu ir malonu vėl buvo gir
dėti mūsų Aidą dainuojant 
po vasarinės pertraukos! Ir 
jis dainavo harmoningai, 
gražiai. Mūsų mieloji Mil- 
dreda, kaip ir visados, pil
na neišsemiamos energijos 
viskam vadovavo. Choro 
veikėjas Walteris Brazaus
kas pirmininkavo. { Nepa
prastai gražiai vėl pasirodė 
mūsų moterų kvartetas, ku
riam taip gražiai padėjo 
savo galingu balsu Augusti
nas Iešmantą. Na, o kai 
ant galo buvo pakviesta vi
sa publika su choru kartu 
sudainuoti pora dainelių, 
tai, tikiu, visas Greatnekas 
buvo sujaudintas.

Vis tiek man labai norisi, 
nežinau, pabarti ar pagirti 
keletą smarkių Great Necko 
vyrų. Jie yra buvę Pirmyn 
choro nariai. Tai balsai! 
Tai yra ko pasiklausyti! O 
kodėl jūs, broliai, negalėtu
mėte prisidėti prie mūsų 
Aido? Juk iš Great Necko 
važiuoti į Ozone Parką ima 
tik nepilnų pusvalandį ■— 
beveik g r e i č iau, negu iš 
W i 11 i a msburgo. Tingite, 
per anksti patys save sendi
nate, ot kas kaltas.

I Atleiskite už išė j i m ų į 
laukus. Šis piknikas, be 
abejo, davė ypač gražios 
Aidui moralinės paramos.

Puiki proga visiems, tu
rintiems balsų ir mylin
tiems dainų, prie Aido pri
sidėti. Kiti visi mes turime 
pasįžadėti būti mūsų aidie- 
čių nuolat iniais nuošir
džiais rėmėjais.

Nežinau, kas daugiausia 
pasidarbavo pikniko suruo
šime. Bet mačiau, kaip per 
visų dienelę tokiame karš
tame ore mažytėje virtuvė
je sušilę triūsėsi aidietės 
Ona Čepulienė ir Bronė 
Keršulienė.

Beje, šiame piknike tu
rėjome nepaprastų net ir iš 
“kito pasaulio” (iš tolimos 
Italijos) viešnių Kastanci
ją Menkeliūnaitę. Taip pat 
su mumis buvo labai senas 
pažangietis ir stambus mū
sų spaudos ir viso judėjimo 
rėmėjas Jonas Smalenskas, 
kuris visas žiemas pralei
džia Floridoje, o visas va
saras Baltimorėje. Rep,

Liaudies teatro 
nariams

Šiuo pranešu New Yorko 
Liaudies teatro nariams, 
kad, atsiradus reikalui, šios 
grupės pirmininkė ir sek
retorius šaukia visų narių 
bei aktorių susirinkimų ant 
šio trečiadienio, rugsėjo 13, 
vakaro, 
salė.

Vieta—“Laisvės” 
Laikas—7:30.
Sekretorius- 5. V.

TRYS MOTERYS MIRĖ 
NUO BIČIŲ ĮKANDIMO
Newton, N. J. 7— Per vie

nų savaitę New Jersey vals
tijoje jau trys moterys mi
rė nuo bičių įkandimo. Mi
rė A. H. Duffhaus iš Par- 
sippany,’ o F. Anronici mit
re praėjus tik 35 minutėms 
po įkandimo.

Dailininkė May Stevens 
tapybos parodoje

Džiugu pranešti, kad 
mums gerai pažįstama dai
lininkė May Stevens (Mrs. 
May Baranikienė, žmona 
veiklaus dailininko ir žur
nalisto Rudolfo Baraniko) 
vėl su savo kūrybą pasiro
do parodoje, kuri prasidėjo 
rugsėjo 5 d. ir tęsis iki 
rugsėjo 16 dienos. Tapybos 
parodoje su savo kūryba da
lyvauja visa eilė žymių A- 
merikos dailininkų, kaip 
tai: Evelyn Brackett, Da
vid Burliuk, Sylvia Care- 
we, Maxwell Gordon, Char
les White ir kiti.

Šitoje parodoje mūsų mie
loji May Stevens turi išsta- 
ius du kūrinius: “Freedom 
Riders No. 1” ir “Freedom 
Riders No. 2.” Tai didžiu
lės meninės vertės kūriniai

Paroda vyksta ACA Gal
lery, 63 East 57th Street, 
Manhattane. Kasdien 
dara nuo 10 vai. ryto 
5:30 vai. vakaro.

at- 
iki

PIKTI BALSAI PRIEŠ 
TAIKOS ŠALININKUS
Kada Belgrade prasidėjo 

neprisijungusių valstyb i ų 
konferencija, tai New Yor
ko komercinės spaudos ko
respondentai gaudė atski
rus delegatų išsireiškimus 
ir džiaugėsi, kad konferen
cija “pasmerks Tarybų Są
jungų”.

Bet konferencija pasisa
kė už taikos keliu suregu
liavimų vakarinio Berlyno 
reikalų, už nusiginklavimų, 
nesikišimų į Kubos reika
lus, prieš kolonializmų, už 
Alžyro ir Angolos laisvę ir 
pareikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos pasitrauktų iš ka
ro . bazių kitose šalyse, jų 
tarpe ir> dš laivyno bazės 
Kuboje. Komercinei spau
dai tas baisiai nepatiko. 
New Yorko “Daily News” 
savo redakciniame konfe
rencijos dalyvius net “bo- 
mais” išvadino.

Trys berniukai, tarp 8 ir 
12 metų amžiaus, išmatų 
dėžėje rado rankinius rete
žius. Jie pabandė juos ir J. 
Peterson, 9 metų, susiraki- 
no sau rankas.

Nuėjo į policijos stotį 
ant Bergen St. ir Peterson, 
atkišęs rankas į policijos 
kapitonų, pareiškė: “Žiū
rėk, kų aš ant rankų turiu. 
Noriu, kad juos nuimtu - 
mėte”. Policininkai su spe- 
cialėmis replėmis retežius 
nukirpo.

PASKUTINIS PARENGIMAS UŽBAIGIMUI 
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS

Rengėjų užduo-

“Laisvės” Administracija

Mas

Šių metų lapkričio 12 d. įvyks “Laisvės” metinis 
koncertas. Tai bus paskutinis parengimas Brookly
ne užbaigimui “Laisvės” auksinio jubiliejaus. Iš 
anksto pranešame apie šį koncertą todėl, kad nori
me pabrėžti, jog koncerto pasisekimas ir garbingas 
jubiliejaus užbaigimas gali būti tik tada, kai viso 
Didžiojo New, Yorko ir apylinkės “Laisvės” skaity
tojai ir abelnai apšvietą branginanti žmonės pasirū- , 
pins koncertą išgarsinti ir skaitlingai į jį’ atsilankys.

Prašome organizacijų lapkričio 12-tą nieko ne
rengti ir kviečiame jų narius būti “Laisvės” kon
certe. Taipgi prašome “Laisvės” patriotų tą dieną 
nerengti privačių parių bei kitokių pokylių, kad ne
pakenkti “Laisvės” koncertui. Visi iš anksto pasi
ruoškite ir tikrai būkite “Laisvės” koncerte.

Koncertas bus Schwaben Hall, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyn, N. Y., prasidės 3-čią vai. popiet. 
Prašome nesivėluoti atsilankyti, nes rengėjai nori 
programą pradėti paskirtu laiku.

Jau rūpinamės geros programos sudarymu. Bus 
talentų iš tolimų miestų; bus solistų, grupių ir in
strumentinių programos atlikėjų. Darbuojamės, kad 
sudaryti labai įdomią programą.
tis—sudaryti gerą programą, o visuomenės daly- jy 
kas—užpildyti svetainę publika. >

FILMAI
THE GREAT WAR A

Šis filmas padarytas ItaJ 
lijoje ir vaizduoja Pirmojo 
Pasaulinio karo laikotarpio 
mūšius tarp Austrijos ir

prasidėjus jis pir- 
bando išsipirkti iš 
Šiam planui nepa- 
jis veda agitacijų

Žymusis italų aktorius 
Vittorio Gassman vaidina 
vyriausioje rolėje eilinį ka
reivį, kurio vaidyba priduo
da daug svorio pačiam vei
kalui.

Karu 
miausia 
armijos, 
sisekus, 
tarp kareivių, aiškindamas, 
kad ne su austrais reikia 
kovoti, bet reikia sukilti 
prieš viso pasaulio kapita
listus ir išnaudotojus. Ta
čiau nerasdamas pritarimo 
kareivių tarpe, jis prisitai
ko prie situacijos, bet nero-

*, do entuziazmo mūšio lauke.
Neina savanoriu atlikti 

tam tikras misijas, papirkt 
din ėjo kitus kareivius eiu > 
į jo vietą. Sąmoningai išven
gia, fronte būdamas, poros 
priešo atakų.

Deja, vėliau jis tampa at
sitiktinai austrų . suimtas. 
Tardymo metu jis neišduo
da strateginės savo batalio
no padėties ir už tai tampa 
sušaudytas. Nieks iš jo pul
ko nežino, kur ir kaip jis 
buvo dingęs, nieks nežino, 
kad jis žuvo už tėvynę...

Filme taip pat vaidina 
žymi italų aktorė Silvana 
Mangano, kuri vaizduoja 
paprastų gatvės merginų. 
Žinant, kuo jinai yra,—jos 
ieško kiekvienas iš fronto 
grįžęs kareivis.

Drama gera, nors, galima - 
pasakyti, pakartojama. Bū
tu įspūdingesnė, jei nebūtų 
vietomis įterpta lengvo ju
moro. Bet gal režisierius 
norėjo parodyti anų laiku^ 
italų eilinio kareivio galvo
senų ir savotiškų supratimą 
šiuo atveju., J .

Kadangi filmas italų kai-, 
ba, tai angliški įrašai smul
kių išsireiškimų nepaduoda, 
bet žiūrovui tas sunkumų 
nežudaro.

“The Great War” dabar 
galima pamatyti Trans-Lux 
teatre, 52 St. ir Lexington 
Ave., italų kalba, su angliš
kais parašais; taip pat ga
lima matyti “Victoria” te
atre, Broadway ir 48 St., 
tiesioginiame anglų kalbon 
vertime.

Kurie įdomaujasi užsie
nio filmais, pravartu pama
tyti ši filmą ne tik dėl te
mos, bet ir dėl vaidybos.

H. F.
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