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krislai Adolfas Eichmanas
Milžinas molinėmis kojomis. 
Kazys Preikšas.
Ką mūsų vyriausybė darys?
Nebepakeliama našta. 
Naujas konkurentas. 
Pradžia jau yra.

— Rašo A. Bimba —

Šiomis dienomis šiltoje Flo
ridoje įvyko AFL-CIO metinis 
suvažiavimas. Jis atstovavo 
beveik trylika milijonų organi
zuotų darbininkų.

Jau tikras milžinas toji mū
sų Amerikos Darbo Federaci
ja. Deja, milžinas molinėmis 
kojomis. Nė iš vietos jis ne
pažengė pirmyn per paskuti
nius kelerius metus. Dar at
gal pasitraukė, netekdamas 
poros milijonų narių.

Ar suvažiavime rimtai susi
rūpinta šita nesveika, nenatū- 
rališka padėtimi?

Ar kas padaryta atgavimui 
prarastų narių ir laimėjimui į 
darbo unijas naujų milijonų?

Labai mažai, beveik nieko.
Federacijai reikalinga nau

ja, išmintinga, pažangi, kovin
ga vadovybė. Be jos Ameri
kos darbo unijų judėjimo atei
tis nėra šviesi.

Gruodžio 7 dieną Lietuvos 
sostinėje Karių kapinėse iškil
mingai palaidotas senas, nuo
širdus kovotojas Kazys Preik
šas. Atsimenu 1945-1946 me
tų žiemą. Teko su Kaziu su
sitikti ir pasikalbėti. Man jis 
atrodė vienu iš jauniausių ir 
sveikiausių Tarybų Lietuvos 
veikėjų. Pamaniau: šis stam
bus lieetuviškas ąžuolas pra
gyvens visus kitus.

O štai dabar jo nebesiran- 
da gyvųjų tarpe! Kai išgir
dau apie Kazio mirtį, iš kar
to nė tikėti nenorėjau.

Jo mirtis — skaudus smū
gis, didelis nuostolis lietuvių 
tautai!

Tarybų Sąjungos pareikala
vimas išduoti hitlerininką ge
nerolą Heusingerį teismui ir 
nubaudimui turėtų atkreipti 
dėmesį visos Amerikos.

Juk tai pabaisa, tai žvėris 
žmogaus kailyje. Heusinge- 
rio baisūs nusikaltimai plačiai 
apibūdinti ir įrodyti Tarybų 
Sąjungos notoje. Joks blai
vaus proto žmogus negali abe
joti įrodymų autentišk u m u . 
Viskas išdėstyta juodu ant 
balto — patiekti originalių 

, dokumentų, nuotraukų, bude- 
' lio parašų fotostatai. Tegu 

pasaulis mato ir skaito!
I 1945 metais pasirašyta su

tartis verčia karo nusikaltė
lius išduoti teismui ir nubau
dimui.

Nejaugi mūsų vyriausybė 
nusispiaus ant šios iškilmingai 
pasirašytos sutarties? Būtų 
baisi klaida, baisi gėda mūsų 
kraštui. Būtų žiaurus įžeidi
mas tų milijonų nekaltų žmo
nių, kurių kraują šitas hitle
rinis pabaisa praliejo!

“Long Island Press” kolum- 
nistas James McCartney rašo 
apie nebepakeliamą ginklavi
mosi lenktynių naštą. Ar ži
note, kad šiandien paėmus vi
są pasaulį, ginklams ir gink
lavimuisi išleidžiama po apie 
14 milijonų dolerių per valan
dą?

Ir vis dar toms lenktynėms 
galo nesimato. Didžiųjų vals
tybių, ypač mūsų Amerikos, 
militarinės išlaidos dar vis te- 
bedidinamos.

Vakarinės Europos kapita
listinės valstybės susitarė ir 
įsteigė taip vadinamą “Bend
rąją rinką.” Savo tarpe jos 
išgriovė muitų sienas. Nebebus 
prekyboje lenktynių. Jos m a-

nuteistas mirtin
Padarytas svarbus žingsnis 

link nusiginklavimo
J. Kenedis už karo 

baigimą Konge
Jeruzalė. — Izraelio teis- 

! mas surado kaltu hitleri
ninką Adolfą. Eichmanną 
visais penkiolija kaltinimų I 
ir nuteisė ji mirtin.

A. Eichmanąs dabar yra! 
| 57 metų amžiaus. Antrojo 
i pasaulinio karo metu jis 
I ėjo pareigas hitlerininkų 
I aparate, kuris buvo suda
rytas naikinimui pavergtų
jų šalių žmonių. Žydų tau
ta iškėlė prieš jį kaltinimą, 

i kad jis yra atsakomingas 
! už 6,000,000 žydų nužudy
mą.

Eichmannas veikė nacių 
okupuotuose plotuose: Pa
baltijyje, Baltarusijoje, Uk-1

Jungt. Valstijų darbininkai 
ir darbo unijų nariai

Bal Harbour, Fla. — Da
bartiniais laikais Jungtinė
se Valstijose yra 73,200,000 
darbininkų. Iš jų į darbo 
unijas organizuotų yra įtik 
17 milijonų, tai mažiau, 
kaip vienas ketvirtadalis. 
Prie AFL-CIO unijų pri
klauso 14,100,000, o nepri
klausomos unijos turi virš 
tris milijonus narių, dau
giausiai tymsterių unija.

Skaitlingiausia yra tyms
terių (International Bro
therhood of Teamsters) 
unija, joje yra 1,700,000 na
rių.

AFL-CIO s ą j u n g o j e 
skaitlingiausios unijos yra 
plieno ir automobilių gami
nimo darbininkų. Stipriau
sios unijos randasi 150-tyje

Albany, Ga. — Tūkstan
čiai negrų protestavo prieš 
paneigimą jų teisių. Rolięi- 
ja mėtė į demonstrantus 
ašarų bombas, areštavai 266 
negrus, jų tarpe ir kunigą 
Dr. Martin Luther Kingą.

Washingtonas. — JAV 
agrikultūros . departamen
tas sako, kad 1962 metais 
mūsų gyventojams bus rei
kalinga 9,500,000 tonų cuk
raus.

no, kad taip susivienijus jų 
bizniui geriau seksis.

Bet pamatinė “Bendrosios 
rinkos” misija yra dar ir ta, 
kad tos valstybės atsilaikytų 
prieš Jungtinių Amerikos 
Valstijų eksportus. Vadinasi, 
Amerikos ekonomika susilau
kė naujo konkurento.

Prezidentas Kenedis jau su
sirūpinęs. Jis kreipiasi į Kon
gresą ir prašo jam padėti su 
šiuo galingu konkurentu ko
voti.

Kova žada būti nelengva.

Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos susitarimas dėl 
“užkariavimo erdvių” ir suda
rymo visuotinio nusiginklavi
mo komisijos labai pradžiugi
no visą žmoniją. Labai graži 
pradžia. Lai ją lydi daugiau 
bendrų žygių taikaus, sugyve
nimo kelyje į ateitį be ginklų 
ir karų!

rainoje, Lenkijoje ir Čeko
slovakijoje. Jo vadovauja
mos nacių gaujos masiniai 
žudė nekaltus civilinius 
žmones.

Hitlerininkams pralaimė
jus karą, Eichmannas, su 
pagalba Romos katalikų 
klioštoriaus, pabėgo į Pie
tų Ameriką. Izraelio agen
tai jį susekė Argentinoje, 
suėmė ir pargabeno į Izrae
li teismui.

Teismas buvo labai ilgas. 
Laike jo buvo daugybė liu
dininkų, kurie patys pergy
veno nacių žvėriškumą ir 
jie įrodė Eichmanno prasi
kaltimą.

miestų ir jų apylinkėse. 
Prie jų priklauso 1,500,000 
negrų.

AFL-CIO unijos prieš du 
metus turėję 16 milijonų 
duokles mokančių narių, 
bet nariais nupuolė, nes kai 
kurių gamybos šakų darbai 
sumažėjo. Tymsterių unija 
nenupuolė nariais, nes va
žiuotos srityje darbų nesu
mažėjo, o taingi ši unija or
ganizavo ir kitų gamybos 
šakų darbininkus.

Jungtinių Valstijų darbi
ninkų skaičius auga, gi or
ganizuotumas į unijas ma
žėja. 1953 metais prie unijų 
priklausanti darbiniu k a i 
sudarė beveik 26 procentus 
JAV darbininkų, o dabar 
sudaro jau tik biskį dau
giau 23 procentų.

Išstojo prieš JAV 
intervenciją

Saigonas. —Indijos, Len
kijos ir Kanados nariai, ku
rie pietrytų Azijoje sudaro 

taikos prižiūrėjimo komi
siją, išstojo prieš Jungti
nių Valstijų intervenciją 
Pietų Vietname.

1954 m. Genevoje buvo 
susitarta ir baigtas karas 
Indo-Kinuose. Jų teritorijo
je susiorganizavo Šiaurės 
ir Pietų Vietnamo, Laoso ir 
Kambodžos valstybės. Ge
nevoje buvo susitarta, kad 
nei viena šalis nesikiš i 
naujų valstybių reikalus.

Dabar gi JAV Pietų 
Vietname turi apie 1,500 
savo militarinių žmonių, 
nuolatos ten pristato gink
lų ir amunicijos. Komisija 
sako, kad toks JAV elgę
sis gali iššaukti šiaurės 
Vietnamo ir Kinijos prieš- 
veikimą.

Bonna.—1960 metais Va
karų Vokietijoje automobi
lių nelaimėse užmušta 14,- 
000 žmonių ir 500,000 su
žeista. 50,000 nelaimių įvy
ko dėl vairuotojų girtumo. 
Virš 60,000 vairuotojų ne
teko vairavimo leidimų.

Jungtinės Tautos. — Nu
siginklavimo klausime 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga pateikė bend
rą rezoliuciją Jungtinių 
Tautų Asamblėjai. JAV ir 
TSRS principe susitarimas 
tuojau eiti prie generalinio 
nusiginklavimo ir jo kont
rolės yra labai svarbus 
žingsnis.

JAV ir TSRS pasiūlė, 
kad nusiginklavimo reika
lais būtų sudaryta komisi
ja iš 18-kos valstybių: Bra
zilijos, Bulgarijos, Bur- 
mos, Čekoslovakijos, Kana
dos, Ethiopijos, Francūzi- 
jos, Indijos, Italijos, Meksi
kos, Nigerijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Švedijos, Tary
bų Sąjungos, Jungti n ė s 
Arabų Respublikos ir Jung
tinių Valstijų, kuri tuojau 
imtųsi darbo paruošimui 
nusiginklavimo plano, ku
ris būtų pateiktas Jungti
nėms Tautoms pirm 1962 m. 
sausio 1 dienos.

Į šią komisiją įeis pen
kios valstybės nuo Vakarų, 
penkios nuo Rytų ir aštuo- 
nios neutrališkos valstybės.

Diplomatai ir politiniai 
veikėjai supranta, kad su
sitarime svarbią rolę suvai
dino Adlai Stevensonas, 
JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose, ir Valerijus Zori
nas, Tarybų Sąjungos dele
gacijos pirmininkas.

Vėliausios žinios
New Delhi. — Portugali

ja ne tik nesutiko pasi
traukti iš Goa, bet jos gink
luotos jėgos provokavo in
cidentus. Indija į tai atsa
kė įsakydama savo jėgoms 
veikti prieš portugalus, kad 
juos privertus pasitraukti 
arba pasiduoti Goa, Dij ir 
Damao kolonijose.

Leopoldville. — Jungtinių 
Tautų jėgos užėmė Katan- 
go sostinės Elizabethville 
centrą. Tshombe ir jo mi
nistrai pabėgo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis suorganiza
vo komitetą iš 26 moterų, 
priešakyje su Mrs. EI. Roo- 
seveltiene, kuris paruoš pa
siūlymus /moterų reikalais.

Washingtonas. — JAV 
valstybės departamen tas 
atsisako iš d u o t i gene
rolą Adolfą Heusingerį.

Ulan Batoras. — Tary
bų kosmonautas G. Titovas 
atvyko į Mongoliją, kur jis 
svečiuosis porą savaičių.

Maskva. — Jau išvažiavo 
iš čia Albanijos ambasados 
nariai.

Guatemala. — Guatema- 
los respublika nutrauks di
plomatinius ryšius su An
glija.

Susitarimui pasitarnavo 
padidėjęs moterų ir jauni
mo antikarinis veikimas 
Jungtinėse Valstijose, 
mokslininkų išs t o j i m a i 
prieš atominius ginklus ir 
slėptuves, taipgi pasireiš
kę nesutikimai tarp JAV ir 
Anglijos Katangos klausi
me ir negalėjimas NATO 
narių susitarti su Francū- 
zijos vyriausybe. ■!

Bet svarbiausia itaka da
ro, tai visame pasaulyje 
augantis liaudies judėjimas 
už taikingą visų tautų ir 
valstybių sugyvenimą. Vi
sur liaudis baisiai kenčia 
nuo paskubaus apsiginkla
vimo sunkios naštos.

James McCartney pada
rė apskaičiavimą, kad da
bar Jungtinės Valstijos ap
siginklavimui kiekvieną va
landą išleidžia po $14,000,- 
000. Jis rašo, kad jeigu tik 
vien JAV ir TSRS apsi
ginklavimo pinigus pavar
totų žmonių civiliniam gy
venimui, tai per metus bū
tų galima pastatyti naujų 
namų dėl 240,000,000 šeimų.

Jeigu būtų sulaikytas 
apsiginklavimas, tai tie pi
nigai, kurie dabar ginkluo
tei išleidžiami, būtų pavar
toti žmonijos gerovei—ko
vai prieš alkį, ligas, nutie
simui naujų kelių, sukont- 
roliavimui upių ir kitiems 
geriems tikslams.

Paryžius. — NATO ko- 
mandieriai laikė posėdį. Po
sėdžiui pirmininkavo hitle
rininkas Adolfas Heusinge- 
ris, kurį TSRlS reikalauja 
išduoti teismui. JAV gyny
bos sekretorius McNamara 
stkė, kad JAV pašaukė 
160,000 rezervistų į milita- 
rinę tarnybą.

Rio de Janeiro. — Cirke 
užsidegė didelė palapinė. 
Nelaimėje žuvo apie 300 
žmonių, ir virš 600 buvo su
žeistų.

Bonna. —Vakarų Vokie
tija daro spaudimą į Jung
tines Valstijas, kad duotų 
atominių ginklų vokiečių 
armijai.

Santo Domingo. — Tūks
tančiai žmonių pikietavo 
JAV konsulatą ir reikalavo 
sulaikyti vizų išdavimą 
Trujillo pasekė j arus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis grįžo iš Pie
tų Amerikos. Jis lankėsi Ve- 
nezueloje ir Kolombijoje.

C 1

Manilla. — Iš JAV karo 
laivyno bazės pavogė $70,- 
000 alginių pinigų.

Washingtonas. — Per 
metus JAV sukolektavo 
nuo įplaukų taksais $94,- 
400,000,000.

Washingtonas. — Katan
gos provincijoje Tshombe 
šalininkai išprovokavo su
sirėmimus su Jungtinių 
Tautų kariais. Per dvi sa
vaites ėjo mū šiai Eli- 
zabethvillėje, Katangos sos
tinėje.

Kada Jungtinės Tautos 
patraukė ten daugiau savo 
jėgų, tai Tshombe, kuris 
yra pasiskelbęs Katangos 
prezidentu, atsikr e i p ė į 
JAV prezidentą Kenedį, 
prašant, kad jis veiktų su
laikymui mūšių.

Suprantama, kad n e i 
Kongo centrinė vyriausy
bė, nei Jungtinės Tautos 
karo nenori. Mūšiai prasi-

Jungtines Tautos išstojo 
prieš atominius ginklus

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų Asamb
lėja 58 balsais prieš 10, 
prie 23 susilaikiusių priė
mė rezoliuciją, kuri drau
džia Anglijai, FTancūzijai, 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Tarybų Sąjungai, tai yra, 
.toms šalims, kurios jau tu
ri pasigaminę atominių 
ginklų, — duoti jų kitoms 
šalims.

Rezoliucijai prieši n o si 
Jungtinės Valstijos ir An
glija, nes jos turi planus 
atominiais ginklais dalintis 
su kitais NATO nariais.
Rezoliucija reikalauja, kad 

ne tik nesidalintų atomi
niais ginklais, bet ir negel
bėtų kitoms šalims juos pa

Pietuose masiniai 
negrų protestai

Albany, Ga. — Paneigi
mas negrų teisių ir baltųjų 
teroras iššaukė masinius 
negrų išstojumus. City Hali 
svetainėje yra teisiami 11 
Laisvės keliautojų. Šimtai 
negrų susirinko ir pareika
lavo jų paliuosavimo.

Policija užpuolė ir areš
tavo 267 demonstrantus. 
Kitą dieną vėl šimtai negrų 
susirinko, suklaupė ir gie
dodami religines ir ameri
kines giesmes reikalavo pa
liuosavimo. Policija v ė 1 
areštavo virš 250 negrų.

Bet negrų masės nenusi
leidžia. Jau penki masiniai 
išstojimai buvo. Dabar į 
miestą pašaukta 150 Na- 
cionalės gvardijos karių.

Greeley, Colo. — Trau
kinys sudaužė mokyklos 
autobusą. Žuvo 20 vaikų ir 
4 buvo sužeisti.

Farmingdale, I. L, N. Y. 
—Traukinys sudaužė auto- 
mogilį, kuriame žuvo B. S. 
Hoffman, 39 metų amžiaus, 
ir dvi jos dukros: viena 14, 
o antra 17 metų amžiaus. 
Moterys važiavo prisipir- 
kusios kalėdinių dovanų. 

dėjo tik todėl, kad Tshorm 
be ir jo šalininkai neklauso 
Kongo centralinės valdžios 
ir stengiasi Katangą atida
linti nuo Kongo.

Prezidentas Kenedis su
tiko tarpininkauti mūšių 
baigimui. Jis kreipėsi - į 
Jungt. Tautų generalinį 
sekretorių U Thantą. Pa
starasis pareiškė, kad nori 
taikos, bet gi tas priklauso 
nuo Tshombe — ar jis pa
siduos Kongo centralinei 
vyriausybei.

Tshombe turi didelį už
tarimą ne tik anglų ir belgų 
kapitalistų, kurie valdo Ka- 
tangoje įmones, bet ir JAV 
Kongrese.

sigaminti, o tos šalys, ku
rios jų neturi, kad atsisa
kytų nuo atominių ginklų.

Žymus prieštaravi mas 
pasireiškė tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų Katan
gos reikalais. Mat, Katan- 
goje Belgian Union Miniere 
Du Hiaut kompanija, kurio
je daugumą šėrų turi bri
tai imperialistai, 1960 me
tais už varį pasidarė $296,- 
800,000 pelno. Vario ten pa
sigamino 300,000 tonų. To
dėl anglai priešingi Jungti
nių Tautų žygiams Konge.

Jungtines Tautos. — J. 
T. Asamblėja 48 balsais 
prieš 37, prie 19 susilaikiu
sių nuo galsavimo, atsisakė 
priimti Kiniją.

Maža Goa kolonija, ; 
bet turi svarbos

New Delhi. — Portugali
jos kolonijos Indijoje yra 
mažos. Svarbiausia iš jų 
Goa, kuri užima tik 1,309 
ketvirtainiškas mylias, ran
dasi prie arabiškosios jū
ros. .

Portugalija Goa valdo 
nuo 1510 metų. Indijoje 
Portugalija turi dar ir ke
lias kitas mažas kolonijas; 
Tos kolonijos Portugalijai 
jau nesudaro didelės svar
bos, bet jeigu ji iš jų trauk
sis, tai kuo tada pateisins 
savo viešpatavimą Angolo'? 
je ir Mozambike.

SIŪLO PERTVARKYTI 
ŠALPOS REIKALUS

Washingtonas. — A. A. 
Ribicoff, JAV sveikatos, 
mokslo ir šalpos reikalų 
sekretorius, siūlo pertvar
kyti šalpos reikalus. Jis sa
ko, kad JAV labai daug iš
moka pinigų šalpomis, kad 
yra žmonių, kurie gauna 
šalpą ir visai nesirūpina 
darbo gavimu. Taipgi yra 
tokių, kuriems pašalpa yra 
reikalinga, bet jie turi keb
lumų jos gavimui.
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Didžiulis taikos laimėjimas
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ir Tarybų Sąjungos su- 

sitarimas dėl nusiginklavimo komisijos sąstato laikoma 
labai dideliu taikos reikalo laimėjimu. Į komisijos sudė
tį įtraukimas astuonių neutrališkų kraštų yra pripaži
nimas tos tautų grupės vaidmens Jungtinėse Tautose 
ir visuose tarptautiniuose santykiuose. Aišku, kad tos 
tautų grupės dalyvavimas derybose dėl visuotinio ir 
pilno nusiginklavimo prisidės prie sustiprinimo taikos 
jėgų. Iki šiol buvusi ir veikusi komisija, kurią sudarė 
tik dviejų militarinių blokų atstovai, niėko praktiško 
nenuveikė. Reikia tikėtis, kad naujoji komisija geriau ir 
sėkmingiau atstovaus visos žmonijos interesus.

Iki šiol, kaip žinia, Jungtinės Valstijos, Anglija ir 
jų taikininkės iš NATO griežtai priešinosi įtraukimui į 
nusiginklavimo derybas neutrališkų šalių. Gerai, kad 
tos klaidingos politikos pagaliau tapo atsisakyta.

Kai šitie žodžiai pasieks skaitytoją, naujai sudary
ta komisija jau bus Asamblėjos užgirta ir pradės dar
buotis. Jai įsakoma patiekti Asamblėjai raportą apie 
derybas dėl nusiginklavimo 1962 metų birželio mėnesį. 
Vadinasi, į komisijos darbą žiūrima rimtai.

:■ Džiaugdamiesi šiuo Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos susitarimu, mes negalime praleisti nepastebė
ję vieno pamatinio trūkumo nusiginklavimo pastango
se. Kol tas trūkumas nebus pašalintas, mums atrodo, 
prie visuotinio nusiginklavimo nebus prieita. Mes turi
me galvoje minėtoje komisijoje nesimatymą didžiosios 
Kinijos. Neįtraukimas Kinijos trukdė iki šiol ir truk
dys ateityje prieiti prie pilno susitarimo. Mūsų vyriau
sybė daro istorinę klaidą, priešindamasi Kinijos pripa
žinimui ir jos dalyvavimui Jungtinėse Tautose. Anks
čiau ar vėliau šis be jokio pateisinimo nusistatymas tu
rės būti pakeistas.. Jis turėtų būti pakeistas kuogrei- 
čiausiai.

NEJAUGI JIE RIKSMU . 
įtrauks mūsų šalį 
Į NAUJĄ KARĄ?

Tokį klausimą vedamaja
me straipsnyje stato įtakin
gas Amerikos geležinkeli
ninkų darbo unijų organas 
“Labor” (gruodžio 2 d.). 
Savaitraštis kalba labai su
sirūpinusiai. “Labor” pa
duoda nuomonę laikraščio 
“Arizona Daily Star” leidė
jo W. R. Matthews.

Reakciniai balsai už iš- 
provokavimą naujo karo, 
sako Matthews, labai skait
lingi. Jei toms kalboms ne
bus padarytas galas, sako 
Arizonos 'laikraščio leidė
jas, “mes įsikalbėsime į is
torinę katastrofą. Komu
nizmas nebus sunaikintas. 
Mūsų pačių šalis ir didelė 
vakarinio pasaulio dalis bus 
paversta į griuvėsius...”

Gerai, kad kai kurie įta
kingi amerikiečiai jau nu
mato pavojų. Prieškariniai 
balsai turėtų būti dar daug 
garsesni ir skaitlingesni. 
Savaitraštis “Labor” atlie
ka gražų darbą, pasmerk
damas tuos, kurie norėtų, 
kad visas pasaulis vėl užsi
liepsnotų nauju karu.

Karo kriminalistas aukštoj vietoj
TARYBŲ SĄJUNGOS įteiktas Jungtinėms Valsti- 

joms reikalavimas išduoti hitlerinį kriminalistą genero
lą Jrleusingerį nubaudimui turėtų būti mūsų vyriausy
be^'tuojau patenkintas. Jo nusikaltimas Tarybų Sąjun
gos notoje plačiai įrodytas. Įrodymas paremtas oficiali- 
niais dokumentais, paimtais iš archyvų, kurie randasi 
Tarybų Sąjungos rankose. Šitas hitlerinis pabaisa da
bar randasi Washingtone ir, kaip žinia, eina aukštas 
pareigas NATO militarinėje struktūroje. Giliausi upeliai 
pralieto nekalto kraujo karo metu, kai Heusingeris bu
vo Hitlerio dešinė ranka, kai jis Hitleriui suplanavo vi
sas militarines operacijas užkariavimui ir pavergimui 
daugybės kraštų, reikalauja, kad jis be jokio delsimo 
susilauktų Eichmano likimo. Gen. Heusinger toli gražu 
baisesnis ir už tą žvėrį, kurį nuteisė Izraelio teismas.
/• Tarybų Sąjungos notoje smulkmeniškai išdėstomi 

gen. Heūsingerio nusikaltimai. Apie tai negali būti jo
kios abejonės. Jis įeina į karo kriminalistų kategoriją. 
Jis įeina į 1945 metais tarp Amerikos, Anglijos, Tarybų 
Sąjungos ir Francūzijos pasirašytą sutartį dėl karo 
kriminalistų sumedžiojimo ir nubaudimo. Mūsų šalis tu
ri pildyti tą susitarimą, tuojau išduodama Heusingerį 
nubaudimui.

Iš Tarybų Sąjungos notos sužinome, kad šio hitleri
nio pabaisos krauvini darbai nesiribojo Tarybų Sąjun
gos teritorija. Jie nebuvo nukreipti tik prieš Tarybų Są- 
jttfigos žmones. Pasirodo, kad jis buvo taip pat autorius 
Hitlerio planų užgrobimui ii' pavergimui Anglijos, kurie 
btiVo vadinami “Shark” ir “Harpoon” planais. Jis buvo 
autorius plano “Operation Atilla” užgrobimui Francū- 
žijos. Jis pateikė Hitleriui planą “Tannenbaum” užgro
bimui Šveicarijos. Jis buvo autorius plano “Marita” pa
vergimui Jugoslavijos ir Graikijos. Jis buvo autorius 
piano “Barbarossa” užpuolimui ant Tarybų Sąjungos. 
Jis davė Hitleriui projektą sunaikinti Ukrainą ir Pabal
tijo šalis—Lietuvą, Estiją, Latviją. Jis pagaliau paga- 
ftijrio ir pravedė gyveniman planą “Jagdkommands”, 
pagal kurį buvo medžiojami ir masiniai žudomi parti
zanai ir visi kovotojai prieš hitlerinius okupantus.
-. ■. Tai toks šitas pabaisa. Tai toks šitas dvikojis žvė
ris, Jam ne vieta mūsų sostinėje. Jis turi eit laukan. Jis 
turi tuoj atsisėsti kaltininko suole ir atsiimti pilną at
pildą už savo prieš žmoniją ir žmoniškumą papildytas 
kriminalystes! Ir padorioji žmonija nenurims, kol šitas 
sutvėrimas nebus priverstas atsiskaityti už savo darbus.

MAŽA BAUSMĖ Už 
DIDELĘ NUODĖMĘ

Italų laikraštis “11 Quoti- 
diano” sužinojęs,, kad Čeko
slovakijos arkivyskupas Be
ran tebesąs gyvas ir svei
kas, o tik atstatytas iš ša
lies sostinės arkivyskupijos 
vadovybės. Sako: Čekoslo
vakijos valdžia leistų jam 
sugrįžti į Prahos arkivysku
piją, jei tik Beran “sutik
tų 1 prisiekti Čekoslovakijos 
valdžiai ištikimybę.”

Bet, girdi, arkivyskupas 
apie tai nė galvoti nenori. 
Jis nori toliau laužyti val
džios įsakymus ir potvar
kius. Jis nenori sudėti sa
vo kraštui ištikimybę.

Mums atrodo, kad už to
kią sunkią nuodėmę tik atė
mimas arkivyskupijos vado
vybės yra labai maža baus
mė. Čekoslovakijos valdžia 
su tuo “neklaužada” elgia
si labai švelniai.

ARGI JIEDU TIKRAI 
SUSIPYKS?

“Long Island Press” ko- 
lumnistas William S. White 
raąo apie rimtus “nesusi
pratimus” tarp prezidento 
Kenedžio ir jo ambasado
riaus Jungtinėse Tautose 
Adlai Stevensono. Jis sa
ko, kad Stevensonas nesi
jaučia gerai dėl to, kad jis 
yra nustumtas “į užpečkį.” 
Jam iniciatyva atimta. Visą 
Amerikos užsieninę politiką 
nusako ir nustato preziden
tas Kenedis ir Valstybės 
sekretorius Rusk. Stevenso
no rolė tik ją perduoti Jung
tinėms Tautoms.

Tiesa, šiomis dienomis 
prezidentas Kenedis pažadė
jo Stevensonui daugiau ini
ciatyvos nustatyme Ameri

Organizuoti! darbininkų balsas
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Floridoje dar tebesitę

sia Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organiza
cijų Kongreso( AFL-CIO) metinis suvažiavimas. Dar 
per anksti daryti pamatines išvadas apie suvažiavimo 
nuveiktus darbus.

Bet vienu reikalu suvažiavimą tenka pasveikinti. 
Savo suvažiavime Amerikos organizuoti darbininkai ge
rai pasielgė, nepaklusdami prezidento Kenedžio “pra
šymo” nebestatyti samdytojams naujų reikalavimų „dėl 
pagerinimo--darbo sąlygų ir pakėlimo algų. Savo priįm.-?

toje rezoliucijoje suvažiavimas ragina visas darbo uni
jas, priklausančias AFL-CIO, derybose su samdytojais 
dėl naujų kontraktų stengtis išsikovoti geresnes sąly
gas, didesnes algas. J

Pasiūlymas visai praktiškas. Jo gali nesuprasti 
prezidentas Kenedis, bet supras darbininkai, kurie Jš 
algos turi patys maitintis ir maitinti savo šeimas. Kai
nų nesvietiškas iškilimas milijonams šeimų grūmoja 
stoka pačių paprasčiausių gyvenimo reikmenų. Be to, 
tik tuo keliu galima pakelti liaudies perkamąją galią 
ir tuomi mazint šalyje nedarbą.

Gerai, kad organizuoti darbininkai savo suvažia
vime nesidavė būti suviliotais gražiomis prezidento fra
zėmis apie “bendruosius tautos reikalus’’, Mūsų darbo 
unijos geriausiai tiems interesams pasitarnaus, jeigu 
j9.s.nė. valandėlei ..nepOTkš .darbininkų .Masęs^įntęręeų.

kos politikos, bet tai neiš
sprendžia pamatinės prob
lemos. Tuomi nebūsiąs iš
lygintas trynimasis tarp 
Stevensono ir Rusko. Pa
starasis irgi nori būti Vals
tybės departamento “bosu.”

Sudėjus viską daiktan, 
White nuomone, tik laiko 
klausimas., kada Stevenso
nas pasitrauks iš savo vie
tos.

Beje, buvo plačiai paleis
tos kalbos, kad ateinančiais 
metais Stevensonas kandi
datuos demokratų partijos 
sąrašu Illinojaus valstijoje 
į Jungtinių Valstijų senato
rius. Tai irgi buvęs diplo
matiškas planas Stevensono 
pašalinimui iš Valstybės 
departamento. Tai buvęs 
paties prez. Kenedžio suma
nymas. Bet, kaip žinia, 
Stevensonas griežtai atsisa
kė kibti ant šios prezidento 
meškerės.

BIJO ŠVIESOS
Chicagos kunigų “Drau

gas” piktai skundžiasi, kad 
kai kurie Amerikos lietu
viai gauna iš Lietuvos 
“įvairių ‘kvieslių’ grįžti na
mo, 'gauna knygų, gauna 
specialių lapelių.” Tai, gir
di, pavojinga ateistinė lite
ratūra ir ją į rankas imti 
yra sunkiausia, beveik mir
tina nuodėmė!

Tas tik parodo, kad mū
sų klerikalai bijo šviesos. 
Kiekvienas blaivaus proto 
Amerikos lietuvis nori kuo 
plačiausiai susipažinti su 
savo senosios tėvynės gyve
nimu, bet “Draugo” redak
toriai nenori apie tai nė gir
dėti. /

NEVISAI TEISINGOMIS 
AKIMIS...

Visi., kurie praėjusiais 
trejetu metų lankėsi Tary
bų Lietuvoje, sugrįžę negali 
atsidžiaugi ir atsididžiuoti 
Tarybų Lietuvos jaunimu. 
Todėl mums pilnutinai su
prantamas Tarybų Lietuvos 
didžiavimasis, .kai ii kalba 
apie tą judėjimą.

Pavyzdžiui, savaitraštis 
“L i t e r a t ū r a ir menas” 
(gruodžio 9 d.) pirmajame 
puslapyje po antrašte “Štai 
jis — mūsų jaunimas” kal
ba apie šauniausius Kauno 
Politechnikos instituto stu
dentus, priešpastatydamas 
juos Amerikos jaunimui. 
Skaitome:

“Amerika prancūzo akimis” 
— taip vadinasi neseniai res
publikos ekranuosee demons
truotas kino filmas, kurį, be 
abejo, mate daugelis žiūrovų. 
Dangoraižiai, akinančios rek
lamų šviesos, beprotiškos au
tomobilių lenktynes ir... Ame
rikos jaunimas, niekuo nesi
domintis, morališkai suluošin
tas, gyvenantis tik šia diena. 
Ateitis jam neegzistuoja. Ir 
kai spalvotame ekrane pama
tai klaikaus šokio ritme besi
vaipančius jaunus žmones, no
ri visu balsu sušukti į ekraną 
prancūzų operatoriui: “Atva
žiuokit pas mus! Mes jums 

parodysimee kitokį jauną žmo
gų 1”

...Kauno garvežių depo. Šal
tos rudens saules spinduliai 
blizga ant bėgių metalo, re
montuojamų garvežių katilų. 
Ištrykšta balta puokštė garų, 
besiveržiančių iš švilpuko. Pa
maina baigia darbą. Būreliu 
patraukia jaunuoliai. Jie pa
tenkinti, linksmi, kaip ir visi 
tie, kurie žino, jog diena pra
bėgo ne veltui, ir galima ra
mia širdimi eiti namo. Namo? 
Ne, ne į namus jie skuba.

Susipažinkime: Kauno Po
litechnikos instituto mechani
kos fakulteto geležinkelio lo
komotyvų eksploatacijos spe
cialybės studentai: Zenonas 
Paukštaitis, Vidmantas Kli- 
maitis, Kostas Aukštikalnis, 
Steponas Mažeika, Jonas Le- 
vinskas ir Algirdas Smičius. 
Tai tik šeši iš dvylikos institu
to studentų, kurie daugiau 
kaip metai atlieka praktiką 
garvežių depe. Tai žmonės, 
kurie save laiko pilnateisiais 
šio darbininkų kolektyvo na
riais, kurie kovoja už komu
nistinio darbo spartuolio var
dą. Trims iš jų—Kostui Aukš
tikalniui, Romualdui Ramoš
kai ir Stasiui Pečiukevičiui — 
šis garbingas vardas jau su
teiktas! Studentai... ir komu
nistinio darbo spartuoliai! Kas 
tuo patikėtų, nepažindamas 
mūsų žmogaus?

O visgi, tačiau, mes jokiu 
būdu negalime pilnutinai 
sutikti su tomis “prancūzo 
akimis.” Jos nevisai teisin
gos. Jos per tamsios. To
kiu savo trumparegiškumu, 
net ir filme, nepatarnauja
ma nei Lietuvos jaunimui, 
nei supratimui Amerikos 
žmonių ir jų jaunimo, nei 
pagerinimui santykių tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos. Tikra nesąmone, di
džiausia netiesa taip numo
ti ranka į mūsų Amerikos 
jaunimą ir paskelbti jį 
“niekuo nesidomi nčiu,” 
“morališkai suluošintu” ir 
“gyvenančiu tik šia diena.” 
Bloga, baisiai bloga būtų, 
jei tai būtų tiesa. Deja, tai 
ne tiesa.

Tiesa, kad turime suluo
šinto, tiesiog sugadinto ir 
sugedusio jaunimo, tiesa, 
kad mūsų jaunime pavojin
gai išsišakojęs nusikalsta
mumas, taipgi tiesa, kad 
mes turime nemažai jau
nuolių, kurie tik šia dienele 
gyvena, — visa tai tiesa, 
bet tai liečia tik dalį mūsų 
jaunimo, tik mažytę mažu
mą. Milžiniška mūsų-' jau
nimo dauguma yra padorūs, 
protiškai ir morališkai svei
ki vaikinai ir merginos. Jie 
rūpinasi ir sielojasi ateiti
mi.

Tik pažvelkime į mūsų 
“laisvės” keliautojus,, į jau
nais kovotojais prieš rasinę 
diskriminaciją užpild y t u s 
pietinių valstijų kalėjimus, 
arba į mūsų Didžiojo Niu
jorko kolegijų studentų su
kilimą prieš reakcijos kėsi
nimąsi suvaržyti jų akade
minę laisvę. Matote, kas 
atsitiko, kai kolegijų virši
ninkai užd raudė studen
tams pasikviesti už kalbėto
ją įžymųjį Amerikos Komu
nistų partijos veikėją Ben
jamin Davis.

Pagaliau, matėte, kaip 
gražiai pasirodė su Ameri
kos lietuvių ekskursija nu
vykę Tarybų Lietuvon A- 
merikoje gimę ir augę jau
ni vyrai ir moterys. Jie su
grįžo kupini entuziazmo 
Lietuvai ir jos žmonėms.

Todėl, dar kartą, minėto 
prancūzo filme pavaizduo
ti tipai, sprendžiant “Lit. 
ir menas” aprašymu, nėra 
tipiški Amerikos jaunimui. 
Priimti tokiomis akimis pa
vaizduotą Amerikos jauni
mą, tai reikštų iš tikrųjų 
netekti., j^'įpą/.xil.tieę1 (įėį, ,Ą-

šešių generacijų Kruppų 
imperija

Savaitraštis “Worker” 
paduoda labai įdomių davi
nių apie vieną šešių genera
cijų šeimą, kuri sukūrė sa
votišką imperiją. Tai gar
sioji Kruppų šeima.

Prieš 15 0 metų Fri-ed- 
rickas Kruppas atidarė sa
vo dirbtuvę tik su septy
niais darbininkais. Bet jis 
greitai pagarsėjo visoje Vo
kietijoje, kaip geri ausiu 
ginklų gamintojas. Jo sū
nus Alfried samdė jau 12,- 
000 darbininkų. Jis jau bu
vo “kanuolių karaliumi” 
vadinamas. Jo dirbtuvėse 
pagaminti ginklai jau spėjo 
milijonus žmonių išskersti.

Pirmajame pasauliniame 
kare Kruppo imperijai jau 
vadovavo Gustavas Krup
pas. Vokietijai karą praki- 
šus, sąjungininkai įkalino 
Gustavą Kruppą kaip karo 
kriminalistą ir jo pramonę 
konfiskavo. Tada tvirtino, 
kad Kruppo imperija am
žinai palaidota, kad dau
giau ji “niekad nepakils.”

Prabėgo keletas metelių. 
Sąjungininkų komisija iš
laisvino iš kalėjimo Gustavą 
Kruppą ir grąžino jam 
visą ginklų gamybos impe
riją, tikėdamiesi, kad Krup
po ginklai bus atsukti į ry
tus— prieš Tarybų Sąjun
gą-

Gustavas Kruppas ir jo 
sūnus Alf riedąs įžiūrėjo, 
kad Hitleris gali išprovo
kuoti naują pasaulinį karą, 
ko Kruppai labai troško. 
Alfriedas susikvietė kitus 
Vokietijos pramoniniu k u s 
ir bankininkus ir nusitarė 
Hitlerį yisais galimais bū
dais parėmti. Alfriedas 
K r u p p a s didžiavosi esąs 
Hitlerio partijos narys.

1940 metais Kruppo im
perija jau buvo išsiplėtusi 
po visą Vokietiją. Tais me
tais jai dirbo apie 70,000 iš 
Europos suvarytų civilinių 
vergų, virš 23,000 karo be
laisvių ir apie 5,000 iš kon
centracijos stovyklų kali
nių. Jo dirbtuvėse dirbo ne
mažai vaikų, kurie teturėjo 
vos 6 metus amžiaus.

Vokietija ir vėl karą pra
laimėjo. Sąjungininkai tei
sia karo kriminalistus. Al
fried Kruppas ir 12 kitų 
Kruppo imperijos vedėjų 
buvo pripažinti kaltais. 
Kruppas gavo 12 metų ka
lėjimo. Bet neilgai jis ka
lėjime tesėdėjo. 1951 me
tais Jungtinių Valstijų ko- 
misionierius Vakarų Vokie
tijoje McCloy paleido jį iš 
kalėjimo ir atidavė jam va
dovauti gerą dalį pramonės. 
Šiandien Alfriedui Kruppui 
jau dirba 111,000 darbinin
kų. Jo imperija smarkiai 
auga. Ji dabar gamina plie
ną ir naujam karui gink
lus.

Tiesa, Rytų Vokietijoje 
jo imperijos dalis konfis
kuota. Bet jis Vakarų Vo
kietijoje tebėra galingas. 
Jis yra vienas turtingiausių 
pasaulyje-'žmonių. Jis tik 
laukia naujo Hitlerio ir 
naujų žygių į rytus. Krup
po imperijos ginklai iš
skerdė dešimti milijonų 
žmonių. Tačiau to Kruppui 
dar nepakanka.

Nusivylę “verksniai” ieško 
naujų veiklai būdų

Chicagos “Draugo” bend
radarbis J. Kuprionis klau
sia “vaduotojų,” “kodėl sa- 

merikos darbo liaudies atei
ties. Mes gi nė valandėlei 
neprarandame vilties.

2 p.--Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 19, 1961
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lės ir fondai apytušti?’’ O V 
atsakymą sunku tam su
rasti. Jis teigia, kad “rei
kia ieškoti naujų veiklos bū
dų.”

J. Kuprionis nusiskun
džia: “Visa eilė lietuviškų 
institucijų negali išvystyti 
platesnės veiklos, nes trūks
ta lėšų, o lėšų nesiranda, 
nes neplečiamas veikimas. 
Ir taip gaunasi užburtas ra
tas. Bet reikia ieškoti iš
eities.”

Kokia gi begali būti iš to 
gręsiamo bankroto išeitis? 
Tie lietuviai, kurie per de- 
sėtkus metų visokiais bū
dais rėmė “vaduotojų” žy
gius, nematydami iš to jo
kių teigiamų pas e k m i ų , 
pradeda nusivilti. Daugelis 
jų net išmetinėja, kad tie 
fondai sunaudojami vado
vams pasivažinėti ir paba- 
liavoti. Pirmiau davę de 
šimkes, penkines, dolerius, 
dabar pasitenkina įmesdami 
kvoderiukus ar dešimtukus. 
Rezultatas: fondai tušti.

Fondų tuštėjimu nusi
skundžia ne tik “Draugo” 
bendradarbis, bet ir kita 
“vaduotojų” spauda.

Ką daryti? Kuprionis siū
lo tam vaistus. Jeigu žmo
nės pas mus mažai besi
lanko, tai reikia, girdi, eiti į 
žmones, lankyti jų namus. 
Bet ir šie vaistai vargiai 
bus pamačlyvi. Juk kolek
toriai nėra joki idealistai. 
Jie taipgi nori savo kišenes 
skambučiais papildyti. O 
“vaduotojų” fondai vis tik 
pasilieka tušti.

Abraomas Linkolnas ka
daise labai teisingai: pasa
kė: “Jūs galite apmulkinti 
kai kada visus žmones ir 
kai kuriuos žmones visada, 
bet. jūs negalite apmulkintu ( 
visų';žmohių visuomet.”

Atrodo, apsivesti 
niekad nevėlų. .

Dr. B. E. Hoye, minėda
mas šimto metų sukaktį 
nuo savo gimimo, apsivedė 
su Jane F. Murray, kuri 
dabar turi 63 metus am
žiaus. Vedybos įvyko Taco
ma, Wash., kur jiedu gyve
na.

Dr. Hoye gimė New Yor
ke. Prieš 73 metus jis nu
sikėlė į Washingtono vals
tiją. Šimto metų sulaukęs 
apsivedė.

Pasirodo, apsivesti nie
kad nevėlu. Ką manote, 
viengungiai, “antrosios1 jau
nystės” sulaukę?..

Lempa gali apšviesti 
247 akrus

Tarybų spaudos agentūra 
“Tass” praneša, kad Tary- 
bu moksli n i n k a i sukūrė c

milžinišką lempą, kuri gali 
apšviesti net 247 žemės ak- 
rus.

Tokia lempa, iškelta nuo 
600 iįti 900 pėdų aukščio, . 
gali apšviesti nemažą mies
tą.
Dar nežinia, kaip plačiai 

ji bus vartojama. Dabar ji 
vartojama prie statybos 
darbų, parodų aikštėse ir 
sporto arenose. J. G.

SAKOMA, KAD JAV 
IŠŠAUS KOSMONAUTĄ

Cape Caneveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų karo or- 
laivyno speciąlistai ruošia 
iššauti žmogų į erdvę. Sa
koma, kad “Atlas” raketa 
paruošta ir karinin kas 
John H. Glenn parinktas iš- 
šovimui. Planuojama, kad 
satelitas su žmogumi tris 
kartus apskris aplinkui Že-1 
mę. Sakoma, kad Glenną * 
iššaus ateinantį sausio mė
nesį.

1



k Įdomi knyga apie Aleksą
' Jasutį-Julmį

J. Bulota parašė 340 
puslapių knygą, pavadintą 
“A. Jasutis.”

Mūsų skaitytojui A. Ja- 
sučio vardas retai tebuvo 
girdėtas, bet daugelis aky- 
lesnių žmonių atsimins Jul- 
mį ir Varašių, kurių raštai 
margino “Laisvės” pusla
pius, ypatingai 1936 metais. 
Julmis ir Varašius buvo 
Alekso Jasučio slapyvar
džiai. Tuomet Jasutis gy
veno, veikė pogri n d y j e ; 
tuomet jis naudojo daug 
slapyvardžių, r ašy damas 
spaudai.

Aleksas J a s u t i s gimė 
1910 metų rugsėjo 24 d. 
valstiečio šeimoje Reibenių 
kaime, netoli Žagarės. Pa
augęs, prasimokęs, jis įsto
jo į Lietuvos komjaunimo 

^įfretas, įsijungė į kovą už 
darbo žmonių reikalus, 
prieš fašizmą. Jis buvo 
kalintas, persekiotas, trem
tas; ilgokai gyveno slaps
tydamasis. Ir tuo metu jis 
daug rašė pogrindinei Lie
tuvos spaudai ir amerikie
čių pažangiajai spaudai — 
daugiausiai “Laisvei.” A. 
Jasutis buvo pasišventęs re
voliucionierius - kovotojas; 
jis buvo talentingas publi
cistas ir rašytojas-poetas.

Nebeatmenu, kaip, kokiu 
būdu man pavyko su A. 
Jasučiu sumegzti korespon
dentinius ryšius. Užtenka 
pasakyti, jog per kuri lai
ką laiškais mudu apsikeitė
me reguliariai. Tuomet A. 
Jasutis gausiai rašė “Lais
vei” straipsnius, eilėraščius 
ir žinias! Tuomet jis buvo 
gausiausias mūsų bendra
darbis Lietuvoje. Rašė jis ir 
f Vilniai”; tilpo jo raštų ir 
žurnale “Šviesoje.” Ir jis 
ne tik pats mūsų laikraš
čiui rašė — ieškojo ir kitų, 
kad parašytų. Atmenu, 
kartą jis man maždaug 
taip minėjo savo laiške:

—Pažįstu “labai didelį 
žmogų,” tarnaujantį banke, 
kuris būtinai nori jūsų 
laikrašičui duoti vieną kitą 
straipsnį; vieną jis jau tu
ri parašęs, įsakė man jį pa
siimti ir jums persiųsti. Bet 
aš bijau pas jį eiti, su juo 
susitikti...

Netrukus i is surado bū
dus iš to “didelio” asmens 
straipsniui paimti ir mums 
persiųsti. Straipsnio auto
rius buvo gerbiamas smeto
niniuose rateliuose!.. Bet 
jo straipsnis buvo gerokas 
pašinas smetoniniam reži
mui į pašonę.

A. Jasutis išvertė vieną 
( T. Erenburgo romaną ir 
• mums prisiuntė, deja, tuo
met mes negalėjome juo pa- 

i sinaudoti, jo laikrašty iš
spausdinti. Nūnai vertimo 
rankraštis yra Vilniuje.

Dėl nelemtų ano meto są
lygų, ryšiai tarp mūs ir A. 
Jasučio turėjo nutrūkti.

1937 metais gaunu jo 
trumpą laiškutį, išsiųstą iš 
Paryžiaus: Važiuoju Ispa
nijon kariauti prieš fašiz
mą... Ispanijoje, mūšiuose 
prieš fašistų armiją, A. Ja
sutis didvyriškai mirė.

A. Jasutis mokėjo gra
žiai rašyti; turėjo retą 
plunksnos darbininko talen
tą. Bet rašė tik nuo fizi
nio darbo atliekamu laiku!

Knygos pratarmėje aka
demikas K. Korsakas pri
mena:

“A. Jasutis nebuvo rašy
tojas profesionalas, tokiu 
dis ir pas savęs nelaikė. 

x, Tiesa sakant, tapti rašyto
ju tikrąja to žodžio pras
me jis neturėjo nė reikia
mų sąlygų buržuazinėje 
Lietuvoje. Bet užtat A. Ja
sutis buvo profesionalas re

voliucionierius, nenuilstan
tis kovotojas visame savo 
sąmoningo gyvenimo tarps
nyje, aistringas maištauto
jas prieš engimą ir prie
spaudą visa savo veržlia, 
ryžtinga prigimtimi. Tai 
kovai jis atidavė ir savo 
turėtuosius neabej o t i n u s 
sugebėjimus...”

Knygos autorius, J. Bulo
ta, įvade sako:

“šiandien beveik visi jo 
(Jasučio) raštai — poemos, 
apsakymai, reportažai — 
surinkti ir išleisti, prieina
mi skaitytojui...”

1954 metais buvo išleista 
A. Jasučio raštų “Rinkti
nė,” kurią redagavo prof. 
K. Korsakas.

1958 metais buvo išleistas 
A. Jasučio “Internacionalas 
karcery” — redagavo tas 
pats J. Bulota.

Gi dabartinėje knygoje 
autorius J. Bulota, man 
rodosi, kruopščiai, rūpes
tingai parašė A. Jasučio iš
samią biografija, nušve- 
čiant jo kovos kelia, jo pa
sireiškimus literat ū r o j e , 
p u b licistikoje, veiksmuose 
už liaudies laisvę, dėl ku
rios jis ir savo gyvybę pa
aukojo!

“A. ' Jasutis” — knyga, 
įkvepianti, pamokinanti ir 
padrąsinanti kiekvieną 
darbo žmogų dirbti, kovoti 
už naująją santvarką, už 
nauja, laisva pasauli!

Išleido Lietuvos Valsty
binė grožinės literatūros 
leidykla Vilniuje, 1961 m. 
Kaina 78 kapeikos.

Rojus Mizara

Jau ne šventieji
Vatikano Ritualų Kongre

gacija šių metų balandžio 
mėnesį išleido neįp rastą 
dekretą, kuris apstulbino ti
kinčiuosius. Ši popiežiaus 
įstaiga n u n s p rendė, kad 
nuo, šiol nebereikia laikyti 
šventąja Filomenos,, kurią 
159 metus uoliai garbino vi
sas katalikų pasaulis, ir to
kio “didelio šventojo,” kaip 
Jurgis!

Toks negirdėtas įvykis 
privertė paprastus žmones 
giliai susimąstyti. Kodėl 
tiek laiko bažnyčia skatino 
melstis neegistuoj ančiai 
šventajai? Kuris popiežių 
yra neklystantis — dabar
tinis, ar dešimt ankstyves
niųjų, laikiusių Filomeną 
šventąja? Kurio popiežiaus 
žodžiams reikia tikėti?

Iš tikrųjų, kodėl tik da
bartiniu metu Vatikanas 
ryžosi paskelbti, kad šven
toji Filomenna yra fikcija. 
Pavyzdžiui, garsusis italų 
filosofas B. Kročė 1935 me
tais aprašė, kaip gimė šven
tosios Filomejos legenda.

Popiežius Jonas XXIII, 
imdamasis tokių drastiškų 
priemonių, turi savo išskai
čiavimus. Kaip žinoma, Va
tikanas greitu laiku ketina 
sušaukti visuotini bažnyčios 
susirinkimą, kuriame kovai 
nrieš pažangiąsias pasaulio 
jėgas kaip reakcinę jėga 
norima sujungti visas 
krikščioniškąsias bažnyčias. 
Ne paslaptis, kad per tūks
tantmetį viešpatavimą ka
taliku bažnyčia prir. i n k o 
gausybę stabų, kurių pro
testantai bei anglikonai vi
sai nepripažįsta. Eidama 
i kompromisą, kataliku baž
nyčia rengiasi kaip galima 
labiau sumažinti “kliūtis” 
krikščioniškųjų baž n y č i ų 
susivienijimui ir tuo tikslu 
ryžtasi nuvainikuoti eilę le- 
gendarinių šventųjų.

Šventoji Filomena ir Jur
gis yra tiktai pirmosios

Naujas imigracijos 
įstatas

Naujas imigracijos įstaty
mas palengvina JAV pilie
čių ir nuolatinių gyventojų 
artimų giminių atvykimą.

Naujas įstatymas (Pub
lic Law 87-301), pasirašy
tas prezidento Kenedžio 
1961 m. rugsėjo mėn. 26 
d., padės susijungti kai 
kurioms JAV-jų piliečių ir 
nuolatinių gyventojų šei
moms. Pagal šį įstatymą 
artimi giminės, esą kituose 
kraštuose, galės atvykti į šį 
kraštą kaip emigrantai be 
kvotos (nonquota immi
grants). Tokie “artimi gi
minės” yra Amerikos pilie
čių nevedę sūnūs ar dukte
rys (abi kategorijos turi 
teisę gauti antros privilegi
jos kvotines vizas), lega
liai į J A V-jas atvykusių, 
bet dar nepiliečių, vyrai bei 
žmonos ir nevedę sūnūs ir 
dukterys, turį teisę į trečios 
privilegijos vizas.

Apie 18,000 asmenų už
sienyje galės tiesioginiai 
pasinaudoti šia laikina emi
gracine proga. Kaip nekvo- 
tiniai 'emigrantai, jie atvyks 
daugiausia iš tų kraštų, ku
rie turi mažas emigracines 
kvotas, su sąlyga, žinoma, 
kad prašydami JAV-se gy
venančių jų šeimų būtų bu
vę paduoti lig 1961 m. lie
pos mėn. 1 d. Tačiau ka
dangi apie 18,000 naujų vi
zų bus išduotų kartu su re
guliaria emigracija, šių vi
zų nudelsimai bus neišven
giami.

Antros ir trečios privile
gijos emigracijos prašymų 
pervertimas į nekvotines vi
zas paagl P. L. 87-301 bus 
automatiškas. JAV-jų pi
liečiams, nei nuolatiniams 
JAV-jų gyventojams, nei jų 
giminėms užsieniuose nerei
kia dėl to daryti jokių žy
gių. Bet asmenys laukią vi
zų gali pranešti savo gyve
namų kraštų JAV-jų kon
sulatams, jog jie yra suinte
resuoti, kad jų vizos būtų 
ruošiamos kaip galima grei
čiau.

Emigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnyba vėl padarys 
galiojančiais pase nusius 
prašymus. Žinoma, jeigu 
tie giminystės ryšiai dar 
egzistuoja tarp užsienyje 
esančių giminių ir jų šeimų, 
vis dar suinteresuotų jų 
emigravimu į JAV-jas, At
vejuose, kur toks interesas 
dar vis egzistuoja, yra bū
tina, kad arba šeima JAV- 
se arba giminės užsienyje 
prašytų jų pasenusių prašy
mų atnaujinimo Konsulate, 
kur tie prašymai buvo pra
džioje aprobuoti.

Bet kokiu atveju naujas 
įstatymas yra tam išleistas, 
kad šeimos būtų greičiau 
sujungtos, ir tai substantci- 
aliai nepadidins totalinės j 
emigracijos, leistos pap'a1 
tautines kvotos sistemas.

American Council

Iš KAPO JŪROS DUGNE
Suspausto oro pontonų ke

liamas, laivas grįžta į pa
viršių. Tai vienas iš dviejų 
šimtų laivų, kuriuos per pa
starąjį dešimtmetį' iškėlė 
Lenkijos laivyno gelbėjimo 
laivai. Per tą laiką jie iš
gelbėjo iš klastingo vande
nyno glėbio 625 avarijos iš
tiktus laivus.

“aukos” šiame kelyje. Tiks
las pateisina priemones — 
kaip sakydavo juodieji Lo
jolos jėzuitai. Ir dabar 
“šventoji Romos bažnyčia” 
pasiryžusi verstis per galvą, 
norėdama bet kokiom prie
monėm sujungti visus tam
sybininkus kovai prieš pa
žangą ir proto šviesą.

D-re Johanna Baltrušaitiene

Kilnu prisiminti šviesios cijoms. Organizavo šeimi- 
atminties gydytoją Johanną' ninkes į uniją ir skatino ko- 
Baltrušaitienę - Tamošaus
kai tę. Nors jos jau neturi-
me gyvųjų tarpe nuo 1950 
metų gruodžio 21 d., bet jos 
darbai, nuopelnas už sklei
dimą apšvietos, nebus pa
miršti iki jos mokinės ir jų 
šeimos gyvens.

Gruodžio 21 d. bus 11 me
tų, kai mirė pirmoji Ame
rikoje gimusi lietuvė dak
tarė Johanna Tamošauskai- 
tė-Baltrušaitienė. Ji buvo' 
gimusi 1873 m. vasario 26, 
New Yorke. Ji baigė Balti- 
morės medicinos kolegiją 
1896 metais. O vėliau dar 
gilino medicinos mokslus 
Pittsburgho universitete.

Kas svarbu, tai kad velio
nė visą savo gyvenimą ben
dravo su lietuviais ir pa
dėjo atvykusioms savo tau
tietėms iš senosios Tėvynės 
Lietuvos prasisiekti žinoji
me. Ji mokė rašto ir kaip 
kurti ir vadovauti organiza- 

Susipažinkite su talentingomis 
Lietuvos dailininkėmis

KAUNAS. — Profsąjun-I tinaitė su grupe sostinės 
gų kultūros rūmuose atida- Į dailininkų pabuvojo Lazdi

jų rajono Černiachovskio 
vardo kolūkyje. Čia ir gi
mė apie 30 jos naujų dar
bų, kuriuos dailininkė pa
naudos kuriamai kompozici
jai.

ryta liaudies dailin i n k ė s 
Marijos Palionienės vaiz
duojamojo meno darbų pa
roda. Parodos stenduose iš
dėstyta daugiau kaip 100 
įvairios tematikos darbų.

Ypač dėmesį patraukia 
jos nūdienės tematikos ak
varelės. Tai “Nauj o s i o s 
statybos Kaune,” “Kauno 
marios,” “Kauno HES,” 
“Tai neturi pasikartoti.”

Talentinga liaudies daili
ninkė Marija Palionienė la
bai produktyvi. Ji savo kū
rybinį kelią pradėjo maž
daug prieš pusantrų metų, 
o šiuo metu jau yra sukūru
si visą eilę vertų dėmesio 
darbų. Šiuo metu ji tapo 
paveikslą, vaizduojantį Pir
čiupio kaimo tragediją. Ma
rija Palionienė nėra daili- 
ninkė-profesionalė: ji dirba 
Kauno miesto maistpreky- 
bos darbuotojų profsąjun
gos darbuotojų profsąjun
gos komitete buhaltere, o 
piešia tik laisvalaikiu.

VILNIUS. — Mes apsi
lankėme pas grafikę A. Va- 
lantinaitę, kurios estampai 
kolūkine tematika buvo šil
tai sutikti respublikinėje 
parodoje.

—Šiomis dienomis ypa
tingai norisi dirbti, — pa
sakoja dailininkė, rodyda
ma visai naujus, tiesa, dar 
nebaigtus raižinius, vaiz
duojančius kolūkinio kaimo 
žemdirbius.

Sužinome, kad A. Valan- 

voti prieš išnaudotojus ir 
religinius apga v i k u s bei 
tamsos skleidėjus. Ypač 
mes, tos, kurios gyvenome 
atvykusios iš Lietuvos Pitts
burgh, Pa., prisimename, 
kiek daug ji mums padėjo 
apšvietos bare. Tad mi
nint tą liūdną 11 metų mir
ties sukaktį, dar kartą šir
dyje reiškiame padėką tai 
mūsų švietėjai, nors ji tos 
padėkos negirdi. Bet aš 
jaučiu didelį malonumą pri
siminus savo mokytoją ir 
švietėją.

Jos graži atmintis pasi
liks gyva daugelio širdyse.
O mums mirus, tą jos gražų 
vardą minės mūsų vaikai ir 
bus dėkingi, kad jų tėvams 
ji atvėrė akis į gražesnį gy
venimą, ir to dėka mes, au- 
gindame savo vaikus, leido
me juos į mokslus, kiek jė
gos leido.

O. Jakubauskienė

Karsta darbo nuotaika ir 
kitų dailininkų dirbtuvėse.

Tame pačiame kolūkyje 
pabuvojo tapytojas A. Me- 
dutytė, kuri rinko medžia
gą kompozicijai “Runkelių 
n u ė m i m as.” Grafikę A. 
Makūnaitę daugiau domino 
kaimo įmonių portretai.

Koresp.

Karvių pieno riebumui 
padidinti

VILNIUS.—Iš bandymų 
ūkio “Gorki Leninskaja,” 
kur akademikui T. Lysen- 
kai vadovaujant, išvesti gal
vijai su dideliu pieno rie
bumo procentu, į' Tarybų 
Lietuvą atvežta grupė Džer- 
žiejų veislės buliukų-mišrū- 
nų. Juos gavo Šeduvos ra
jono “Draugo,” ‘‘Naujo 
gyvenimo” kolūkiai ir Bei- 
noravos tarybinis ūkis, že
mės ūkio mechanizavimo ir 
elektrifikavimo instituto 
bandų ūkis Raudondvaryje 
ir Žemdirbystės instituto 
Vokės filialas.

Džerziejų veislės buliai 
bus naudojami kaip repro
duktoriai. Jų panaudoji
mas įgalins gauti karves su 
aukštu pieno riebumo pro
centu ir pieno riebumą pa
didinti iki 4Vž-5 procentų.

Baisiame varge ir skurde 
paskendę Irano žmonės

Plačiai išgarsėjęs “The N.
Y. Times” korespondentas 
Harrison F . Salisbury lan
kėsi Irano (Persijos) kai
me, susipažino su tenykščių 
žmonių gyvenimu ir jį įspū
dingai aprašė. Už pavyzdį 
jis paėmė Kutyan kaimą 
Khuzistano rajone. Tai 
daugmaž vidutinis kaimas 
ir jo žmonių gyvenimas pa
našus į gyvenimą kitų kai
mų gyventojų. Salisbury 
paduoda pasikalbėjimą su 
Dr. F. G. L. Gremliza, ber
lyniškiu, 45 metų amžiaus, 
kuris per paskutinius 12 
metų darbuojasi tarp Ira
no valstiečių.

“Žiūrėk,—tarė Dr. Grem
liza, rodydamas senesnę mo
teriškę, — endemiškas sifi
lis. Ir ten kita — su pra
džia trachomos.”

Tai buvo iš dumblo ir 
šiaudų sukrėstoje lūšnoje, 
kurioje radosi dvi moterys 
ir trys ar keturi vaikai.

Jis čiuptelėjo mergaitės 
veiduką. Ši yra labai ser
ganti mergaitė, yah! Sto
ka maisto. Labai, labai ser- 
ga, yah!

Jo pasipiktinimas anga
Jis parodė spalvotus taš

kus ant mergaitės veidukų 
ir minkštą susikvoldavusią 
odą ant šlaunių. Kai dak
taras egzaminavo vaikus, jo 
piktumas augo. Juo jis dau
giau pyko, juo tankiau mai
šė “yah” tarpe savo fra
zių.

—Negerai, yah!, — sakė 
jis, — sakyti žmonėms vi
rinti vandenį — yah!, kuo
met jie turi tik ganėtinai 
sauso mėšlo kurui išsikepti 
duonos—yah!—ir nei puodo 
užvirinti vandens.

Ši šalis yra valstiečių ša
lis. Apie 80 procentų iš Ira
no 20,000,000 žmonių gy
vena daugiau negu 40,000 
feudališkuose kaimuose, ir 
žemdirbystė duoda arti 50 
proc. nacionalinių įplaukų.
Kutyanas-turi 595 gyven

tojus. Ten yra penkiolika 
susirgimų bilhaziasis — žar
nų betvarkė, gaunama nuo 
straigių, ‘‘si i mokų” iš 
drumsto vandens. Kiekvie
nas asmuo kaime turi su
gadintą sveikatą. Daugelis 
serga džiova. Ir nėra re
tas įvykis, kad žmogus, dir
bęs per dieną lauke, parė
jęs namo vakare miršta 
nuo džiovos.

Šiltinė, gal būt, papras
čiausia priežastis mirimo 
vaikų. Endermiškas sifilis 
irgi paprastas. Jis yya gau
namas gimstant arba anks
tyvojoj vaikystėj. Kutya
nas neturi raupų, bet kai
mynystėj yra jais sergan
čių.

Trachoma yra plačiai pra
siskleidus, kad du dideli 
miestai šioj apygardoj — 
Ahwaz ir Shushtas, tik ke
li metai atgal buvo vadina
mų aklųjų miestais.

Daug Kutyano ligų yra 
vandens gimdomų. Jie ga
lėtų jas lengvai prašalinti, 
jeigu žmonės virintų van
denį, praustųsi reguliariš- 
kai su muilu ir išdžiovintu 
švariu rankšluosčiu.

Bet, sakė dr. Gremliza, ar 
apsimoka jiems liepti virin
ti vandenį, kuomet yra sto
ka sauso mėšlo išsikepti 
duonai?

Dr. Gremliza žino tą. Jis, 
gal būt, geriau žino Khu- 
zistaną ir valstiečių kai
mus, negu kitas žmogus. 
Jis ir jo žmona atvyko čia 
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į purvo ir pūstynės mies
telį dvylika metų atgal 
dirbti labdarybės dar
bą. Vargiai rastum kai
miečio lūšnelę, kurioj jis 
nebūtų buvęs su savo sma
giu padainavimu ir hypo- 
dermiška adata. Kuomet jo 
keliaujanti klinika a t v a - 
žiuoja kaiman, tai moslemų 
moterys tankiai drebėdamos 
su baime ir gėda pasirodyt 
save tyliai formuojasi su 
savo sergančiais vaikais, 
turėdamos viltį, kad dr. 
Gremliza išgelbės juos.

Kovojo vienas
Per metus dr. Gremliza 

buvo veik vienas simbolis 
vilties šitam tuščiam ir ne
laimingam rajone, kurio 
aruodai kitados palaikė ei
les senovės imperijų.

Khuzistanyj nėra labiau
siai nuskurdinti Irano žmo
nės. Tūluose kaimuose Sei- 
stan apskrity j ir siekiant 
rytinį-pietkampį pūsčių ra
joną, žmonės, kaip vienas 
amerikietis išsireiškė, blo
giau gyvena negu gyvuliai. 
Net turtingesniam šiauri
niam Irane arti Kaspijos 
jūros gyvenimo standardas 
ir ligos nukrečia svetimša
lius turistus.

Tai maždaug šitaip apra
šo Harrison E. Salisbury 
dabartinį Irano žmonių gy
venimą. Jis ramina bei nu
rodo, kad jų buitis žymiai 
pagerės, kuomet bus pasta
tyta užtvanka ant Dez 
upės; įrengta irigacija pa
kels žemdirbystę ir kitus 
kraštui moderniškus porei
kius. Laimingo pasisekimo!

J. N.

“Ką sugebu-atiduodu !• IV liaudžiai
VILNIUS. — Vargu, ar 

yra žmonių, kurie nebūtų 
klausę populiaraus kolekty
vo — Valstybinio dainų ir 
šokių liaudies ansamblio — 
koncertų. Ir visuomet prie 
dirigento pulto galima ma
tyti aukštą žilsterėjusiais 
plaukais vyriškį. Tai — 
Eduardas Pilypaitis, LTSR 
nusipelnęs artistas.

Ansambliečiai nuoširdžiai 
pasveikino jį 50 metų su
kakties proga.

Praeitas nemažas gyveni
mo kelias, ir jau verta 
žvilgterėti atgal, tuo labiau, 
kad jubiliato visas gyveni
mas susijęs/ su žmonėmis, 
kurie tikrai myli dainą, šo- 
kį.

—Ne, ne taip aš gyvenau, 
siekiau mokslo žinių, kaip 
dabartiniai mano jaunieji 
draugai, — kalba E. Pily
paitis. — Galite įsivaizduo
ti, koks buvo begalinis 
džiaugsmas, kai Lietuvoje 
buvo atkurta Tarybų val
džia. Ji sutelkė visas sąly
gas žmogui tobulintis, siek
ti pasirinktos profesijos.

Pokario metais E. Pily
paitis energingai organizuo
ja chorus, rajonuose pade
da suburti, tiesa, negausius, 
saviveiklininkų kolektyvus, 
teikia metodinę pagalbą. 
Puikiai jį pažįsta Dūkšto, 
Telšių, Kauno, Utenos 
rajonų jaunimas. E. Pily
paitis ir pats kuria muzi
ka liaudies šokiams, orga
nizuoja liaudies meno deka
das.

—Ką sugebu—atiduodu 
tarybiniams žmonėms, — 
kalba Pilypaitis. — su dai
na ir gyventi, ir dirbti sma
giau. D. Ručinskas



Apie dievo žmoną 
ir vaikus

Dr. Algirdas Margelis 1

DAINŲ ŠVENTĖ TARYBŲ LIETUVOJE
Mes turime įvairiausių 

žodynų, tačiau žodynas žo
dynu ir palieka: nei tu iš 
jo įdomumo reikalausi, nei 
visiems skaityti siūlysi — 
negi pirši žmogui, studijuo- 
jančniam anglų kalbą, pa
vyzdžiui, lenkų kalbos žo
dyną. Tačiau tik ką knygy- 
nuošė pasirodė nedidelio 
formato žodynas, kuris re
komenduotinas perskaityti 
visiems. Jis vadinasi “Ki
šenine teologija arba trum
pas krikščionių teologijos 
žodynas.” Ir išleistas jis 
beveik prieš du šimtus me
tų — 1768 metais. Dar vie
nas to žodyno bruožas, ne
būdingas kitiems žodynams: 
jis įdomus, patrauklus skai
tyti. Jo autorius — XVIII 
amžiaus prancūzų filosofas 
ir ateistas Polis Holbachas.

“Kišeninė teologija,” šio
mis dienomis pirmą kartą 
pasirodžiusi lietuvių kalba, 
yra tikrai patraukli, gyva, 
sąmojinga, iki šiol neprara
dusi aktualumo knyga. Tai 
kandi, čaiži satyra, nu
kreipta prieš rel i g i n i u s 
p r i e t a r us, dvasininkiją, 
bažnyčią. Rašytojas, kuris 
buvo vienas žymiausių 
prancūzų XVIII amžiaus 
materializmo ir ateizmo at
stovų, “asmeninis dievo 
priešas,” be jokio gailesčio, 
atvirai ir labai sąmojingai 
išjuokia įvairias bažnyčios 
dogmas bei ceremonijas, de
maskuoja dvasininkijos sa
vanaudiškumą ir pacįįą te
ologiją, “kuri moko žmones 
samprotauti apie tai, ko jie 
nesupranta, ir verčia atsi
sakyti to, kas jiems buvo 
visiškai aišku.”

A
Naujos žinios apie 

Tunguskos meteoritą
Apie Tunguskos 1908 m. 

gigantiško meteorito katas
trofą surinkti nauji duo
menys. Įdomias išvadas pa
darė tarybinis mokslininkas 
A. V. Zolotovas:

1. Pilna Tunguskos kos
minio kūno sprogimo- ener
gija yra lygi maždaug 10

- milijonų tonų trotilo spro
gimui.

2. Sprogimas įvyko ore, 
ne mažiau kaip 5 km aukš
tyje.

3. Tunguskos kosminio 
kūno galinis greitis nevir
šijo 3-4 kilometrų per se
kundę. Tuo atveju jis ne
galėjo sprogti ore dėl kine
tinės energijos perėjimo į 
šiluminę, nes kūnas, net 
susidūręs su žeme, sprogsta 
tik krisdamaš 5 kilometrų 
per sekundę greičiu. Va
dinasi, Tunguskos kosminis 
kūnas sprogo dėl vidinės 
■energijos.

4. Tunguskos sprogimo 
šviesos energijos ir jo pil
nutinės energijos santykis 
yra panašus kaip ir bran
duolinio sprogimo.

Ištrauka iš d-r o A. M ar gėrio knygos 
“150 dienų Lietuvoje"

- GREITESNI Už GARSĄ
Net 182 pasaulio rekordai 

priklauso Tarybų Sąjungos 
lakūnams, sklandytoja m s, 
parašiutininkams, aviamo- 
delistams. TSRS Oro laivy
no dienos proga Maskvos 
padangėje įvyko didelis pa
radas. Naujieji sparnuo
tieji paukščiai skrenda du 
kartus greičiau už garsą, 
pasiekia net 34 kilometrų 
aukštį (apie 20 mylių). Ta
rybiniai lakūnai turi ge
riausią pasaulyje kovinę 
techniką.

Skambėkite, dainos, •»
iš džiaugsmo nupintos!

Lietuvos padangė šią vasarą mažne 
kas dieną sulapojusi debesiais debesė
liais, tarsi pamėgdžiodama pavasario ir 
vasaros sodų bei miškų žaliąjį, gražųjį 
apdarą, tarsi rodydama savo galią pa
stoti kelią saulei į žemę. Bet šį rytą— 
1960 metų liepos mėnesio 23 dieną—ji 
kristalinio tyrumo. Žiūriu pro langą ir 
džiaugsmo sparnais gaudau ridinėjančią 
Vilniaus miesto stogais saulutę. Šian
dien, mat, prasidės 1960 metų Respub
likinė dainų ir šokių šventė, skirta Ta
rybų Lietuvos dvidešimtmečiui pažymė
ti. Šiandien skambės dainos apie žmonių 
džiaugsmą, laimę ir meilę savo kraštui...

Viešbutis “Vilnius,” tartum bičių 
avilys, pilnas pilnutėlis. Čia daugiausia 
dėmesio kreipiama į svečius iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, iš Škotijos, Kanados 
ir Urugvajaus. Bet čia yra svečių ir iš 
visų Lietuvos kampų, ir iš Tarybų Są
jungos respublikų šeimos. Maišyti žmo
nės, bet norai, troškimai visų vienoki: 
išgirsti lietuvių liaudies dainas, pasotin
ti jų grožiu savo sielą ir pripildyti savo 
širdies rūmus kerėjančia dainos meile...

Važiuojame į Vingio parką, kur bus 
pildoma Dainų šventės programa. Gat
vėse žmonių tvanas, parke dar platesnis 
ir gilesnis, nes čia telkiasi žmonės iš vi
sų Lietuvos kampų. Mes, lietuviai-sve- 
čiai iš tolimų kraštų, važiuote važiuoja
me, bet jau nebepravažiuojame pro tirš
tus būrius žmonių. Einame pėsti, eina
me pakraščiu alėjos, kuria maršuoja 
gražiausias Lietuvos jaunimas — savi
veiklininkai, arba meno mėgėjai, kurie 
pildys programą. Jie maršuoja su dai
na, su muzika, su ryžtu puikiai pasiro
dyti šitoje iškilmingoje savo mielos tė
vynės dienoje.

Pririšo jie prie savęs mano akis ir 
širdį. Žiūriu tik į juos vienus. Pririšo 
ir nepaleidžia. Ir kaip puikiai jie atro
do! Kokia stipri jų sveikata, kokios 
ryškios, tyros akys, koks taurus džiaugs
mas, viltis ir ryžto tvirtybė jų veiduo
se! Iš tikrųjų jie yra pavasario žiedai 
Lietuvos tautai, jos materialinei bei dva
sinei pažangai, gerovei ir laimei. Jie 
yra tikroji, amžinoji lietuvių tautos uo
la, ant kurios stovės garbinga, šlovinga 
Nemuno šalis amžių amžius...

Ištraukiau iš jų akis ir jos laksto 
aplinkui. Ak,z senasis Vilnius šiandien 
jau nebesenas! Jis atrodo jaunas, gra
žus, žavus. Senasis jo veidas išnyko. 
Vietoje senų jo namų, gatvių, medžių 
atsistojo jaunos akys, jauni žvilgsniai, 
jaunos širdys, jaunos, grakščios vaiki
nų ir m-ergelių figūros ir padarė jauną 
miestą, jauną Vilnių!

Ir mes, svečiai iš svetimų žemių, jau
čiamės esą jauname, naujame Vilniuje, 
jaunoje, naujoje Lietuvoje. Ak, mes pa
tys jaučiamės jauni jaunutėliai...

Ir lenkiame galvą Lietuvos jaunimui., 
ir matome, kad lenkia visa minia, visos 
pražydusios liepos bei gėlės, net ir aukš
tieji Vilniaus bokštai...

Mes jau erdvipje aikštėje, kur susi
rinkusi žalioje, didelėje pievoje šimta
tūkstantinė marguojanti minia. Mes lė
tai žingsniuojame pro estradą, draugiš
kai mojuodami dainininkams, kurių est
radoje sėdi apie 30 tūkstančių. Jų įvai
riaspalviai rūbai mirga kaip didžiulio 
gėlyno pražydusios gėlės. Jų smalsios, 
nuoširdžios akys pagauna mus grynai 
lietuviškais, tautiškais, giminiškais ir 
draugiškais žvilgsniais. Jie yra gilūs ir 
ir nuoširdūs lietuviškos dainos mylėtojai, 
jų meninė saviveikla yra džiaugsmo, 
kultūros ir tarybinio patriotizmo ugdy
mo bei stiprinimo pati didžiausia socia
listinė jėga, kuria jie dabar apkabina 
mus, savo brolius ir seses iš svetimų 
kraštų, ir bučiuoja lietuviškos dainos 
lūpomis, o tautiniais drabužiais pasipuo
šusios mergaitės įteikia mums po gyvų 
gėlių puokštę.

Maršas. Iš abiejų estrados pusių įei
na vėliavininkai. Estradoje visi sustoja. 
Baisiai žavus, rodos, nežemiškas regi
nys. Vaikinai ir merginos spindėte spin
di tautiniu, tradiciniu rūbų spalvingu
mu iš visų Lietuvos kampų: dzūkai iš 
romantiškosios Dainavos-Dzūkijos, kap
sai ir zanavykai iš Sudavos “aukso kvie
čių aruodo,” žemaičiai iš kalvų, klonių 
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ir ežerų Žemaitijos, aukštaičiai iš ly
gumų, kalvų, ežerų ir miškų Rytinės 
Lietuvos.

Kalba K. Preikšas, Respublikinės dai
nų šventės Organizacinio komiteto pir
mininkas. Į !

—Brangūs draugai ir draugės! Mie
li mūsų svečiai!—pradeda jis. Pasako 
apie didelius kultūrinius ir medžiaginius 
Tarybų Lietuvos laimėjimus per šį dvi
dešimtmetį, kuriam šita dainų šventė 
skirta. Apie liaudies meno didelį jau
noje Lietuvoje suklestėjimą jis sako:

—Tikrąjį suklestėjimą pasiekė liau
dies menas, įvairūs meno saviveiklos 
žanrai ir ypač mūsų liaudies mėgiamas 
chorinis dainavimas. Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės gali pagrįstai didžiuotis, 
kad respublikos kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose, pramonės įmonėse, mokyklose 
ir įstaigose veikia daug saviveiklinių 
chorų, dramos ir liaudies šokių ra
telių, kovingų agitbrigadų, liaudies te
atrų ir liaudie^ ansamblių, mėgėjų or
kestrų. Saviveiklininkų skaičius dabar 
jau viršija 220 tūkstančių. Tuo būdu 
kiekvienas tryliktasis Tarybų Lietuvos 
gyventojas yra meno saviveiklos daly
vis. Vien miestų ir rajonų dainų šven
tėse šiemet dalyvavo daugiau kaip 160 
tūkstančių saviveiklininkų, o žiūrovų bu
vo daugiau kaip pusė milijono. Ar dar 
gali būti ryškesnė mūsų klestinčio liau
dies meno, mūsų liaudies talentų de
monstracija, kaip ši mūsų dainų šventė, 
kurioje dalyvauja daugiau kaip 30 tūks
tančių iš visų respublikos kmpelių.

Pasveikindamas svečius iš broliškųjų 
tarybinių respublikų, pasveikina ir mus, 
lietuvius, iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų, Škotijos, Kanados ir Urugvajaus:

—Mes iš visos širdies džiaugiamės,— 
sako jis,—kad mūsų šventėje dalyvauja 
broliškų respublikų delegacijos, Lenkijos 
liaudies respublikos delegacija, mūsų 
broliai — užsienio lietuviai. Leiskite 
man visų dainų šventės dalyvių vardu 
nuoširdžiausiai pasveikinti šiuos mūsų 
brangiuosius svečius.

Prasideda muzikinė programa. Him
nai. Po jų choras dainuoja “Klestėk, 
Tarybų Lietuva.” Dainuoja su tokiu gi
liu jausmu, su tokia galinga jėga, kad 
mes jaučiamės, lyg būtume didžiausios 
muzikinio ir patriotinio gyvenimo aud
ros pagauti. Muzika J. Švedo, eiliuoti 
žodžiai K. Kubilinsko. Tai labai vyku
sios, kilnios ir kovingos J. Švedo kanta
tos dalis. Plojimai begaliniai.

Po šito galingo numerio pakyla vai
kai. Jie dainuoja: “Mokyklos takeliu,” 
“Tu mano motinėle,” “šaltyšius,” “Pio
nierių pavasario daina,” “Nueik, tėveli, 
žalian sodelin,” “Varnėnai parskrido.” 
Čia jų dainuoja apie 4,000. Jau į juos 
tik bežiūrėdamas, žmogus labai susiža
vi. Labai sveika išvaizda, gražus drabu
žis, kukli, santūri estradoje laikysena, 
rimta, pakili nuotaika. Bet labiausiai 
susižavi žmogus, klausydamas jų daina
vimo, kuris plaukia iš naivios jų širdies, 
visą jos meilę tik dainai atiduodančios. 
Ir plojimai, plojimai, kai jie baigia dai
ną. Bet dar karštesni plojimai palydi 
juos, kai jie palieka estradą raudonom 
vėliavėlėm mojuodami. Mes, užsienio 
lietuviai, vargu ar kada nors buvome 
taip giliai sužavėti dainos iš vaikų krū
tinių. Oi, ne! ne!

“Pasveikinimo choras” iš V. Klovos 
operos “Pilėnai.” Labai. retas dalykas 
lietuvių muzikoje. Stiprus, sklandus, 
ir be galo atkaklus. Muzika tikrai pa
rodo Pilėnų kunigaikštį Margirį, kuris 
pasiryžo geriau mirti, nei pasiduoti kry
žiais apsikarsčiusiems barbarams iš Va
karų, kuriuos šiandien ginkluoja “lais
vasis pasaulis” branduoliniam karui... 
Plojimams nėra galo. Ploja ir klausyto
jai ir dainininkai. O sužavėta labai įspū
dingos, melodingos V .Klovos kompozi
cijos ir K. Kavecko diriguojamo daugia
tūkstantinio choro stipraus, darnaus dai
navimo, minia ugningai šaukia “valio,” 
dainininkai nuoširdžiai apdovanoja abu
du gėlėmis, gi patys karščiausi dainos 
entuziastai daug kartų išmeta juodu į 
orą, kad pakiltų taip aukštai, kaip pa
kilo galingos dainos garsai;..

Reginys baisiai puikus., jaudinantis, 
džiuginantis, šiuos žodžius rašančiam 
niekad nematytas, nejaustas, nepergy
ventas... Tas pats choras dar atlieka: 
“Komunistų partijos šlovę/' “Oi toli, to
li,” “Drąsiai, draugai,-, koja kojon,” 
“Obelėlė/' “Buchenwaldo; varpai.'’

Ak, “Buchenwaldo varpai’’! Tai sa

vo žodžiais ir melodija labai graudinga, 
sielvartinga, humaniška ir iškilminga 
daina-giešmė apie nekaltų žmonių kan
čias ir mirtį Buchenwaldo koncentraci
jos stovykloje, kur buvo išžudyta, daug 
tūkstančių žmonių, jų tarpe ir keli šim
tai lietuvių... Dainininkų veidų išraiška 
kaitaliojasi: čia rūstybė, čia gailesys, Už
uojauta, meilė ir prašymas, raginimas 
dirbti, kovoti už taiką, gyvenimą, kuria
me daugiau nepasikartotų Buchenwaldo 
baisenybės. Ir tokie ryškūs, stiprūs, gi
liai susimąstyti verčiantys žodžiai, toks 
gilus., įtikinantis, žavėjantis dainavimas, 
kad ir humaniškieji žodžiai, ir iškilmin
goji melodija įeina į kiekvieno klausyto
jo širdį ir pasilieka ten iki jos sustoji
mo... Oro bangomis gi eina toliau—eina 
į Panerius, IX fortą ir Pirčiupį, kur net 
gyvi žmonės buvo deginami Hitlerio bai
sūnų...

Prasideda instrumentinė programos 
dalis. Ją pildo jungtinis liaudies instru
mentų orkestras. Šitas orkestras nėra 
vienas, ne, jis sudarytas iš 23 atskirų 
dainų ir šokių liaudies ansamblių or
kestrantų. Į jį įeina garsiojo Kauno Po
litechnikos instituto ansambliečiai, Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko vardo uni
versiteto ansambliečiai, “Mąsčio” fabri
ko ir įvairių kolūkių, rajonų bei įstaigų 
ansambliečiai. Sugroja “Naujieji me
tai” (B. Dvariono muzika, dirigentas 
V. Bartusevičius), ir “Klonių aidai” 
(muzika J. Švedo, dirigentas A. Čižas). 
Stiprūs plojimai. Švedo muzika nuneša 
mane į mano gimtąjį kaimą, kur karvu
tes ganiau pievoje dainuodamas... Ji 
lanksčių, švelnių vingių pilna, labai šil
tai glostanti kaime gimusio ir augusio 
prisiminimus, kaimiškos jaunystės 
džiaugsmą ir sielvartus...

Grįžta daina. Vyrų choras sudainuo
ja: “Uždek, močiute, ugnelę,” “Kad aš 
jojau,” “Ulioja bitelė,” “Jūreivių dai
na.” Choras aukšto meninio lygio, jo 
puikiai suderintas dainavimas ne juo
kais nutveria ir maloniai glosto klausy
tojo muzikinį jausmą. O “Jūreivio dab 
nos” labai vykęs atlikimas, manau, ne 
vieną nunešė į Baltijos jūrą ir pasupo 
jos bangų baltose, minkštose putose...

Pučiamųjų orkestras su trenksmu 
užtraukia maršą “Jaunystė” ir “Pane- 
muniečių polka.” Griausmingi plojimai.

Moterų choras atlieka: “Girdi Tė
vyne, mano Tėvyne,” “Saulelė raudona,” 
“Mėlynasis Nemunėli,” “Palaukėj, pa
lankoj,” “Vai tai auga ąžuolėlis,” “Dai
nelė apie tiltą.” Čia jau dainavimas 
grynai moteriškas. Kone viskas švelniai 
supama, liūliuojama, tarsi kūdikis lop
šelyje. “Dainelė apie tiltą” šilčiausių 
plojimų gauna. Čia dainininkės švitėją 
ne tiktai gražiai, lanksčia, darnia har
monija, bet ir džiugiu žaismingumu.

Bet vėl instrumentinė muzika—jung
tinis pučiamųjų instrumentų orkestras, 
susidedąs net iš 70 atskirų kolektyvų, iš 
1,200 muzikantų. Atlieka M. Oginskio 
“Polanezą.” Įmantrus, žavus kūrinys ir 
atlikimas.

Dar kartą mišrus choras. Jis dai
nuoja: “Broliškas pasveikinimas,” “Ža
lioj girelėj,” “Patekėjo saulutė spindin
ti,” “Jeigu tu įsakysi, Tėvyne,” “Vaikš
tinėjo mergužėlė,” “Uola,” “Vilniuj žydi 
liepos,” “Uždainuoki, pasaulio jaunime.” 
Kai kurios šitų dainų atliktos gražiai, 
kai kurios puikiai, o daina “Vilniuj žydi 
liepos” visus sužavėjo iki paskutinio šir
dies kampelio!

Estrada staiga pavirsta trispalve— 
raudona, balta, žalia vėliava. Tai ste
buklas! Iš kur atsirado taip baisiai di
delė Tarybų Lietuvos valstybinė vėlia
va. Taip atrodo iš tolo. Aš esu netoli 
estrados ir matau, kaip vikriai ir įmant
riai ją “išaudė” dainininkai.'..

Sveikina, dėkoja ir gėlėmis apdovano
ja dainininkai dirigentus. Labai malo
nūs, džiugūs ir jaudinantys vaizdai. Vi
si jie džiaugiasi pasisekimais ir atliktais 
sunkiais darbais, kuriuos jie turėjo nu
dirbtų kol prisiruošė šitai labai didelei 
ir iškilmingai, sėkmingai šventei/ Sun
ku tiksliai nusakyti jų jauseną, bet ji 
gili, saldi ir nepamirština. Garbė ir šlo
vė jiems.

Pabaigtuvėm^ dainuoja dainą “Ir pla
tus gi kraštas mūs gimtasis," dainuoja 
visi, galima sakyti, visa Lietuva, juk 
čia daug susivažiavo iš visų jos kampų 
kampelių. Dabar Vingio parkas, upė 
Neris, upelė Vilnelė, Vilniaus miestas— 
visi yra klausytojai, nes dainuoja nese
niai buvę klausytojai ir dainininkai... 
Dainos sparnai pasiekia toli, toli, bet 
daugiaus'ia jų susiglaudžia ir pasilieka 
žmohių širdyse... . . _

šokių diena ~ J
«» ji

Šoku iš lovos ir lekiu prie lango ieš-y 
koti giedros. Bet šiandien, kaip ir va
kar, jos ieškoti nebereikia. Saulė jau 
lange. Vilnius giedros mariose. Jis kar
tu pilnas gražiojo, kultūringojo, laimin
gojo bei linksmojo Lietuvos jaunimo. Ir 
kaip gali laikytis padangėje net ir maži 
debesėliai, kada Lietuvos žemėje vyksta 
Dainų ševntė, kada visas kraštas paki
lęs į džiaugsmo, laimės ir linksmybės 
aukštybes. Turi būti kristalinė giedra! 
Ir yra kristalinė giedra.

Išeinu į gatvę. Visur žmonės, žmo
nės. Vilnius jau nebe namų miestas, o 
tik vienų žmonių. Bet daugiausia jau
nimas iš visų Lietuvos kampų kampelių. 
Jis savo smalsumu, žvalumu ir veržlu
mu visur asiduria, viską aprėpia, viską 
pamato, visko perka. Juk turės labai 
daug papasakoti sugrįžęs iš garbingo 
Vilniaus, turės ir su dovanomis-lauktu- 
vėmis pasirodyti iš šlovingos sostinės... 
Ir visur jo pilna, visur jis švita jaunų 
akių žiburiais, jaunų veidų žydinčiais 
Vilniaus klevais. Ir jis šiandien, kaip 
ir vakar, atjaunina seną Vilnių. Ak, at
jaunina ir mane, nes aš jau vaikščioju 
Vilniaus gatvėmis nebejausdamas senų 
kojų po savim...

Bet jau laikas vykti į vasariškosios 
poezijos kupiną Vingio parką. Ir mes, 
užsienio lietuviai iš įvairių kraštų, vyks
tame važiuoti, vykstame ir pėsti.

Štai ir didingoji, erdvioji estrada 
mirga galas nuo galo, kraštas nuo kraš
to žmonių galvomis. Tūkstančiai jų mir
ga ir pievingoje, vėjingoje aikštėje. O 
šokių estrada — gyvoji, žalioji pieva, 
nuklota vejos laiškelių kilimu. Ji plati, 
ilga ir labai žalia, nes ši vasara lietinga, 
vejai labai palanki, gera. Ir kone visą 
estradą juosia marga žiūrovų juosta — 
gyvoji juosta, išrašyta akimis, veidais, 
galvomis ir figūromis.

Šokių programa prasideda su marga
spalviais žiedų žiedais, lyg vainikais, nu
pintais iš vaikinų ir merginų. Aštuoni 
žiedai dvigubi, tik vienas viengubas. Jie 
sukasi ratu, sukasi ritmiškai, meniškai, 
pagal lanksčią, darnią, kiekvieną žiūrovą 
gundančią suktis muziką. Ir tikrai ti
kiu, jog visi jaučiame, kad sukamšą 
sukamės ratu drauge su šokėjais...

Tai be galo žavus liaudiškas žaidi
mas, pavadintas “Kolūkio laukeliai.” Po 
jo eina lietuvių liaudies šokiai: “Šus- 
tas” ir “Audėjėlė.”

Dabar BROLIŠKOJI SIUITA: “Kry- 
žaičiokas” — baltarusių liaudies šokis, 
“Audėjų šokis” — latvių liaudies šokis, 
“Hijų valsas” ir “Linksmoji polka” — 
estų liaudies šokiai, rusų liaudies šokiai 
ir “Draugystės valsas.” Labai nuostabu 
ir gražu, kad visus šiuos šokius atlieka 
lietuviai šokėjai. Tik jų drabužiai, žiū
rėk, čia baltarusių tautiniai, čia latvių, 
Čia estų, čia rusų. Atlieka puikiai, taip 
puikiai, kad imitacija eina koja kojon, 
širdis širdin su tikrove. Drabužiai, pa
puošalai—visa ornamentika nepaprastai 
įvairi, graži, blizganti, su. saulės'spin
duliais lenktynių einanti../ Ir koks nuo
širdus, tikslus atlikimas rodyte rodo, 
kaip gražiai sugyvena broliškos respub
likos.

Pasirodo Kanklių ansamblis. Kun
kuliuoja Švedo “Platūs takeliai.” Sė
džiu visai netoli ir matau, kaip kankli-* 
ninkių laibi pirštai įvairiai vaikštinėja, 
bėginėja, šokinėja įtemptomis stygomis. $ 
Iš tų stygų, laibų miklių pirštų ir mote
riškų, subtilių širdžių aidi švelnūs, gi
lūs, raminą ir kartu prisiminimus su
kelią iš gimtųjų laukų, pievų, šilų, sodų 
ir gėlių darželių, net ir takelių, kuriais 
teko mažam lakstyti, siūbuojančias ja
vų varpas gaudyti, į vyšnią, kriaušę 
ar obelį sliuogti, su kitais vaikais 
vaikytis, juoktis, kvatotis, džiaugs
mu nesitverti, o kartais ir su ašaromis 
prapliupti... Gilūs stygų garsai kartais 
džiugina, juokina, kartais liūdina, virk
do... Ir sujaudintos širdies karšti plaki
mai, o rankų ilgi, ilgi plojimai. O kank
lininkės ima dainuoti liaudies mielą dai
rią “Aš augau pas tėvelį,” pritardamos 
kanklėmis. Iš kanklių instrumentų ne
gyvųjų, o kanklininkių gyvųjų krūtinių 
puikiai derinasi garsai ir pasirodo visi 
gyvi, švelnūs, draugiški, bičiuliški, ir jie 
be galo gražiai jungiasi į vokalinės ir 
instrumentinės muzikos labai patrauklų 
vienetą, kuris pasiima žmogaus širdį it5 
nuneša į prisiminimų gojelius, kur lakš- I 
tingala gieda,, gegutė kukuoja ir visi 
paukšteliai-giesmininkai savo giesmeles 
gieda, kaip šitos kanklininkės dainuoja 
ir skambina “Aš augau pas tėvel",.. . Po

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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A. JUODELIS

? Lietuviai Brazilijos pramonės 
centruose

patys bėgo ir po kelioliką 
naktų San Paulo didmiesty 
miegodavo šaligatviuose.

Reikalinga pažymėti ir 
dar vieną darbo ar tarnybos 
kategoriją, kuri taipgi ne
gali būti užmiršta Brazili
jos lietuvių kolonijos istori
joje.

1926-tais metais San Pau
lo valstijos vyriausybė pa
gimdė San Paulo mieste iki 
tol nebuvusios policijos kor
pusą—Guarda Civil (pilie
čių sargyba). Į šį Guarda 
Civil korpusą galėjo be jo
kio varžymosi įstoti ir atei
viai; užteko būti jaunam, 
stipriam.

Lietuviai, atletiški vyru
kai, į tą policiją masiniai 
pradėjo įstoti. Juos viliojo 
geresnis uždarbis negu pa
prasto darbininko (jų alga 
buvo 300-350 milereisų į mė
nesį, darbininko tuo tarpu 
alga buvo 180-200 milerei
sų), puošni uniforma ir, 
žinoma, lengvas darbas. Bet 
išstovėti 6 valandas vidury 
gatvės apsipylusiam prakai
tu ir mosikuoti balta lazde
le į visas puses, arba drėg
noj ir šaltoj nakty “saugo
ti” piliečius, žinoma, ne ko
kie skanūs pyragai buvo ir 
piliečių sargams. Negalima 
tiksliai pasakyti, kiek lietu
vių tarnavo šitoj policijoj, 
bet galima daleisti, kad jų 
buvo apie 200 vyrų.

1937 metais, įėjus galion 
naujam įstatymui, kad val
diškose tarnybose gali būti 
tik piliečiai arba priėmę pi
lietybę, daug ateivių š<ą 
tarnybą apleido, šių tarpe 
nemažai išstojo iš Guarda 
Civil korpuso ir lietuvių. 
Tie, kurie norėjo tarnauti, 
turėjo naturalizuotis, ir po 
25 metų darbo išėjo į pen
sijas. Reikia pasakyti, kad 

“ištikimai” tar

STRAIPSNIS III
Mieste lietuviai, ypač 

jaunimas, greitai prisitaikė 
prie naujų gyvenimo sąlygų 
ir papročių, pamėgdžiodami 
tų laikų buvusias madas. 
Priešais “Luz” stotį tuo pa
čiu pavadinimu yra milži
niškas sodas “Luz,” prieš 
35 metus jis buvo apmūry
tas aukšto ir storo mūro 
siena. Tai buvo vienintelė 
ir gal mėgiamiausia lietu
viams vieta, kur sekmadie
niais ir šventadieniais jų su
sirinkdavo tūkstančiai. Lie
tuvaitės, jau miesčioniškai 
apsirengusios, pakirp tais 
“a la garsone” plaukais, 
aukščiau kelių įvairių spal
vų šilkinėmis suknelėmis 
Sba sijonais, rodydamos 

vo blauzdas, švaistėsi par
ko takais, viliodamos ber
nelius.

Vaikinai ir merginos, su
sipažinę “Luz” sode, ne vie
nas sukūrė šeimyninį gyve
nimą ir jaučiasi laimingais, 
kiti, žinoma, tos laimės ne
turėjo. Senesnio amžiaus 
vyrai ir moterys, susėdę ant 
akmeninių suoliukų po pal
mių ir kitokių medžių pa
vėsyje, šnekučiuod a v o s i, 
veiki ausiai prisimindami 
lietuviškus dirvonus ir der
lių, o mamytės, žinoma, 
“saugodavo” savo dukreles, 
pakalbėdavo apie kitus ir 
rinkdavosi žentelius.

Tokia tai vieta buvo tuo
met pagarsėjęs Luz sodas ir 
tokie tuometiniai buvo pa
pročiai. Įdomu, kad šian
dien šito sodo visi vengia; 
jis yra visuomet tuščias, 
iteibar jo aukšta mūro sie
na yra sugriauta ir atrodo 
kaip miesto aikštė, bet jo 
alėjomis dabar tąsytis, at
rodo, būtų “pasižeminimas 
ir negarbė.”

nistus, bet ir pramonės cent
ruose bei įvairių kompanijų 
rangovai, urmistai nežmo
niškai išnaudojo darbinin
kus, mokėdami jiems visai 
mažą atlyginimą, nes Bra
zilijoj iki 19?~ metų nebuvo 
jokių įstatymų,' ginančių 
darbininkų interesus.

1926-1927 metais Brazili
joj nekvalifikuoto darbinin
ko uždarbis į valandą buvo 
didžiausias nuo 800 reisų 
(centų) iki milereiso. Tie
sa, nors tuomet ir pragyve
nimas nebuvo labai bran
gus, bet su tokia alga turė
jai gyventi pusbadžiai; tuo
met vienintelė išeitis buvo 
—dirbti 12 arba 14 valandų 
į dieną, kad galėtumėm su- 
ekonomizuoti vieną kitą rei
są.

Tie lietuviai, kurie atva
žiavę iš Lietuvos mokėjo 
šiokio tokio amato, buvo lai
mingesni ir galėjo lengviau 
verstis. Siuvėjai, batsiu
viai, dailidės, šaltkalviai ir 
kitkie amatininkai, dauge
lis iš jų pradėjo verstis sa
varankiškai, kiti didesnėse 
įmonėse gaudavo geresnius 
ir geriau apmokamus dar
bus.

Fabrikuose atsirasdavo lie
tuvių ir prižiūrėtojų ir ki
tokių kapitazų, o laikui bė
gant jau ir lietuvių koloni
joj formavosi “proletarinė 
aristokratija.”

Atsirado biznierių
Daugiau lietuviais apgy

ventuose San Paulo miesto 
rajonuose, kaip Bom Reti
re, Mooca, Volą Belą, pra
dėjo atsirasti ir pirmieji 
lietuviai prekybininkai su 
maisto ir gėrimo krautuvė
mis. Ilgainiui iš šitų mūsų 
tautiečių ir išsivystė lietu
viška buržuazija Brazilijoj, 

Tenka dar pažymėti, kad kurie jau pradėjo tituluotis 
tais laikais ne vien tik fa- ir vieni kitus vadinti po- tie, kurie 
zendieriai lupo devynis kai- nais., pamiršdami, kad nuo navo, gavo net ir laipsnius, 
liūs ir išnaudojo savo kolo- ponų fazendierių bizūno Šiandien jų pensija yra ge-

ra: gauna iki 20 tūkstančių 
kruzeirų į mėnesį.

1929 m. antroje pusėje 
prasidėjus ekonominei kri
zei visame pasauly, Brazili
ja tapo sukrėsta iki pačių 
jos pamatų. Brazilijos lie
tuviams ši krizė tai nebuvo 
šiaip sau paprasta bėda, 
bet, galima sakyti, tikra ka
tastrofa. Per krizę, kuri 
tęsėsi maždaug iki 1934 m. 
pradžios, apie lietuvių išei
vių tragišką gyvenimą Bra
zilijoj būtų galima parašyti 
storoką knygą.

Prasidėjo vėl masinis bė
gimas į fazendas ieškoti iš
sigelbėjimo, nes ten retkar
čiais galima buvo gauti 
darbo nors už maistą, o dėl 
algų nebuvo kalbos. Lietu
viai apguldavo “geradarį” 
konsulą P. Mačiulį prašyda
mi pagalbos, kuris iš “Išei
vių Globos Fondo” kartais 
apmokėdavo keliones tautie
čiams, kurie už šimtų kilio- 
metrų nuo San Paulo va
žiuodavo ieškoti darbo; bet 
jei tavo užsienio pasas ne
buvo prailgintas, už kurį 
konsulas imdavo kelioliką 
dolerių, tai tokiems tautie
čiams jis uždarydavo duris. 
Iš to fondo keli senesnio 
amžiaus tautiečiai buvo re- 
emigruoti atgal į Lietuvą, 
apmokant jiems laivakortes.

DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

šito labai žavaus numerio eina “Kalve
lis”—kitas, subtilaus skambesio gražu
mėlis. Plojimai negreitai tenutilsta.

Ir ima aidėti ramūs, bet toli, toli nešą 
skudučių garsai. Tūkstantis skuduti
ninkų skudučiuoja. Darnumas puikus, 
garsai aidi toli, toli, rodos, lyg jie leng
vai pasiektų mano tėviškėlę... Ir skudu
tininkai atlieka net 5 numerius: “Pio
nierių laužas,” “Šokis-sutartinė,” “Ki
kilis,” “Pasodinau medelius” ir “Bir
žiečių polka.” Oi, kokia plojimij gausy-

PASTABA. Smagu ir miela buvo 
stebėti šokėjus, klausyti kanklių bei sku- 
aučių širdį glostančios muzikos ir 
džiaugtis, gėrėtis jų visų gerai ir nuo
širdžiai atliekamais muzikinio bei plas
tinio meno darbais. Smagu ir miela da
bar rašyti apie tai. Tikrai. Bet, rodos, 
jau matau knygos leidėjus ir girdžiu juos 
griežtai sakančius: “Trumpiau, trum
piau, sveikas! Mes nepjėgsime tokios 
storos knygos išleisti.” Ir nenorėdamas 
trumpinu, dar nebaigtus programos nu
merius tik suminėju. Štai jie: “Pionie
rių stovykla,” “Vestuvinis maršas,” 
“Liaudiškas valsas,” “Polka,” “Daina 
apie Spalį,” “Vyšnių sodelis,” “Anoj pu
sėj Nemunėlio,” “Avietėlė,” “Piąun bro
liukai,” “Siuntė mane motinėlė į girelę 
uogų,” “Pabaigtuvių vainikas,” “Sadu
tė,” “Mikita,” “Landutė,” “Pliaušku- 
tis,” “Suktinis.”

Nepaisydamas, ką knygos leidėjai be
sakytų apie rankraščio “trumpinimą,” 
neiškenčiu nepasakęs kelių žodžių apie 

, ta amžinai besisukantį lietuvių širdyse 
šokį “Suktinis.”

Susispiečia visi šokėjai į didelį, di
delį tartum žvaigždžių spiečius padangė
je, spiečių ir šoka “Suktinį.” Mėgia- 
miausio Lietuvos liaudies šokio sužavėti, 
užkerėti, sukasi, sukasi viesulo sūku-

riais. Pavargimo ženklų pas juos jokių, 
nors ir visą dieną šoko. Visa jų išvaiz
da, visi judesiai spindėte spindi džiaugs
mo, grakštumo, darnumo ir nepaprasto 
judrumo spinduliais. Sužavi, užburia jie 
mane, kaip ir visus žiūrovus, ir mes visi 
paskęstame jų spiečiuje, kaip mažos 
žvaigždelės dideliuose žvaigždžių spie
čiuose. Ir prie šitų liaudies plastinio 
meno būrių atsiranda stebuklas: staiga 
visi šokėjai sustoja ir grakščiomis, nuo 
tautinių rūbę saulėje marguojančiomis- 
spindinčiomis savo figūromis išrašo erd
vioje, žalios vejos gyvuoju kįlimu išklo
toje estradoje “LTSR XX METŲ!” ...

Karščiausiai, nuoširdžiausiai visi plo
ja, kol rankos pavargsta.

Šokėjai, muzikantai ir dainininkai 
reiškia padėką dirigentams—reiškia su 
galingais “valio!,” su širdingais mėty
mais į orą, į dangų, kur dar tebebanguo
ja šokių vingiai, kur tebeskamba muzi
kos ir dainų garsai...

Skirstomės. Mes, užsienio lietuviai, 
einame iš didingos ir garbingos Dainų 
ir šokių šventės, jausdami savo širdyse- 
sielose didelę pagarbą ir šlovę Lietuvos 
jaunimui ir valdžiai, kuri suruošė ją.

Bet mes jaučiame tik panieką užsie
niuose, ypač Amerikoje, gyvenantiems 
“vaduotojams,” “laisvi n to j am s ” ir 
“veiksniams,” kurie nįeko gero ir gra* 
žaus nenori matyti Lietuvoje; kurie ir 
žodžiu ir raštu kartoja, kad Lietuva “ru
sinama,” kad rusų kalba “nustelbia” 
lietuvių kalbą, nes ji statoma pirmon 
vieton, kad lietuviškoms dainoms, šo
kiams ir muzikai jau mažai vietos beli
ko... Tačiau mes klausėme ir matėme 
per dvi dienas, kad lietuvių kalbai, dai
noms, šokiams ir muzikai duodama la
bai daug, o rusų, baltarusių, latvių ir 
estų visai mažai, tik tiek, kiek gražus ir 
taurus tarybinių respublikų kaimyniš
kas bei draugiškas sugyvenimas reika
lauja. j

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos veikimas
Gruodžio 11 d. LLD 11 

kuopa savo metiniame su
sirinkime nutarė rengti ne
paprastą. ,banketą - pietus 
“Laisvės” šėrininkų meti
niam suvažiavimui pasvei
kinti. Pietūs įvyks sausio 
14 d. 1 v. Nutarta į banke
tą pakviesti ir tolimesnių 
svečių. Į komisiją išrinkta 
geros gaspadinės ir pagel- 
bininkai vyrai: bus puikūs 
pietūs ir žingeidi sueiga. 
Reikia nepamiršti sausio 
14 d.

Į kuopos valdybą 1962 
metams išrinkti: pirm. D. 
G. Jusius, užrašų sekret. 
J. Jeskevičius, fin. sekret. 
V. Žitkus, ižd. J. Senkus. 
Šiame laikraščių užrašinėji- 
mo vajuje darbuojasi: 
“Laisvei” — K. Ko$u 1 i s, 
“Vilniai” — M. Sukackie
nė. Norintieji užsiprenu
meruoti minėtus laikraš
čius sau ar į Lietuvą, maty
kite minėtus vajininkus. 
Laikraščių prenumerata — 
graži dovana.

Gruodžio 10 d. gražiai 
buvo pagerbta nemažas bū
rys moterų, daugiau kaip 
20 jų buvo prie garbės sta
lo. Vien vyrai prirengė pie
tus. Vyriausi kepėjai ir vi
rėjai buvo: J. Raulušaitis ir 
P. Balčiūnas su visa eile 
pagelbininkų. Papietavus 
buvo programa. Pirminin
kaujant Jonui - Petkūnui, 
Draugijos pirmininkui, M, 
Meškienė ir Kulieša, — du
etas
rių muzikos. I. Janulienė 
gražiai porą dainelių sudai
navo solo, akompanuojant 
pianu H. Smith. Jai visa 
publika sudainavo “Happy 
Birthdąy” Na, ir gerokas 
skaitlius buvo iššauktas ką 
nors pasakyti apie tai, kiek 
daug tos moterys yra pasi
darbavusios įvairiuose vi
suomeniniuose reikaluose.

Norwood, Mass.
Atsibuvo banketas

Lapkrijio 26 dieną įvyko 
spaudos paramai banketas, 
kurį rengė LLD 9 kuopa. 
Jis gerai pavyko. Pasitaikė 
graži diena, tai daug sve
čių suvažiavo iš kitų mies
tų, kurie sudarė apie pusę 
publikos. Svečių buvo iš 
Worcesterio, L o w e 11 i o, 
Lawrence, Bostono, Brock- 
tono, Hjaverhillio ir eilės 
mažesnių miestelių. Ačiū 
jiems už atsilankymą—mes 
jiems tuo patimi atsidėka- 
vosime.

Komisija nenumatė, kad 
tiek daug turėsime publi
kos, tai norėjo mažiau 
maisto gaminti. Bet mūsų 
gaspadinės: B. Sarapienė, 
E. Niaurienė, M. Trakima- 
vičienė ir S. Budrevičienė 
pareiškė, kad bus geriau, 
jeigu maisto liks, negu jo 
bus stoka. Ir jos pagamino 
jo tiek, kad visiems užteko. 
Gaspadinės turėjo daug 
darbo, ne tik kepdamos ka
lakutus, pyragus ir dary
damos kilbasas, bet jos dar 
ir aukojo banketui. Didelis 
joms ačiū!

Prie stalų patarnavo vy
rai L. Trakimavičius, B. 
Niaura, J. Budrevičius, M. 
Uždavinis, A. Zaruba ir 
moterys — O. Zarubienė, 
N. Grybienė, E. Niaurienė 
ir kitos. Varde draugijos 
tariu visiems ir visoms 
ačiū!

Baigiant pietauti B. 
Niaura užėmė pirmininko 
vietą. Jis trumpai paaiški
no banketo tikslą ir pakvie
tė kelis pakalbėti. Skliutas 
aiškino mūsų spaudos rolę 
ir pareigas' ją remti, S. 
Penkauskas, iš Lawrence, 
kalbėjo apie svarbą filmų 
iš Lietuvos, Jaunutis—apie 
meno rolę, o D. Jusius— 
bendrai bėgamais klausi
mais.

Baigiant programą, B. 
Niaurai vadovaujant, visa 
publika sudainavo porą 
gražių dainelių.

Buvo išleista širdies pa
vidalo dėžė pyragaičių, ku
rią dovanojo Trakimavi- 
čienė. Pyragaičius gavo C. 
Žukauskienė iš W. Wood. 
M. Uždavinis dovano j o 
bonką vyno, kuris buvo iš
leistas ir teko M. Balnienei. 
M. Trakimavičienės dova
notas didelis pyragas buvo 
nupirktas per varžytines, 
jį gavo M. Sukackienė iš 
Worcesterio.

Rengiant banketą buvo 
garsinta, kad pelnas bus 
skiriamas pusiau “Laisvei” 
ir “Liaudies Balsui”. Pelno 
padaryta $110, tai abiem 
laikraščiams pasiųsta po 
$55. Didelis ačiū visiems 
už dalyvavimą.

M. Uždavinis

Danvers, Mass.
Mirė J. Bariša

Gruodžio 6 d., Peabody, 
Mass., kapinėse buvo supil
tas naujas kapas. Buvo pa
laidotas Juozas Barisha, 
miręs gruodžio 3 d. Juo
zas buvo laisvas, tai laisvai 
ir palaidotas. Namie atsi
sveikinimo kalpą sakė V. 
Kralikauskas, -o ant kapinių 
anglų kalba — A. Gross.

Paliko, nuliūdime 
žmoną Nastaziją, sūnų Ale- 
ką, marčią Nancy, anūką 
Tarnas ir anūkę Galę.

Juozas Barisha gimė 
Lietuvoje, Slabados kaime, 
Žaslių apylinkėje, 1886 me
tais. 1906 m. jis atvažiavo 
į Ameriką pas savo brolį; 
jo brolis 1961 m. jau mirė. 
Velionis turėjo 3 seseris, 
kurių viena jau mirus, o 
dvi gyvos.

Juozas atvykęs į Ameri
ką tuojau įstojo į pažangių
jų judėjimą, priklausė prie 
Liet. Literatūros Draugi
jos 37 kuopos, skaitė “Lais
vę” ir kitą pažangiųjų 
spaudą, lankėsi į parengi
mus, rėmė darbininkų rei
kalus aukomis. Vėliau jo 
sveikata labai pašlijo, 
per 4 metus turėjo 4 opera-

<•
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davė keletą nume-

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sakė, 
kad jeigu Jungtinės Tautos 
neprivers Hollandij ą pasi
traukti iš Vakarų Naujo
sios Gvinėjos, tai Indonezi
ja ją jėga atsiims.

DETROIT, MICH.
šiuomi reiškiame, nuošir

džiausią padėką visiems, 
kurie išreiškė užuojautą 
dėl Juozo Gugo mirties, 
suteikė tiek daug gėlių, 
lankėsi šermenyse ir paly
dėjo į kapines.

Padėka grabn e š i a m s, 
ir Ruth Price už padaina- 
mą dainelės, ir M. Balčiū
nui už kalbą koplyčioje ir 
kapinėse.

Jūsų simpatija padėjo 
mums daug liūdesio valan
doje.

Sūnus Walter Gugas,
Marti Lillian .........

Sūnus Servit Gugas, 
Marti Ruth

Anūkės Carol, Judy, Pat 
Pro-anūkai Mark, David
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ei jas. Šeima darė viską iš
gelbėjimui jo gyvybės, bet 
veltui.

Padėka
Velionio šeima širdingai 

dėkojame visiems, kurie 
lankėsi į šermenis, suteikė 
gėlių vainikus, išre i š k ė 
užuojautą; V. Kralikaus- 
kui ir A. Gross už pasaky
tas atsisveikinimo kalbas. 
Visoms ir visiems didelis 
ačiū!

Nastazija, žmona 
Alekas ir Nanci, 

sūnus ir marti
V. Kralikauskas, 

velionio draugas

Paieškojimai
šiktorovienė - Rutkauskaitė 
ieškau savo brolio Felikso *

.Jis

Aš, 
Darija, 
Rutkausko, Kondroto sūnaus, 
gyveno Trakų apskrities Krasnosiol- 
kos kaime. Išvyko į Jungt. Valsti
jas gana seniai. Gyveno po 425 W. 
Arlington St., Shenandoah, Pa. Pra
šau jj pat; arba vaikus atsiliepti, 
arba žinančiuosius pranešti apie jj. 
Šiktorovienė Darija, Vievio rajonas, 
Paparčių paštas, Krasnosiolkos kai
mas, Lithuania, USSR.

Sesuo ieško savo brolio Dalenžins- 
ko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 1920 
metų spalio 1 d., Utenos rajone. 
Dingęs 1944 metais. Atsiliepkite ar
ba kas žinote praneškite buvusiai 
Lietuvoje praėjusiais metais—

Minnie Zamon
224 Plymouth St.
Bridgewater, Mass. (99-101)

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Juozui Bareišai

i
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Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai,
giminėms ir draugams.

E. Kralikauskai ]g. ir R. Chuladai
A. Gross A. ir O. Večkiai
V. Zula M. Dvarcckicnė

T. Mil vi d as T. Tartonis
F. Kodis P. Milius
N. Rudis Juzė šleivienė
Z. Penkauskai A. Butėnas

a

Sveikiname Visus

Švenčių proga ir linkime visiems 
Laimingiausių Naujų 1962 metų!

Agota Norkienė ir šeima
San Francisco, Calif.

SVEIKINIMAS

w Sveikinu su žiemos šventėmis visus draugus ir 
pažįstamus, sveikus ir ligotus, biednus ir bagotus, 
ir visus taikos trokštančius žmones.

Kas pirmiausia atsilieps iš Lietuvos mano adresu, 
7/ užprenumeruosiu laikraštį “Laisvę” vieniems me- 

tams.
Anthony J. Orlen

1089 Glen Edith Dr. 
Webster, N. Y.

i'

JBVEIK1NIMAS

Su žiemos sezono šventėmis sveikinu 
savo idėjos drauges ir draugus, gyvenan
čius Worcester 
Fla.

Mass.; St. Petersburg,
ir kitur.

Visiems daug širdingiausių linkėjimų.

Petras Butkevičius
St. Petersburg, Fla.
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Los Angeles, Calif.
ĮVYKIAI IR MIRTYS
Gruodžio 3-čią d. įvyko 

LLD 145 kuopos surengtas 
pasilinksminimas ir pietūs 
spaudos labui. Publikos su
sirinko vidutiniškai — ga
lėjo būti ir daugiau. Iš Yu- 
caipos atvyko draugai Alvi- 
nai su keliais kitais. Žy
mėtina, kad draugai Aki
nai nepraleidžia progos, 
kur galima patarnauti liau
džiai.

Publikai pasisotinus švei
cariško kepsnio pietumis, 
pirmininkė A. Bernotienė, 
kita nenuilstanti draugė, 
pakvietė d-gę Alvinienę pa
kalbėti. Kalbėtoja išsamiai 
gvildeno LLD tikslus ir ra
gino įstoti į tą apšvietus or
ganizaciją. Taipgi drg. 
Smithas nurodinėjo svarbą 
progresyvios spaudos ir jos 
naudi ngumą. M. Lewis 
įspūdingai padeklamavo ei
les. J. Straleckis lavintu 
tenoro balsu, publikai su
stojus, s u d a i n avo laikui 
tinkamą dainelę pagerbimui 
tik mirusios Onos Smithie- 
nės, taipgi kelias liaudies 
daineles, kurioms su pasi
tenkinimu dalyviai pritarė.

LLD ir komisija dėkoja 
jam.

Gausiai suaukota dovanų 
ir dovanėlių, kurios prisi
dėjo materialiai prie spau
dos paramos. M. Lewis ir 
S. Slėsariūnienė aukojo prie 
kavos pyragą ir kitų daly
kėlių o d-gė Peslienė—gra
žų tortą. Iš smulkesnių: A. 
Grigaitienė, S. A., A. Russ, 
J. Russ, M. May, A. Mar
cinkienė, A. Zix ir P. Lapė.

Prie pagaminimo maisto 
daugiausia dirbo: A. Gri
gaitienė ir Smithas. Prigel- 
bėjo Bernotai, R-ka, C. Pe
čiulis, kuris, nežiūrint seny
vo amžiaus, visada ištiria 
pagalbos ranką, M. ^Petru
lienė ir kelios kitos.

Pasibaigus programai, G. 
Damušas, garsiais armoni
kos akordais visus palinks
mino, o šokėjai smagiai pri
sišoko. Didžiausias ačiū 
jam.

Dalyviams ir kuo nors 
prisidėjusiems, prie šio gar
bingo įvykio, LLD ir komi
sija taria širdingą ačiū.

Malonėsite atleisti, jei ką 
praleidau

MIRTYS
Buvo žymėta “ Laisvėj e,” 

kad lapkričio 7 d. Ona Smi- 
thienė - Rekešiūtė, žengda
ma nuo šaligatvio, susižeidė 
klubą-šlaunį ir buvo nuga
benta apskrities ligoninę. 
Ir štai, lapkričio 25 d. ne
laboji pneumonia (plaučių 
uždegimas) nutraukė jos 
gyvybės siūlą, sulaukus 73 
metų amžiaus, dar žvaliai 
moteriškei tebesant.

Velionė gimė Lietuvoje, 
Suvalkijoje. Jauna atvyko į 
Brightoną ir vėliau ištekė
jo už Jonaičio (kurio pirmo 
vardo neteko patirti), su 
kuriuo po kiek laiko išsi
skyrė ir 1921 m. atvyko į 
Los Angeles. Po kiek laiko 
susituokė su S. F. Smithu 
ir užmezgė ryšius su pro
gresyviais; o nuo religinių 
prietarų jau buvo atsipalai
davus. Nors organizacijų 
valdybose vietų neužėmė, 
bet su darbu parengimuose 
Visada, pagal išgalę, daug 
prisidėdavo. Prigulėjo prie 
LDS 35 kuopos ir prie LLD 
145 kuopos. Per tūlą lai
ką ir laikas nuo laiko au
kodavo geriems tikslams.

Po 21 metų išgyvenimo, 
su Smithu taipgi persisky
rė. Bet, kaip dabar pasi
rodė, tai perskyros buvo tik 
išorinės. Vidiniai gi jų ve
dybinio gyvenimo ugnelė 
nenustojo rusenus. O arti-

nanties prie saulėlydžio — 
net suliepsnojo...

Žymėtina, kad velionė tu
rėjo daugiau draugų ir 
draugių negu spręsta. Nes 
lapkričio 28 d. vakare Luke 
Oconcrs šermeninėje po A. 
Caspero direkcija susirinko 
gausus būrelis draugų ir 
draugių, o lapkričio 29 d. 
prisipildė pilna šermeninė.

Velionė Onutė gražiame 
karste, gražiai aprengta, su 
rūtų šakele prie krūtinės, 
ilsėjosi užmigus amžinu 
miegu.

A. Bernotienė, M. Pūkis 
ir gabusis A. Casper pasa
kė tinkamas laikui kalbas. 
Gaudžiant vargonams ir 
skambant jos numylėtai 
dainai, visi dalyviai atsi
sveikino su velione, linkė
dami jai amžinos ramybės.

Liūdesyje paliko brolvaikį 
Wm. Rakes ir buvusį gyve
nimo draugą S. F. Smith.

Ilsėkis, mieloji Onute, po 
sunkaus gyvenimo smūgių. 
Kurį mylėjai, bet ir pabar
davai, pasilieka su pažeista 
širdimi — jis ilgai tave mi
nės.

Vėliau velionė tapo sukre*-' 
muota Inglewood kapinesee.

Dalyviai šio liūdno atsi- 
sevikinimo buvo pakviesti į 
Danish Hall, kur drg. Smi
thas visus pavaišino.

Tragiška mirtis
Tą pačią dieną, lapkričio 

25-tą, tragiška mirtimi mi
rė J. Swede-Švedas, gimęs 
Lietuvoje, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Jam išvažiavus į 
maisto krautuvę ir per ilgą 
laiką negrįžtant, žmona su
sirūpino. Pradėjo kreiptis 
į policijos stotis ir ligoni
nes. Pagaliau surado miru
sių patalpoj — Coro ners 
morgue, su didele smūgio 
žyme galvoje.

Kiek žinoma, tūlas asmuo, 
radęs 'jį užpakalinėje alėjo
je be sąmonės, pašaukė 
greitosios pagalbos ligoninę 
—Receiving Hospital. Jo 
automobilį policija surado 
už kelių dienų, netoli spė
jamos nužudymo vietos, be 
gazolino. O apie $200 pini
gų, kuriuos švedas su savi
mi turėjo, nerado. Vyksta 
tyrinėjimas.

Velionis buvo laisvas ir 
prigulėjo prie LLD 145 ir 
LDS 35 kuopų, nuo kurių 
gėlių vainikai puošė jo 
karstą. Skaitė “Laisvę,” 
bet veikloje nedalyvavo, ta
čiau visada atsilankydavo į 
progresyvių pareng i m u s . 
Taipgi buvo draugiškas ir 
visų mylimas. Pašarvotas 
buvo aukščiau minėtoje 
šermeninėje. Palai d o t a s 
lapkričio 30 d. Inglewwood 
kapinėse. Liūdesyje paliko 
žmoną Antaniną, sūnų Jo
ną ir posūnius Praną ir 
Stanislovą.

Ilsėkis, drauge, Jonai, ra
miai, išviįkęs gyvenimo re
težius. O gyvenimo drau
gei Antaninai, sūnui Jonui 
ir posūniams reiškiu gilią 
užuojautą.

Susirinkimai
Gruodžio 10-tą d. įvyko 

LDS ir LLD kuopų meti
niai susirinkimai. Narių 
susirinko skaitlingai. Atsi
stojimu pagerbti 2 tą pačią 
dieną mirę nariai, Ona 
Smithienė ir Jonas Swede- 
Švedas.

LDS 145 kuopos finansų 
sekretorius M. Pūkis patei
kė išsamų metinį raportą. 
Pasirodė, kad net išmokėjus 
valdybai algas ir kitas išlai
das, kuopa pasilieka dar 
geresniame finansi n i a m e 
stovyje. Taipgi pasirodė, 
kad liga parbloškė gerą 
draugę M. Peters, kuri per
gyveno labai rimtą opera

ciją ir dar randasi ligoni
nėje. F. Shdingas sveiks
ta namuose, dar po daktaro 
priežiūra.

Linkiu jiems sėkmingai 
sus veikti ir vėl gėrėtis gy
venimu.

Rinkta 1962 metams val
dyba. Pirmininke pasiliko 
A. Bernotienė. Sergančio 
iždininko Shilingo vieton iš
rinkta d-gė E. Kable. Fin. 
ir protokolų sekretorių vie
tos liko neužpildytos. Pir
mininkės pavaduotoja N. 
Petrulienė.

Sekė LLD 145 kuopos po
sėdis. Kuopos laimei, įsto
jo, kaip atpildas mirusių, 
du nauji nariai: A. Pet
rauskas ir M. Geralt.

Fin. sekr. J. A. Dementis 
davė smulkmenišką metinį 
raportą. Pasirodė, kad per 
1961 m. įstojo 7 nauji na
riai. Viso narių randasi 67. 
Neblogiausiai ir finansiškai 
kuopa sustovi.

Filmų ir vakarienės ko
misija raportavo, kad filmų 
rodymas gerai pavyko.

Iš įvykusio spaudos labui 
parengimo komisijos ra
porto pasirodė, kad pelno li
ko $60. Vietoj dar parink
ta aukų. Aukojo sekantys: 
Po $10 — C. Marcinkus, J. 
A. Dementis, R—ka, C. P. 
Lewis. Po $5 — G. ir A. 
Bernotai, M. Pūkis, A. Gri
gaitienė, S. F. Smith ir C. 
Pečiulis. Aukų surinkta 
$65. Viso $125. Paskirs
tyta sekančiai: “Vilniai” 
$60, “Laisvei” $40, “Liau
dies balsui” $25.

Rinkta 1962 metams val
dyba. Į organizatorės" M. 
Dementienės vietą išrinktas 
J. Lapė. Fin. sekr. J. A. 
Demenčio vietoje C. Mar
cinkus. Prot. rašt. S. F. 
Smith. Iždininko vietoje 
pasiliko G. Bemat.

Sekantis susirin k i m a s 
įvyks sausio 14 d., toje pa
čioje vietoje, 11 ryto.

Šakalių, Žemaitis
b

Los Angeles, Cal.
PADĖKA

Ryšium su Onos Smithie- 
nės mirčia, kuri sukrėtė 
mane iki sielos gelmių, reiš
kiu nuoširdžiausią padėką 
draugams ir draugėms, ku
rie, šitame nelemtame sū
kuryje ištiesė pagalbos ran
ką ir užuojautos žodį, — tai 
gaivinantis dalykas pažeis
tais širdžiai.

Dėkoju visoms ir visiems 
už taip gausiai papuošimą 
Onutės karsto gėlėmis, už 
skaitlingą susirinkimą šer
meninėje atsisveikinti ir 
pagerbti ją paskutinį sykį, 
kas užpildė mano pageida
vimą; A. Bernotienei, M. 
Pukiui ir A. Casperui už 
prie karsto pasakytas kal
bas; graboriuui dar už ma
lonų ir tinkamą patarnavi
mą ir gražų velionės parė
dymą; už jos lankymą ligo
ninėje ir kuo nors prisidė- 
jusiems prie šio liūdno įvy
kio; draugams Bernotams 
už glaudų bendradarbiavi
mą. S. F. Smith

Stamford, Conn.
Margaret Petrikonis, 68 

m. amžiaus, našlė velionio 
Antano Petrikonio, staigiai 
mirė Stamford ligoninėj 
gruodžio 14 d. Kūnas buvo 
pašarvotas Bouton ir Rey
nolds koplyčioje, 545 Bed
ford S. Laidotuvės įvyko 
gruodžio 18 d.

Margaret Petrikonis gi
mė 1893 m. vasario 1, duk
tė Juozo ir Elzbietos (Mi- 
kylytė) Yuodeskų. Jungt. 
Valstijose išgyveno apie 60 
in. Priklausė prie St. John’s
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Iš laiškų
Mielas Drauge Antanai, 

kaip ir Jūs, turbūt, nuste
bome dėl visai netikėto nuo
stolio — Kazio Preikšo mir
ties. Buvau tada Maskvo
je, sesijoje, o draugai Anta
nas ir Motiejus traukiniu 
važiavo į Maskvą, kai su
žinojome apie tą mirtį. Ka
zys jau seniai sirgo astmos 
liga, bet nejautė, kad ir šir
dis susilpnėjo. Jis buvo ke
lionėje Lazdijų link, kai už
ėjo priepuolis. Seirijuose 
jam gydytojai suteikė pa
galbą, tad kiek pasilsėjęs 
nutarė grįžti namon. Bet 
visai netoli pavažiavus vėl 
užėjo priepuolis, neteko są
monės ir sugrąžintas į Sei
rijų ligoninę jis greit mirė, 
sąmonės neatgaudamas.

Sugrįžęs į Vilnių, vakar 
buvau kapinėse ir aplan
kiau Kazį jau kapuose. Jis 
guli greta kito gero drau
go Didžiulio, netoli Taut- 
kaitės, Vaičiūnienės ir dau
gelio kitų. Kazio mirtis 
ypatingai skaudžiai pavei
kė mus visus ir sujaudino.

Mačiau “Tiesoje” atspaus
dintą grupės laisviečių už
uojautą. Tik pasirašiusių 
tarpe nebuvo Rojaus para
šo, turbūt jis kur išvažiavęs 
buvo.

Būkit sveiki, mieli Drau
gai, laikykitės, saugokite 
sveikatą.

Priimkit geriausius linkė
jimus nuo mūsų visų.

Justas
Vilnius
1961. XII. 11.

Nuo Redakcijos: Rojus ir 
Ieva užuojautą buvo pasiun- 
tę atskirai.;,.' •

Wm. Malin susižeidė
J

Draugė Briedienė'pranė- 
šė, kad ji gavusi žinią nuo 
Onoš Malinauskienės apie 
jos sūnaus susižeidimą. 
Wm. MąlijP-susižeidė galvą 
savo namuose. Tuojau buvo 
nuvežtas į .Maimonides Hos
pital, 480 S. 10 Ave., Brook
lyn,^ N. Y.

Lankymo valandos: nuo 
2 iki 4 popiet ir nuo 6 iki 
8 vakare. Kambario num. 
415 (4 fl.), West End sub- 
ve galima prie tos ligoninės 
privažiuoti.

Linkime jam greitai pa
gyti.

PIRŠLYBOS SU PUODU
Kai kuriose Brazilijoje 

gyvennančiose indėnų gen
tyse labai originali piršly
bų ceremonija. Visų pirma, 
pirštis g a 1 i tik mer
gina. Ji atneša išrinkta
jam puodą su koše, o pas
kui kantriai laukia, kas bus 
toliau. Jei vyras suvalgo vi
są košę, vadinasi, pasiūly
mą tuoktis jis priima. Jei 
jis suvalgo pusę košės, tai 
duodama suprasti, jog galu
tinio sprendimo dar nėra, 
ir teks tam tikrą laiką pa
laukti. Pagaliau, jeigu vy
ras nė neprisiliečia prie ko
šės, atsakymas būna aiš
kus: “Ne!”

Etpiscopal bažnyčios ir Liet. 
Parb. Susivienijimo.

Velionė paliko nuliūdime 
du sūnus, Albert Dzidolik 
ir Leonard Grisko, stam- 
fordiecius; brolį Juozą 
Yuodeską, Belmar, N. J., ir 
seserį Anną Jamison, Li
vingston, N. J., tris anū
kus, taipgi kitus brolius ir 
seseris, gyvenančius Lietu
voje.

Šią mirties žinią telefonu 
pranešė Laisvės Admini
stracijai koplyčios direkto
riai iš Stamford, Conn.

Norėsite dar kartą 
išgirsti tą šaunią 
programą?

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kuopos praėjusį 
trečiadienį įvykęs susirinki
mas buvo sėkmingas. Daly
vavo skaitlingas narių bū
rys. Plačiai pasikalbėta 
o r g a n i z a ei jos reikalais. 
Kuopa gerai stovi nariais 
ir finansiniai. Dar gautas 
vienas naujas narys. Drau
go Prūseikos paminklo pa
statymui paaukota $25. Tik 
vieno dalyko mūsų kuopa 
prašo iš paminklo statymo 
komisijos, būtent, kad ji 
tuojau paskelbtų paminklo 
projektą ir apskaičiavimą 
pastatymo kaštų. Tai būti
nai reikia plačiajai visuo
menei žinoti. Tikimės, kad 
komisija taip ir padarys be 
didelio delsimo.

Visi, kurie tik dalyvavo 
“Laisvės” koncerte, dar ir 
šiandien tebegiria jo pro
gramą. Daugelis mūsų la
bai, labai norėtų tą progra
mą vėl išgirsti. Tokia pro
ga ir bus. Kadangi, kaip 
žinia, visa programa buvo 
užrekorduota, tai nutarėme 
ją pakartoti “Laisvės” sa
lėje. Laiką paskelbs kuopos 
valdyba. Manoma, kad pa
rengimas įvyks tuojau po 
naujų metų. Ruoškitės daly
vauti. Beje, nutarta prie 
koncertinės programos pri
dėti paskaitėlę arba prakal
bėję kai kuriuo svarbiu šių 
dienų klausimu.

Mūsų veiklioji kuopos val
dyba palikta ir 1962 me
tams. Ją sudaro: pirm. V. 
Venckūnas, finansų sekre
torius K. Briedis, užrašų 
sekr. J. Grybas ir iždinin
kas Juozas Kairys. Jie ža
da ir f ateinančiais metais 
nesuvilti/ *.

Na, o pabaigus susirinki
mą, kaip, ir garsinta, įvyko 
šaunios vaišės, kurias mums 
parūpino Grybas, Venckū- 
nai ir Mikalaus. Širdingai 
jiems ačiū. Rep.

Minėjo liūdną metinę 
sukaktį

K. Kutkienė, Great Neck, 
N. Y., gyventoja, paminėjo 
liūdną metinę savo mylimo 
vyro mirties sukaktį, sumo
kėdama šimtą dolerių Lie
tuvių Namo Bendrovei ir 
tuomi įrašydama jį Garbės 
narių sąrašam

Povilas Kutkus mirė 1960 
m. gruodžio 15 d. J. G.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kuopos metinis susirin
kimas įvyks Gruodžio-Dec. 31 d., 
draugės"' Liaudanskienčs namuose, 
806 Florence St., Camden, N. J., 
paprastu laiku.

Šis susirinkimas turi didelės svar
bos, todėl visi nariai ir narės yrA 
kviečiami atsilankyti. Bus išduo
ti raportai kuopos komiteto, vaji- 
ninko ir komisijų.

Bus renkama kuopos valdyba 1962 
metams, nustatysime gaires kuopos 
veiklai ateityje ir užsimokėsime 
duokles kuopai. Taipgi pasiimslme 
kalendorių ir priimsime į kuopą 
vieną naują narį.

Teko nugirsti, kad užbaigus kuo
pos susirinkimą turėsime geras Vai
šes. Kviečia valdyba. , (100-101)

ROCHESTER. N. Y.
Gedemino Draugystė naujų metų 

sulaukimui rengia balių, įvyks Gruo
džio-Dec. 31 d., savoje svetainėje, 
575 Joseph 'Ave.

Visi nariai eis, ar neis i balių, 
turės užsimokėti įžangą. Nenariams 
įžanga nemokama.

Bus gera muzika, visokių valgių 
ir gėrimų. Visi lietuviai yra pra
šomi atsilankyti. Rengimo komisija

• (100-101)

HARTFORD, CONN. •
Namo bendrovė rengia naujų me

tų sutikimo balių Gruodžio-Dec. 31 
d. (sekmadienio vakarą), salėje 157 
Hungerford St. Durys atdaros 7 
vai., vakarienė 8:30. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti — linksmai užbaigti senus 
metus ir sutikti naujus. Kaina že
ma—tik $3.00. Rengimo komisija

(100-101)

Tadžikų sostinė ; 
graži ir turtinga *

Samarkandas. — čionai j 
lankosi amerikietis kores
pondentas H. E. Salisbury. 
Jis rašo, kad Samarkandas, 
Tadžikų tarybinės respub
likos sostinė, daro gražaus 
įspūdžio.

Samarkandas prieš šimt
mečius buvo mongolų cent
ras. Čionai yra palaidoti jų 
vadai, jų tarpe ir Tamerla- 
nas, kuriam pastatyta dide
lis ir įdomus mauzoliejus.

Pirm liaudies revoliuci-

Padėka
Mano mylima mamytė 

Eleanora Sireikienė mirė 
gruodžio 7 d., ir po J. Šu
linsko laidotuvių direkcija 
buvo palaidota Kalvarijos 
kapinėse.

Varde mano seserų ir bro
lių, noriu tarti visiems šir
dingą ačiū už dalyvavimą 
šermenyse, laidotuvėse, už 
gėles, Šulinskui už tvarkin
gą patarnavimą ir mano 
kaiminkai L. Kavaliauskai
tei už suteiktas paslaugas.

Tariu ir “Laisvės” redak
cijai ačiū už patalpinimą 
žinių apie mano mamytės 
mirti ir laidotuves. Tas 
viskas pagelbėjo mums per
nešti liūdesį.

Elena Siaurienė 
Woodhaven, N. Y. 

FILMAI—FILMAI!
Šeštadienį

GRUODŽIO-DEC. 23 DIENĄ 
KMatysime Įdomius Filmus iš Lietuvos:

“Karo skenduolis”

“Tarybų Lietuva’’
“Laisves” Salėję 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Filmus rodys Jonas Grybas

Pradžia 7:30 valandą vakare
Rengia ir visus kviečia Literatūros Draugijos 

kuopų bendrų parengimų komitetas

“VILNIES”
KALENDORIUS

1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne y

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną Prūseiką, 
rašo Alisė Jonikienė apie paskutines dienas Leono 
gyvenimo, jo mirtį ir įspūdingas laidotuves. Išspaus
dinti net penki paveikslai iš Leono Prūseikos šerme
nų ir laidotuvių.

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Užsisakydami adresuokite:

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

jos Samarkandas buvo ap
leistas. Tada buvo 98 pro
centai beraščių, moterys 
neturėjo žmogaus teisių. 
Prie tarybinės santvarkos 
beraštija jau seniai likvi
duota. Dabar Samarkandas 
yra 200,000 gyventojų mies
tas, jame yra 50,000 moki
nių, jų tarpe 20,000 studen
tu. Yra universitetas ir ki
tokių aukštų mokslų įstai
gų. Pastatyta daug gražių 
gyvenimo namų, fabrikų ir 
dirbtuvių.

Tadžikų respublikoje yra 
alavo, aukso, švino, naftos. 
Sėjama medvilnė, ryžiai, 
kviečiai, soros ir kiti javai.

Moterą atidai
Paskutinis šių metų Mo

terų Klubo susirinkimu 
įvyks 20 d. šio mėn., 7:3o* 
v., Laisvės svetainėje. Susi
rinkimas bus svarbus, nes? 
apart organizacijos reikalų, 
bus renkama sekantiems 
metams Klubo valdyba.

Susirinkimą baigus, Mar
celė Yakštienė, atžymėji- 
mui savo gimtadienio ir 
auksinės sukakties ženybi- 
nio gyvenimo, žadėjo pa
vaišinti klubietes. Yra pra
šomos visos narės dalyvau
ti susirinkime. į

Kviečia K. Valdyba




