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KRISLAI
Per baisiausias kančias. 
Audrą piaus . . .
Už prokuroro pasiūlymą, 
į pasaulinį teismą.
Lai būna ir man leista.
Puikiai ruošiasi.
Kunigai—mulkiai ?

— Rašo A. Bimba —

Džiugu, žinoma, labai džiu
gu, kad pagaliau / • 
paskelbtos paliaubos. Deja, 
nors oficialiai karas baigtas, 
bet, atrodo, dar ilgai, ilgai ne-

Reakcininkai francūzai vis 
užpuldinėja alžyriečius

Alžyras. — ' Francūzai i lystė, prieš kurią turi iš-

A'žimoje k;u.

Ar rtskymas platina Argentinos liaudis kovoja
pavojingas ligas? prieš Frondizio diktatūrą

Londonas. — Seniausia, Yra pranešimų, kad da
lis militarinių vadų, taipgi 
300 karininkų, pasisakė 
prieš Frondizio ir aukštųjų 
generolų diktatūrą.

Frondizis, patekęs į kri
zę, prašo buvusio preziden
to P. E. Aramburu, kurio 
valdžią prieš keleris metus

militari s t ų | Frondizio šalininkai nuver
tė, sudaryti ministrų kabi- 

«„li. netą.
Karo laivyno komandie- 

prie- riai reikalauja Frondizį re-

Buenos Aires. — Argen
tinos darbo unijos, atsaky
damos į prezidento Frondi-

fak- 
kad 
ne- 

kad zio diktatūrą, paskelbė 24 
rūkymas surištas su didele valandų generalinį streiką. 

Cigarečių rūkymas gim- finansine apyvarta, nevien 
‘N... Rūkymas tabako augintojų, papirosų 

veiklos I gudina kvėpavimo organus, gamintojų, bet ir tų, kurie 
galimas daiktas, kad gimdo I už garsinimus turi didelių, 
širdies ligą, dalinai priside-Į įplaukų; o trečia, todėl, kad 
da prie džiovos mirtingumo j rūkantieji žmonės nori rū-

- o ypatingai I kyti.” 
ves, kuriose buvo susispie- i tarp senesnio amžiaus žmo-< 
tę reakcininkai. Šiame prie-į taipgi prisideda 
miestyje gyvena 
000 francūzu.

Keli tūkstančiai Francū
zijos kareivių sunkveži- 

i miais, tankais ir šarvuo
tais automobiliais įvažiavo 

- į priemiestį, darė kratas 
reakcininkų centruose, suė-

reakcininkai, kad įbaugi-jvien kovoti visi francūzai 444-ių metų amžiaus, Ang- 
; nūs alžyriečius ir atgrasi- 
i nūs nuo balsavimo už šalies 
I neprikldausomybę, puo 1 a 
gyventojus ir Francūzijos 
_ iu dalinius.

Alžyro mieste reakcinin
kai per 20 minučių apšaudė

kaltų žmonių kraujas ten lie- į franeuzus karius ir tris jų 
sis. Francūzai kolonistai pasi- sužeidė. Prie universiteto |sis. Francūzai kolonistai pasi- 

i vyžę nepasiduoti. Jų slaptoji 
armija pavirto žmogžudžiu 
armija.

beviltiška. Bet jie dar labai 
daug žalos galės padaryti to 
iši varginto krašto žmonėms.

ir alžyriečiai ' ■ lijos gydytojų Royal kolegi-
Alžyras. — Francūzijos j ja išleido pareiškimą, ku- 

armijos daliniai a p s u p o j riame, tarp kitko, sako: 
priemiestį Bab-el-Oued, ku-1 
riame reakcininkai gyvena I d° plaučių vėžį 
ir yra įsteigę savo ’ 
centrą. Tarp kareivių ir re
akcininkų įvyko susirėmi
mų. Francūzijos lėktuvai iš į

buvo mesta bomba. Tas pa- kulkosvaidžių apšaudė gat- j padidinimo, 
sikartojo Orane ir eileje ves kuriose buvo susisnie-1 tarp senesni

Na, o kas dedasi Argentine- Jįnius. 
j e? Ten prezidento Frondizi 
klika, prakišus rinkimus, grie
biasi desperacijos. Ji vėją sė-

kitų miestų. Slaptos reakci
ninkų ami jos vadai per 
radiją pagina saviškius te-

I rorizuoti alžyriečius ir pul
ti Francūzijos armijos da- i ••

Komunistų partija išleido | 
ja, turės audrą piauti. Pama- atsišaukimą, raginant alžy-

riečius balsuoti už šalies
Balsavi-

tysite ! Argentinon liaudis ne
nutils ir nenurims, kol jos tei- nepriklausomybę.
sės bus purvinomis rpilitaristų maį įvyks balandžio 8 die-
kojomis trempiamos. j

Guatemaloje irgi liaudis ne-1 
benurimsta. Ten irgi eina prie? 
mūsų doleriais užlaikomą kli
ką sukilimas.

Visur, žinoma, kalti “komu
nistai ir fidelistai.” Tokia is 
šių kraštų propaganda muili
namos pasauliui akys.

Man labai patinka * pro
kuroro Kenedžio pasiūlymas 
Kongresui. Jis nori naujo 
įstatymo—įstatymo, kuris nors 
dalinai suvaldytų miestų ir 
miestelių policiją. Naujas įsta
tymas uždraustų policijai var
toti prievartą ir žiauriimą 
prieš sulaikytus žmones. Skau
džiai baustų tuos policininkus, 
kurie to uždraudimo nesilaiky
tų.

Gerai būtų, kad Kongresas 
šį protingą prokuroro reika
lavimą kuo greičiausiai paten
kintų.

! na.
Paryžius. — Francūzijos 

prezidentas De Gaulle įsa
kė armijos daliniams “viso
mis jė 
pinti” 
Paryžiuje visų > 
partijų laikraščiai 
kad Alžyro reakcinių fran- 
cūzų veiksmai yra krimina-

imis veikti ir nuslo-
reakcininkų jėgas.

politinių
ra š o,

PAGROBĖ $500,000 
y* VERTĖS ŽIEDŲ
Newark, N. J.

21 d. vakarą, kada buvo už
daroma brangdaikčių 
& Sons krautuvė 
Broad St., įsiveržė 
maskuoti plėšikai.

jie bijosi skaitytis su 
tais? Pirma, todėl, 
niekas nenori priimti 
malonių faktų; antra,

Kopenhaga. — Šiame 
prie mieste nuo plaučių vėžio 

apie150 - Pūtimo vočių, žaizdų ir ki- mirtingumas labai padidė-
iš 100,000 

metais

Nesuprantama, kodėl taip 
mūsų Jungtinės Valstijos, An
glija ir Francūzija priešinasi 
Kubos skundo perdavimui Pa
sauliniam teismui.

Jungtinių Valstijų konstitu
cijoje aiškiai pasakyta, kad 
sritiniai valstybių sambūriai 
neturi teisės ką nors bausti 
be Saugumo Tarybos leidimo 
ir užgyrimo. Na, o Amerikos 
^Valstybių Organizacija nubau
dė Kubą neatsiklausus Saugu
mo Tarybos.

Leiskite ir man žodelį kitą 
išsireikšti apie šiomis dieno
mis Lietuvoje mirusį poetą 
Kosėtą Kubilinską. Skaitau 
apie jo iškilmingas laidotuves 
Vilniuje, apie jo draugų ir bi
čiulių išsireiškimus prie jo 
karsto, ir suspaudžia širdį, 
pasrūva akys .> . .

Tai buvo vienas mylimiau
sių lietuvių tautos poetų. Jo 
eilėraščiai vaikams lygiai kute
na ir žavi jau ir seną širdį.

Na, va, paimkime jo eilė
raštį “Čia mūs Tarybų Lietu
va,” rašytą pionieriams. Ko
kia puiki daina? Prašau:y

Vėjelis ošina girias, 
Kirtimuose bruknės žydi— 
Ir bėga bėga per marias 
šilta balta saulytė . . .
Tu ją rieškučiomis semi, 
O ji iš rankų slysta . . . 
Ir daug saulučių vandeny

* Baltai baltai pražysta.
> Banguoja Baltija melsva, 

Ir bangos tyliai šnera: 
Čia mūs Tarybų Lietuva, 
Čia mums gyventi gera.

Argentinos General ė 
Darbo Konfederacija šau
kė visds darbo žmones, ša
lies patriotus, kovoti prieš 
Frondizio ir 
diktatūra, v

Streikas i 
dariai. Darbininkai sulaikė 
darbą ir susisiekimo 
mones, bet smulkmenų sto
ka, nes Frondizio cenzūra 
sulaikė žinias iš kitų mies
tu, v

Nuo Frondizio atsimetė

t

zignuoti. Milifaristai spiria
si pagrobti visą galią į sa
vo rankas. Argentinoje gre
sia naminio karo pavojus.

Quilmes mieste, Buenos 
Aires provincijoje, -strei 
kuojantis darbininkas sa
kė:

“Frondizi valdžia yra 
žiauri ir darbo žmonės jos 
neapkenčia... Tik kelios sa
vaitės pirm rinkimų ji lei- , 
do peronistams pastatyti 
kandidatus. Visi laikraš-, 
čiai„ ^radijo ir televizijos 
komentatoriai rėkė prieš 
juos, bet tas negelbėjo—pe-.. 
ronistai laimėjo. Kodėl ?t 
Todėl, kad darbininkai ne
pamiršo juk prie Perono 
buvo geriau, negu dabar”.

tų ligų’7. jo. 1931 metais
i Kolegijos daktarai skel- j žmonių mirė 5, 1960 
i bia, kad tarp smarkių rū- jau 87.

Daktarai iš Danu 
nės Sąjungos kovai 
vėžio ligą sako, ] 
moterų, 
giau rūkyti, žymiai padidė
jo jų mirtingumas. 1945 
metais iš 100,000 moterų 
nuo vėžio ligos mirė 5.5, gi 
1960 motais jau virš 13.

Danijos daktarai reika
lauja valdžios, kad uždraus
tų parduoti papirosus jau
nesniems 16-kos metu am
žiaus, uždraustų rūkymą 
susisie kimo priemonėse, 
mokyklose, bibliotekose ir 
papirosų garsinimus spau
doje, per radiją ir televizi
ją. Daktarai reikalauja, 
kad papirosai ir tabakas 
būtų labai aptak s u o t a, 
idant brangumas mažintų 
papirosai rūkymą.

korių, pirm jie sulaukia 35 
metų amžiaus, tai vienas iš 
23 žmonių miršta, gi tarp 
nerūkančių tame amžiuje

Tauti-
prieš

i- i ■ *- , v •'

• -i aaa u i r ' miršta tik vienas iš 90 zmo- me apie 1,000 slaptos ar- J .
miios” nariu ir tuojau juosi1 L . ,. _v. .. oJ J Pavojus gauti vėžio ligąiškraustė is miesto. ,. J i • • j-

c v x x x j

kad tarp I Liaudies radikalų partija 
joms pradėjus dau-! kuri pirmiau jį rėmė. Šios

partijos vadas Ricardo Bal- 
bin pareiškė: “Frondizi ap- 
gavinėja žmones kalbėda
mas, būk jam apeina ar
gentiniečių vienybe, tikru
moje jis po melagingais 
obalsiais, paneigdamas de
mokratines įstaigas, sten
giasi savo rankose išlaiky
ti galią”.

Frondizį, apart jo parti
jos, remia tik Krikščionių 
partija, kuri iš 9,000,000 
balsų gavo tiktai 700,000.

yra tiems, kurie į dieną su- 
— Francūzijos h-ūko po 25 papirosus, iš 

atakavo I tokių vienas iš 14-kos žmo
nių suserga vėžio liga tarp 
35 ir 74 metų amžiaus, ir 
vienas iš 9 žmonių tarp 35 
ir 84-ių metų; amžiaus.

Kolegijos •’ daktarų išsto
jimą užgyrė du įtakingi 
žurnalai “The British Me
dical Journal” ir “The Lan
cer”. Bet prieš-kolegijos ra
portą piktai išstojo tabako 
'ir papirosų gaminimo kom
panijos. \

Robert Platt sako:“Kodėl

Granas.
armijos daliniai 
reakcininkų jėgas Orane. 
Po penkių valandų susirė
mimų suėmė daug reakcio
nierių. Jtj tarpe suimtas ir 
generolas Andre Zeller, ku
ris Francūzijos jau pir
miau yra nuteistas mirti.

Kritikuoja Jungtinių
— Kovo ! Valstijų politiką

Bush 
ant 

trys

New Yorkas. — Kovo 23 
d. “The New York Times” 

j išspausdino John Sumervil- 
j le laišką. Laiško autorius 
kritikuoja JAV politiką

Jie pačiupo apie 500 dei- Kubos klausimu. Jis sako,
mantinių žiedų, kiekvieno 
vertė nuo $.10 iki $500. Sa
koma, kad visi žiedai verti 
pusės milijono dolerių. Plė
šikai vartojo vogtą auto
mobilį, kurį vėliau policija 
rado paliktą.

Stratford, Co. — Sikors
ky Aircraft fabrike Teams-, 
terš unija n suorganizavo 
5,000 darbininkų. Šis fabri
kas gamina didelius lėktu
vus, o ypatingai jūrinius.

kad JAV “gavo smūgį Pun
ta del Este konferencijo
je”, kur didžiosios Lotynų 
Amerikos šalys atsisakė 
jas remti.

Jis rašo, kad “absurdas” 
pasakoti, būk JAV “ginda
mos demokratiją” negali 
nieko bendro turėti su ko
munistinėmis ir fašistinė
mis šalimis. Jis nurodo, kad 
JAV šimtus milijonų dole
rių jau davė komunistų Ti
to vyriausybei ir nemažiau 
Ispanijos fašistų valdžiai.

Tarybų Sąjunga reikalauja 
sutvarkyti Berlyną

čia mūsų jūra ir laivai,
čia žalsvos bangos plūsta, 
čia atsidust gali laisvai, 
Kaip vėjas atsidūsta .. .
Banguoki, Baltija melsva, 
Numetus rūko skarą!
Čia mūs Tarybų Lietuva,
Čia mums gyventi gera.
Kaip gaila, kaip liūdna, 

kad šito talentingo ir paly
ginti dar jauno lietuvių tautos 
dainiaus gyvybės siūlą taip 
anksti nutraukė mirtis.

Man atrodo, kad labai su- 
gabiai ir energingai mūsų Ai
do choras ruošiasi prie savo 
didžiosios auksinės sukakties.

Turėkime mintyje, kad ai- 
diečių jubiliejinis koncertas 
įvyks gegužės 20 dieną.

Aš teigiu, kad mūsų lietu
viškieji klebonai yra didžiau
si mulkiai.

Kaipgi kitaip galima su
prasti jų davimąsi Chicagos 
menševikui už nosies vedžioti 
ir jų parapijonus “melžti” per 
paskutiniuosius dešimtį metų ?

PERONO PAREIŠKIMAS
Madridas. — Buvęs Ar

gentinos diktatorius Juan 
Peronas pareiškė: “Jungti
nės Valstijos kišasi į Ar
gentinos vidaus reikalus. 
Jos tos politikos laikosi ir 
link kitų Lotynų Amerikos 
valstybių”.

Ženeva. — A. Gromyko, 
Tarybų Sąjungos užsienio 
ministras, reikalauja su
tvarkyti vakarinio Berlyno 
reikalus. Jis sako, kad lai
kas Vakarų militarines jė
gas ištraukti iš vakarinio 
Berlyno, nes jų ten buvi
mas nuolatos dru m s č i a 
tarptautinę padėtį ir grasi
na taikos reikalams.

Tarybų Sąjunga reika
lauja, kad vakarinio Ber
lyno susisiekimas: vieške
liais, kanalais ir oru — bū
tų perduotas tvarkyti Vo
kietijos Demokratinei Res
publikai, nes susisiekimo

Argentinos rinkimų Rumunija pasiekė 
rezultatai

Buenos Aires. — Kovo 18 
dieną balsavimuose dalyva- 
vo virš 9,000 000 žmonių. dideliu >aimgji 
Buvo virs 20-ties partijų 
kandidatai. Balsavimai įvy
ko esant šalyje karo sto-1 
viui, o vis vien Frondizio 
partija ir jo rėmėjai pra
laimėjo.

Pirmiau
nei Vokietijos Frondizio

Respublika radicals) partija turėjo 77

keliai eina per jos teritori
ja. ,

Kas del vakarinio Berly
no, tai Gromyko sakė, kad 
nei TSRS, 
Demokratinė 
(Rytų Vokietija) nesikėsi-j deputatus, dabar pralaimė-

parlamente

didelių laimėjimų
Bukareštas. — 

metais Rumunija
Pereitais 

pasiekė 
Jos in- 

33 pro- 
1959 m.

dustrin^ gamyba
I centais pralenkė
I gamybą. Vis daugiau stato
ma ir įrengiama naujų fa
brikų, pagaminama įvairių 
mašinų.

Su gyvenimo namais yra(Intransigeant bet W61

na prieš jo kapitalistinę 
santvarką. Tą patvirtina ir 
tas, kad socialistinės šalys 
sutinka, kąd vakarinio Ber
lyno / reikalus tva r k y t ų 
tarptautinė komisija.

D1. Ruskas, JAV valsty
bės sekretorius, po pasita
rimo su Gromyko, sakė, 
kad TSRS nepakeitė savo 
pozicijos, tai Vakarai irgi 
laikysis to paties nusistaty
mo, kurio jie laikėsi.

jo 24 vietas. Jį palaikanti 
Popular radical partija tu
rėjo 59, ši pralaimėjo 15 
vietų.

Peronistams, nuo Perono 
nuvertimo, pirmu kartu bu
vo leista turėti kandidatus 
ir jie gavo 44 vietas. Kitos 
opozicinės partijos išrinko 
apie 20 deputatų.

Bukarešte buvo pastatyta 
46,000 naujų apartmentų ir 
visoje šalyje statyba ėjo su

Buržuazinėje Runiunijo- 
je sakydavo: “Mes sėdime 
ant aukso kalno”. Dabar 
rumunai sako: “Mes* jau 
kasinė j ame auksinį kalną 
ir naudojamės jo turtais”.

INDIJA SUTINKA 
TARTIS SU KINIJA

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru sakė, kad 
jis sutinka tartis su Kinija 
sienų klausimu. Sakė, ne- 
priešingas, jeigu ir trečio
ji valstybė dalyvautų. Neh
ru pasmerkė tuos, kurie 
kursto Indiją prie karo 
prieš Kiniją. Jis sakė: “Tai 
blogiausia, ką Indija galėtų 
padaryti”.

ALŽYRE VĖL ŽUVO 
80 ŽMONIŲ

Alžyras. — Reakcininkai 
iš mortiros apšaudė Orano 
priemiestį ir užmušė 50 
žmonių. Kitur dar žuvo 
apie 30. Reakcininkai šau
kia savo pasekėjus prie te
roro. Generolas Salanas sa
ko, kad visos priemonės 
yra pateisinamos, kad tik 
Alžyrą išlaikius kolonijos 
padėtyje.

6,000 DEMONSTRAVO 
PRIEŠ A-BOMBAS

Londonas. — Apie 6,000 
žmonių demonstravo pro
testuodami prieš Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų pasi
ruošimą panaujinti atmos
feroje atominių bombų ban-

monstrantus ir 1,035 sua
reštavo.

Buenos Aires. — Jaunuo
liai mėtė kiaušiniais ir se
nais pamidorais 
Philipą, Anglijos 
nės vyną.

į princą 
karalie-

Balbo, Panama — JAV 
Panamos kanalo viršinin
kai neleido kanalu per
plaukti norvegų laivą “Iva- 
ran”, kuris veža į Kiniją 
7,000 tonų cūkraus iš Ku
bos.

NUVIJO “MEŠKŲ 
ŽVEJUS”

Washingtonas. — JAV 
meškų žvejų 12 lėktuvų bu
vo Tarybų Sąjun^ds terito
rijoje. Tarybinis karo lėk
tuvas tuojau atskrido jų 
pasitikti. Meškų žvejų lėk
tuvai pasuko atgal. Kaip 
giliai jie buvo TSRS terito
rijoje, tai žvejai nežino.

“KOMUNISTŲ PARTIJA 
NEPAVOJINGA”

Los Angeles, Galif.—Ro
bertas Kenedis, JAV gene
ralinis prokuroras, sakė, 
kad Jungtinių Valstijų Ko
munistų partija, kuri turi 
tik apie 10,000 narių, nesu
daro šios šalies santvarkai 
pavojaus.

Worcester, Mass.
MIRĖ SUSNINKŲ 

JURGIS-ŽILINSKAS
Kovo 24 d. staiga mirė 

Jurgis Žilinskas - Susninkų 
Jurgis. Bus laidojamas ko
vo 27 d. Jo palaikai bus at
vežti į Connecticut valstiją, 
ten, kur jis seniau yra gy
venęs, ir ten palaidoti.

Susninkų Jurgis - Žilins
kas buvo pažangus žmogus, 
ilgametis “Laisvės” skaity
tojas ir bendradarbis. 
Smulkiau apie jį, laidotu
ves parašys draugai wor- 
cesteriečiai.

Liūdesio valandoj reiš
kiame nuoširdžią užuojau
tą jo našlei HGelen ir vi
siems artimiesiems.
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Taikos šalininku kongresas
{ŽYMUSIS ANGLIJOS mokslininkas ' prof. J. D. 

Bernai atsišaukia į viso pasaulio taikos šalininkus, kad 
jie rengtųsi dalyvauti Pasauliniame taikos šalininkų 
kongrese, kuris įvyks š. m. liepos 9—44 dd. Maskvoje.

“Mes kviečiame dalyvauti mūsų kongrese visokias 
organizacijas ir grupes, vyrus ir moteris, kuriems rūpi 
kad būtų pašalinti dabartiniai karo pavojai, kurie dir
ba didžiajam taikos užtikrinimo reikalui. Kongrese 
mes galėsime turėti laisvą ir atvirą apdiskusavimą 
kiekvienos problemos, liečiančios taiką ir nusiginkla
vimą...”

Kongresas žada būti didelis, skaitlingas ir reikš-1 
mingas. Amerikos taikos šalininkai taipgi privalo rim
tai apie jį galvoti, jame dalyvauti.

Lotynų Amerikoje
ARGENTINOJE įvyko šalies Kongreso deputatų I 

ir provincijų gubernatorių rinkimai. Dešimties provin
cijų gubernatoriais tapo išrinkti buvusio diktatoriaus 
Perono šalininkai; bendrai,. peronistai išėjo rinkimuose 
laimėtojais.

Prezidento Frondizio valdžia pareiškė, kad ji visus 
peronistus, jų judėjimą, nulegalins. Įsikišo kariuomenė, 
na, ir valdžia sudarė kompromisą su armijos vadovaiš 
dėl valdžios sudarymo: aukštieji armijos karininkai įei
na į valdžią. Atrodo, kad armija gali visą valdžią paim
ti į savo rankas, pasiunčiant Frondizį šalin, įvedant mi
litaristinę diktatūrą.

Be kitų biaurių žygių valdžia pažadėjo, kad ji kirs 
smūgį darbo unijoms: įstatymu panaikins unijines dar
bovietes (“closed shop”) ir “užtikrins teisę dirbti”, kas 
nori—unijistams ar neunijistams (“right to work law”). 
Tokių įstatymų pravedimo, kaip žinoma, reikalauja 
JAV fabrikantai, aršūs organizuoto darbininkų judėji
mo priešai.

Taigi, Argentina atsidūrė baision krizėn. Kas prie 
to privedė? Prezidento Frondizio politika. Atsiminki
me,Trondizis buvo išrinktas prezidentu kaip liberalas, 
kaip pažadėtojas žmonėms pilnų pilietinių laisvių ir 
geresnio materialinio gyvenimo. Bet tai buvo melagingi 
pažadai. Frondizi rūpinosi ne liaudies reikalais, o kapi
talistų—savų ir svetimų. Jis nuolankavo Wall Strytui. 
Jis privedė kraštą prie baisios ekonominės padėties: 
turčiai turtėja, o liaudis vis biednėja, vis gilyn brenda 
į skurdą. Komunistų partija pavaryta pogrindin.

Ir dėl viso to Frondizio valdžia kaltina ne savo po
litiką, o peronistus! Bet žmonės aiškiai mato, kad Pero
no viešpatavimo laikais liaudies gyvenimas buvo žmo4 
niškesnis už dabartinį. Štai kodėl jie balsavo už pero- 
nistų kandidatus.

Šiuos žodžius rašant Argentinos Generalinė darbi
ninkų konfederacija išleido atsišaukimą, raginant visus 
darbininkus laikytis vienybėje, kovoti prieš valdžios pa
sikėsinimus atimti iš jų geresnį duonos kąsnį. Skelbia
mas visuotinis darbininkų streikas, o Frondizis skelbia, 
kad jis viską išspręsiąs “visų naudai.”

Kaip ten bus toliau, nieks negali pasakyti, bet ramy
bės Argentinoje, atrodo, ilgai nebus!

— o —
GVATEMALOJE įvyko didžiulis darbininkų ir 

studentų išstojimas prieš fašistinę Ydigoraso Fuentes 
valdžią. Guatemaloje darbo žmonių buitis pasibaisėtina. 
Tuo pačiu kartu valdžioje-r-prasiradimas, graftas, suk
tybės. Tai pripažįsta, beje, net ir JAV reakcinė spauda 
,(pav. savaitraštis “Time”).

Prieš išstojusius darbininkus ir studentus vajdžia 
Išstatė armiją. Buvo nemaža užmuštų ir sužeistų.

Ir štai, žiūrėkime, ką Guatemalos valdžia dėl žmo
nių judėjimo kaltina? Ogi Kastro! Argentinoje—kal
čiausias—Peronas, Guatemaloje—Kastro! Tai yra akių 
pasauliui dūmimas!

— o —
PERU respublikoje žmonių skurdas vargiai apra

šomas. Tuo pačiu kartu dvarininkai lobsta. Daugelis jų 
net gi negyvena savo šaly—uliavoja kur nors Europo
je ar JAV.

Na, prieš'.keletą savaičių, kaip pranešė spauda, 
darbininkai kai kurių dvarų, kurių savininkai juo
se negyvena, pradėjo juos užimti. Įvyko susirėmimų su 
kariuomene, 'kurią valdžia užleido. Kiek ten žmonių bu
vo užmušta, nešinome, bet žinome, jog ir Peru, kur di
džiulę gyventojų dalį sudaro indėnai, žmonės kyla ir 
kovoja už savo teises.

Peru fašistinė valdžia, užuot dariusi ką nors žmo
nių būviui pagerinti, juos puola, kalina, žudo, ir dėl vi
so to kaltina Kastro ir komunistus!

’Panaši padėtis yra ir eilėje kitų Lotynų Amerikos 
respublikų.

Prezidento Kenedžio raginimas, kad tų šalių val
džios ką nors darytų (kol dar nevėlu), pagerintų darbo 
žmonių buitį, jokio atbalsio negauna. Kiekviena val
džia, kiekvienas valdininkas grobia kiek galėdami tik 
sau. Na, o JAV kapitalistai, turį ten savo fabrikus, ka
syklas, naftos šaltinius, dar mažiau ko paiso. Jie jaučia
si kol kas saugūs, nes juos gina ir gins Dėdė Samas. .

O vis gi tokia padėtis negalės ilgai ten viešpatauti!.

TRŪMANAS LIEKASI 
TRŪMANU!

Buvęs JAV prezidentas 
Trūmanas neseniai pareiš
kė, jog prez. Kenedis gerai 
padarė, nutardamas pradėti 
branduolinių ginklų bandy
mus. Girdi, iš viso nebuvo 
reikėję tuos bandymus su
laikyti, nes, kur gi šiandien 
mes būtume,, jei Thomas E- 
disonas būtų buvęs privers
tas sulaikyti eksperimentus 
su elektros lempučių išvys
tymu . . .

Taip, Trūmanas — lieka
si Trūmanu: storžievis, su
rambėjęs senis. Jis didžiuo
jasi tuo, kad įsakė ant Hi- 
roshimos mesti atominę 
bombą!

Trūmanas lygina bran
duolinius ginklus, k u r i ų 
bandymai užteršia orą, ne
ša žmonėms mirtį, su Edi
sono elektros lemputėmis! 
Ar tai* nėra pasityčiojimas 
iš visos kultūringosios žmo
nijos ?-

GINA GRIGAITĮ
Kažkoks P. Stravinskas 

rašo Čikagos menševikų laik
rašty, kad reikią kovoti “su 
tais anarchinio metodo at
stovais” (su Vileišiu, su V. 
Rasteniu, o gal ir su “Vie
nybės” moterimis), bet rei
kią kovoti mandagiai. To
liau:

Ginkime savo veikėjus, mū
sų bendros idėjos gynėjus, nuo 
užpuolimo; atstatykime jiems 
nuplėštą garbę ir vardą, tuo 
paremdami juos morališkai ir 
stiprindami jų jėgas...”

.Stravinskas, minėcjamas 
“veikėjus,” m a, t y t i, .turi 
galvoje P. . Grigaitį ir M. 
Vaidylą. Kaip jis juos ma
no apginti, nežinome. Bet 
jo troškimas mažai turi vil
ties. Tiedu politikieriukai 
taip politiniai nusišpicavę, 
kad juos apginti reikėtų di
desnių vyrų už Stravinską, 
nors ir jis savo' raštely va
dovaujasi vartodamas net 
du lotyniškus žodžius!

KAM ŽMONĖS 
MELDŽIASI

Po tokia antrašte Vil
niaus “Komjaunimo tiesoje” 
tilpo J. Ragausko raštelis. 
J. Ragauskas — buvęs ku
nigas, metęs kunigystę, pa
rašė labai įdomią knygą— 
“Ite, missa ėst,” kurią daug 
ir JAV lietuvių perskaitė. 
Ragauskas rašo:

Nuvykau į kaimą skaityti 
paskaitos. Buvo dar anksti, 
kolūkiečiai tik rinkosi, ir aš 
su mane lydėjusiais žmonėmis 
lūkuriavau, sėdėdamas maši
noje.

Pro šalį eina kokių aštuo- 
nerių metų mergytė. Pagar
biai žiūrėdama į mus, ji per
sižegnoja ir, sunėrusi ranku
tes, tyliai sukalba maldelę.

—Kodėl tu, mergyt, mel
diesi prieš mus? — pasitei
rauja šoferis.

—Aš kunigėliui meldžiausi, 
—atsako ji.

Kolūkiečius, paprastai, la
ibai domina ta aplinkybė, kad 
jiems skaitys antireliginis ku
nigas. Tuo tarpu vaikas lie
ka vaiku; šiuo atveju jis dar 
nesupranta, ką reiškia “bu
vęs” —’ jis tik suprato žodį 
“kunigas”...

—O kaip tau atrodo, vai
kuti, — klausiu, — kuris iš 
mūsų esame kunigas? >

Mergytė apžvelgia visus mus 
ir šypsosi.

— Gal būt, aš kunigas? — 
pridūriau.

Mergytė šypsodamasi purto 
galvą.

—Tai kuris gi iš mūsų ku
nigas ?

—Va šitas! — parodo mer
gytė pirštu į vieną atsakingą 
rajono vykdomojo komiteto 
darbuotoją. Mes visi ..pratrūks-, 

tame juokais, o mergytė, susu 
gėdusi, nubėga.

Darbuotojui ši “garbė” teko, 
matyt, dėl to, kad vilkėjo sta
čia apykakle švarku ir juodu 
lietpalčiu.

Visai panašiai ir su dievu: 
tikintieji laiko dievu tai, ko ne
pažįsta. Jie garbina savo pa
čių sukurtus stabus, meldžiasi 
savo vaizduotės padariniui.

KAIP KITI ŽIŪRI Į 
PUOLIMUS ANT 
KOMUNISTŲ PAS MUS

Po to, kai JAV valdžia 
pradėjo pulti šios šalies ko
munistų vadovus, reikalau
dama, kad jie registruotųsi 
“svetimos valstybės agen
tais,” plačiai apie tai rašo 
viso pasaulio spauda. JAV 
komercinė spauda mažiau
siai apie tai rašo — ji ban
do visa tai ignoruoti.

Ligi šiol jau buvo suimti, 
buvę areštuoti ir išleisti po 
bėla sekami komunistai: 
Gus Hall, Benjamin Davis, 
James Jackson ir Philip 
Bart.

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
kovo 17 d.) telpa apie tai 
Henriko Savicko straipsnis, 
pavadintas “Smurtu ir tero
ru.”

Paduodame kai kurias H. 
Savicko straipsnio ištrau
kas :

Kai praėjusiais metais JAV 
Aukščiausiasis teismas mini
malia balsų dauguma pritarė 
McCarrano įstatymui, net pa
tys amerikinės teisės šulai 
suprato, kokioje biaurioje švie
soje pasirodo jų santvarka, nu
simetusi Madison Avenue su
kurtą “pavyzdinės” demokra
tijos” skraistę.' Aukščiausiasis 
teismas tada faktiškai įteisino 
fašistinio pavyzdžio terorą ne 
tik prieš visaš, demokratines 
organizacijas. Vienas iš Aukš
čiausiojo teismo narių, Hugo 
Black, pareiškė, kad jų pačių 
tvirtintasis McCarrano įstaty
mas praktiškai sugriauna vi
są Teisių bilių.H<

McCarrano įstatymas reika
lauja komunistus (ir ne tik 
komunistus!) užsiregistruoti 
“užsienio agentais.” Už taS-,- 
kad komunistai skleidžia liau
dyje taikos ir tautų laisvės idė
jas, už tai, kad jų pilietinė są
žinė neleidžia taikstytis su di
džiausiomis kapitalistinės vi
suomenės socialinėmis ir mora
linėmis neteisybėmis, už tai, 
kad jie gina tarptautinės dar
bininkų klasės interesus, už 
tai jie — “užsienio agentai”? 
15 tūkstančių komunistui kovo
jo Amerikos armijos gretose 
antrajame pasauliniame kare. 
Daugelis jų buvo apdovanoti 
aukščiausiais JAV ordinais. Ir 
šie žmonės, krauju įrodę savo 
patriotizmą,—“užsienio agen
tai” ?..

Nė vienas Amerikos komu
nistas nesutiko su tokiu bjau
riu šmeižtu, nesutiko užsire
gistruoti pats, išduoti savo 
draugus, apjuodinti savo ir vi- j 
sos partijos vardą. Nors už ne- 
sirėgistravimą numatytos fan- 
tastiškiausios bausmės, nė vie
nas komunistas neparodė 
silpnadvasiškumo. Tai buvo 
kartu ir rūstus ištvermės ir 
atsakomybės išbandymas. Jį 
Amerikos komunistai išlaikė 
didvyriškai. Nuo to laiko, kai 
McCarrano įstatymas įsigalio
jo, praėjo pusketvirto mėnesio. 
Kiekvienam JAV komunistui 
jau gresia milijonas dolerių 
baudos ir daugiau kaip 500 
metų kalėjimo. Ir vis tiek vel
tui laukia JAVzteisingumo mi
nisterijos valdininkai, veltui 
jie peržiūrinėja>l)a^tą, — nė 
vieno užpildyto registravimo
si blanko.
Jei atsikeltų ;
Thomas Jeffėrsonas...

Amerikos protestantų orga
nas Christian Century” ne be 
kartėlio pažymėjo: “Remian
tis A u k š č i a u s iojo teismo 
sprendimu, Thpmas Jefferso- 
nas būtų įmestas į kalėjimą”... 
žinoma, dabartinėje Ameriko
je, kur vešliai, išsikerojo juo
džiausios reakcijos jėgos, Jef- 
fersonas būtų įtrauktas į “ar
domųjų elementų”;., sąrašus.. 

I^ąąkVi^TOrgčla suspaustų jo 
širdį, pamąęįus, kaip jo tė
vynėje dabar "išniekinti laisvės 
ir demokratijos idealai.

. . . Antrajame pasauliniame 
kare nemaža amerikiečių pa
dėjo galvas kovoje prieš hit
lerinį fašizmą. Dabar vėl 
svastika vis dažniau pakyla 
John Birch draugijos mitin
guose. Iš Gebelso pasiskolin
tus šūkius atvirai skelbia JAV 
fašistai. Jie veikia laisvaif 
viešai, jų paslaugoms visa pro
pagandinė mašina.

Prezidentas Kenedis pareiš
kė, jog dės visas pastangas, 
kad “užsieninė teorija” nesi- 
skverbtų į Vakarų pusrutuli. 
Gal tai buvo ženklas sutram
dyti fašistus, kurie savo “idė
jinį peną” semiasi iš hitleri
nės pasaulio užkariavimo pro
gramos? Ne, pasirodo, jog 
Kenedžio vyriausybė, atidariu
si žaliąją gatvę fašistinėms pa
dugnėms išsirengė į antikomu
nizmo žygį, į valstybinės po
litikos lygį iškėlusi blogiau
sias savo pirmtakų tradicijas. 
Niujorko “Monthly Review” 
rašė: “Ministras pirmininkas 
Churchillas savo kalboje Fui- 
tone 1946 metais k a 1 b ė j o 
apie komunizmo “grėsmę.” 
Prezidentas Trūmanas Chur- 
chillo posakį pavertė “Trumą- 
tone 1946 metais a k 1 b ė j o 
Prezidentas Kenedis padarė 
antikomunizmą savo politikos 
širdimi.”

Už rėksmingo “demokrati
jos” fasado siaučia smurtas, 
teroras. Makartizmas, kurį 
prakeikė visa amerikiečių tau
ta, atgyja dar grėsmingesnių 
pavidalu. Penkerius metus 
kalėjime praleido didvyriškas 
darbininkų klasės kovotojas 
Henris Winstonas. Budeliai 
atėmė iš jo regėjimą, bet sa
vo dvasia jis lieka tvirtas. Da
bar vėl veriasi geležinės durys. 
Jomis norima atskirti nuo ko
vos draugų JAV kompartijos 
vadovus.

Tačiau nėra tokio kalėjimo, 
kuriame būtų galima uždary
ti idėją. “Mes pasii^engę ver
čiau praleisti likusį savo gy
venimą kalėjime, negu netek
ti bent vieno mūsų partijos na
rio pasitikėjimo, bent vieno 
mums simpatizuojančio žmo
gaus,”—toks buvo JAV kom
partijos generalinio sekreto
riaus Guss Halio atsakymas. 
Naujieji makartininkai gali 
įkalinti komunistus, bet jų vie
ton stos šimtai, tūkstančiai, 
milijonai kitų! Stos milijonai 
proletarų, tiesdami vienas ki
tam rankas, kurių surakinti 
negali net ir stipriausios re
akcijos jėgos.

New Delhi. — Indija pa
skyrė apsiginklavimui $715,- 
500,000.

MOKSLINIS INSTITUTAS
Baisogalos gyvulininkystės 

instituto radiobiologijos labo
ratorijos vedėja B. žebenkie- 
nė ir biologijos mokslų kan
didatas P. Pakėnas, vadovau
jami! akademiko1 V. K. Milo- 
vanovo, pirmieji Tarybų Są- 

I jungoje radioaktyvaus fosfo
ro pagalba pradėjo tyrinėti 
galvijų sėklos susidarymo ci
klą. šie bandymai padės iš
aiškinti efektyviausią dirbti
nio apsėklinimo metodo pa
naudojimą. Remdamasis gau
tais rezultatais, institutas re
komenduos taip pat veislinių 
buliukų šėrimo racionus.

Instituto mokslininkai ra
dioaktyvios sieros pagalba 
tyrinėja taip pat avių vilnų 
augimo greitį prie tam tikrų 
šėrimo sąlygų.

Nuotraukoje: radiobiologi
jos laboratorijos vedėja B. 
žebenkienė išima radioakty- 

Vvį fosforą iš konteinerio. .....

Jungtinių Valstijų iždo 
sekretorius Dillon prašo 
Kongreso padidinti valsty
binę skolą dar 10-timi bili
jonų dolerių. Iš visko atro
do, kad jo prašymas bus iš
klausytas ir valstybinė sko
la bus padidinta.

Tai reiškia, kad mūsų 
valstybinė skola jau sieks 
net 308 bilijonus dolerių. 
Tai bus aukščiausia skola, 
kokią mūsų valstybė yra 
turėjusi. O jeigu prie šios 
milžiniškos skolos pridėsi
me palūkų procentus, kurie 
teks per daugelį metų iš
mokėti, taipgi kitas įvairias 
finansines obligacijas, vals
tybinius morgičius, tai sko
los gali pasiekti visą trili
joną dokk’’’1.

Teisinga lietuviška pa
tarlė: skola — ne rona, ne- 
užgys. Įvairiais taksais 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
bus priversti skolas mokėti 
ir niekad neatmokėti. Ne
trukus mes prieisime prie 
to, kad skolų teks kiekvie
nam gyventojui net po $6,- 
000. Tai numato finansiniai 
ekspertai. Apie tai, kad ti
kėtasi ateityje taksus ma
žinti, atrodo, teks pamiršti. 
Galime susilaukti dar ir di
desniu taksu, v c-

Militarizmas, ypač ato
minis apsiginklavimas, juk 
mūsų valstybinių skolų naš
ta vis didina ir didina.

Jeigu norime tą sunkią 
naštą lengvinti, tai turime 
energingai kovoti už visiš
ką nusiginklavimą.

j Valstybinės skolos istorija
Mūsų valstybė ir gimė su 

skolomis. Revoliucinis ka
ras juk kainavo nemažai 
gyvasčių ir turto. Bet.toji 
skola nebuvo didelė. Prezi
dentas Andrew Jacksonas 
1834 metais subjdansavo 
valstybinį iždą ir Tą skolą 
likvidavo. Kiti prezidentai 
taipgi žadėjo Andrew Jack- 
sono praktikos. laikytis — 
valstybę palaikyti be sko
los. Bet niekas iš to neišė
jo. Skolos vėl atsirado ir 
jos pradėjo smarkiai augti.

1916 metais toji skola jau 
siekė virš milijono dolerių. 
O Jungtinėms Valstijoms 
1917 m. įstojus į pirmąjį 
pasaulinį karą, valstybės 
skolos pakilo iki 25 bilijonų 
dolerių. Už kelių metų to
ji skola buvo numažinta iki 
11 bilijonų dolerių. 1930 
metais jau turėjome skolos 
16 bilijonų dolerių. Iki 1940 
metų mūsų valstybinės sko
los jau pasiekė apie 50 bili
jonų dolerių. O baigiantis 
antrajam pasauliniam ka-‘ 
rui tos skolos pasiekė 270 
bilijonų dolerių.

Karui pasibaigus ir vėl 
daug kalbėta, kaip valsty
binį iždą subalansuoti, kaip 
skolas likviduoti. Bet ir vėl 
niekas iš to neišėjo. Netru
kus įsitraukėme į Korėjos 
karą, kuris mūsų skolas 
jau davarė beveik iki 300 
bilijonų dolerių. Dabartinis 
šaltasis karas taipgi didina 
skolas.

Tai tokia mūsų valstybi
nių skolų istorija. Jinai ro- 
do; tai, kad kiekvienas ka
ras mus vis daugiau ir dau
giau apsunkina ir mūsų 
valstybę vis į didesnes sko
las įtraukia.

Kam mes skolingi?
Kai sakoma, kad valsty

binis biudžetas nesibalan- 
suoja, tada žinome, kad fe- 
deraliniai išmokėjimai yra 
didesni už įeigas. O tai reiš- 

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr..
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skolas.
Palaikydami militarines 

bazes užsieniuose, mes pa
nešame didžiulius finansi
nius nuostolius, nes iš ten 
įeigų jokių negauname, o 
išmokėjimai — milžiniški.

Milijonus dolerių sukiša- 
me kitų valstybių v a 1- 
džioms, kad jos mūsų šalto
jo karo politiką paremtų. 
Čiang Kai-šekas ir kiti to
kie mums labai daug kai
nuoja.

Kadangi neturime valsty
binių gamybos įmonių, ten
ka visus valstybinius gami
nių užsakymus perduoti 
įvair i o m s kompanijoms, 
kurios moka iš valstybės 
gerai pasinaudoti.

Kad ir labai aukštus tak
sus mokame, mes valstybi
nio biudžeto negalime suba
lansuoti. Vienv tik skolų 
metinių palūkų procentų 
pasidaro virš 9 bilijonai do
lerių arba iš kiekvieno tak
sais sumokėto dolerio 11 
centų eina skolų palūkų 
procentams atmokėti.

Valstybinė skola yra 
kaip ir morgičius, uždėtas 
ant kiekvieno Jungtinių 
Valstijų gyventojo. Bankai 
ir kitos finansinės įstaigos 
valstybines skolas kontro
liuoja ir kolektuoja; finan
sininkai tunka, o liaudis 
biednėja.

Tai tokiame užburtame 
rate mes sukamės ir suka
mės.

Pelningi telefonai
New York Telephone Co. 

paskelbė, kad 1961 metais 
padarė pelno ,$144,266,000. 
Tai gerokai didesnis pelnas 
kaip> 1960 m.

1961 m. buvo naudojama/ 
N. Y. apylinkėje 8,491,000 
telefonų. Tai irgi daugiau 
kaip 1960 m.

Atrodo, kad 1961 metai 
buvo minimai kompanijai ir 
jos šėrininkams gana pel
ningi. Tačiau tos kompani
jos prezidentas Clifton W. 
Phalen nėra pilnai paten
kintas. Jis norėtų dar di
desnių pelnų. Atrodo, jis 
ruošiasi telefonu kaina’ pa
kelti.

Nubalsavo pagirtuokliaut!
Boxford, Mass., per 277 

metus buvo “sausas” mies
tas, nes buvo uždrausta ja
me pardavinėti alkoholi
nius gėrimus.

Dabar gi dauguma’s pilie
čių nubalsavo prohibiciją 
panaikinti ir alkoholinius 
gėrimus visur pardavinėti. 
Tuoj atidaryta daug taver-* 
nų (saliūnų).

Atrodo, Boxfordo gyven
tojai užsimanė pagirtuok-*- 
liauti. Tiesa, ir pirmiau 
“mėnulio spindulėlių” 
(moonshine) galėjo slaptai 
prisiragauti. Bet dabar jie 
galės be jokios baimės troš
kuli malšinti.

T. SĄJUNGOJ BALSAVO 
140,000,000 ŽMONIŲ

Maskva. — Kovo 18 d. 
įvyko deputatų rinkimai į 
parlamentą. Į Aukščiausią
ją Sąjungos Tarybą buvo 
^renkama 784 deputatai, po 
Vieną nuo kiekvieno 300,- 
000 gyventojų skaičiaus. Į 
Aukščiausiąją Tautybių ta
rybą —' 645 deputatai, po 
45 nuo kiekvienos sąjungi
nės respublikos.

Viso balsavimuose daly
vavo 139,947,206 žmonės/ 
arba 99.95 procentai galini 
čiu balsuoti, v

kovo (March) 27,, 1962
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Amerika eina į blogąją pusę
/ Amerika šuoliais bėga, 

kad užbėgti už akių komu
nizmui, kad įrodyti kapita
listinės sistemos miklumą 
ir gerumą. Bet ar pavyks? 
Ne. Šių laikų progresas 
verste verčia atsisakyti nuo 
senovės, ir nors labiausiai 
norėtum išsilaikyti konser
vatyvios nuomonės ir tvar
kos, visvien nieko neįveiksi. 
Pasaulis eina savo vaga-ke- 
liu ir su juo turi k a r t u 
žengti arba žūti. Pavojus 
labiausiai įmatomas Ameri
koje. Čia jau greitai pa
liks tik stambusis bankas, 
stambusis ūkis, stambioji 
industrija, bei stambusis 
biznis. Visuose ruožtuose 
smulkusis jau baigia nykti. 
Stambusis kapitalas liaudį 
tik valdys ir išnaudos savo 
gobšumui. Jau mažiau pre
tenzijų bus ir manyti net ir 
pačiam atgaleiviui, kad dar 
kas nors turi progą, kaip 
kad kalbama dabar, kad vi
si turi progą pasiekti aukš- bių į darbą ir normalų gy- 
tumas.

Visų pirmiausia, kas de
dasi Amerikos agrikultūro- 

* je? Prieš desėtką kitą 
metų mes matėm šen ir ten 
smulkų žemės savininką, 
sakysim, 40 akrų žemės, ga
lintį neprigulmingai gyven
ti ir galą su galu suvesti, fe) 
šį tą išauginti rinkai, i .. 
tą jis pirko ir pardavė. 
Retkarčiais gal jis parsi
samdė dieną kitą stambes
niam žemės savininkui, ar
ba dieną kitą į industriją, 
jei tas buvo paranku. Gy
veno pakenčiamai gerai, su
lyginant su laikais. Bet 
tada ir niekas nesiruošė 
skristi į Mėnulį, užkariauti 
erdves, gamtą, niekas ne
skrido garso greičiu, niekas 
nežinojo, kas yra hybrid 
corn (kukurūzai). Kas yra 

tvystymas gyvulių veislių, 
žemės dirbimas didelėmis 

> mašinomis. Kas yra auto- 
macija, kuri užkariauja in
dustriją ir toliau be jos ne
bus apsieita. O tas viskas 
tik ir galima dideliu pasi
ruošimu, dideliu planu. Tas 
viskas kviečia didelį kapi
talą, didelę jėgą, ar ji būtų 
privati ar visuomeniška- 
socialistinė.

Tai dabar klausimas, ku
ri ta stambi jėga gali ge
riau sutvarkyti-vadovauti? 
Amerikos smulkus žemės 
savininkas, bėgdamas į did
miestį, smaugia ir mažo 
miesto smulkų biznį. Jis 
apsunkina didmiestį todėl, 
kad jis čia nėra reikalingas. 
Čia jau yra didelis skaičius 
bedarbių ir be jo. Kada 
automacija plečiasi, tai rei
kia vis daugiau patyrusių 

. Ydarbininkų, o jis neturi jo
kio patyrimo industrijoje. 
Jis čia nieko negamina, ne- 

5 linksmas, neramus. O tas 
naikina ir jo sveikatą. Jis 
negali naudoti gyvenimo 
reikmenų, nes jis, neturėda
mas įplaukų, negali nieko 
pirkti, todėl biznis kenčia. 
Todėl Amerikoje šiuo laiku 
randasi arti 5 milijonų “ne
reikalingų žmonių,” bedar
bių.

Socialistinėje tvarkoje jie 
būtų prie darbo, būtų na
šūs, gamintų, būtų linksmi 
ir neturėtų rūpesčio. Todėl 

# ir jų sveikata būtų geresnė. 
Socialistiniam^ surė d y m e 
nemetama iš darbo vienas, 
kad kitam palikti jo darbą 
ir tuomi iš kito darbinin
ko vis daugiau išspausti 
prakaito. Jei nėra darbo 
arba mažiau darbo, tada

< sutrumpinama darbo valan- 
k dos, visiems yra ' lengviau, 

visi turi įplaukų ir gyvena 
linksmi. Jau į šitą taip 
trumpą laiką po Rusijos re
voliucijos, kur liaudis valdo,

dar nebuvo nė vieno nedar
bo laikotarpio. Šalis jau 
vejasi kapitalistinę Ame
riką ir siūlo jai lenktynes. 
O ji buvo sunaikinta karų, 
kuomet Amerikos niekas nė 
pirštu nepalietė. Vadinasi, 
niekas nebuvo išdeginta, 
sunaikinta, nereikėjo atsta-

kūrybiniai atsiekimai
Tarybų Lietuvojkuria daug estampų, dirba 

kai savo IV i’e'spttblikinį su- i prie pavyzdžių, masinei pro- 
važiavimą sutiko gražiais 
kūrybiniais laimėjimais. Pa
staraisiais metais gero įver
tinimo susilaukė mūsų 
skulptorių, tapytojų, grafi-

KAIP DIRBA LIETUVOS 
MOKSLO ŽMONES

Miesčionių 
kerštas

dukcijai, stengiasi papuošti 
darbo žmonių buiti.

Dailininkai - monumenta- 
listai, taikomosios dailės 
specialistai dalyvauja visuo-

tyti, o tik diena_ iš dienos I taikomosios dailės meis- meninių, kultūrinių pastatų 
galėjo savo sandėlius dapir įru darbai 1960 m. Pabalti- aninavidalinime. nuošia mū-trų darbai 1960 m. Pabalti- apipavidalinime, puošia mū- 

jo respublikų parodoje
Ką reikia daryti, kad A- Maskvoje, skirtoje Lietuvos,

merikoje ir visame kapita
listiniame pasaulyje išveng
ti vis pasikartojančio ne
darbo? Ką reikia daryti, 
kad duoti darbus milijo
nams, vietoje nuzulintų pa
šalpų? Ką reikia daryti, 
kad automacija neštų nau
dą ir palaimą vietoje nedar
bo ir piakeikimo? Atsaky-: «e u^sįenį0 gajįu — Ixm- 
m a s : Suvisuomemmmas- kijoj Vengrijoje, ‘ Cekoslo- 
n u s a v mimas industries, | vakijoje> Bulgarijoje, Pran-

Latvijos ir Estijos dvide- 
šitmečiui. Daug brandžių 
kūrinių buvo paruošta ir 
1961 m. respublikinei bei vi
sasąjunginei parodoms. Di
delį pasisekimą Maskvoje 
turėjo mūsų vitražistai. Lie
tuvių dailininkams teko gar
bė dalyvauti parodos visoje

bankų ir visų šalies turtų; 
sutrumpinimas darbo va
landų ir grąžinimas bedar-

venimą.
Dzūkelis

Žirafos, tarantulai 
ir unguriai

Žirafa (angliškai
', tai šiltų kraštų

giraf-

Šį | jas. Jis turi labai ilgą kak
lą, nuo kojų iki galvos vir
šūnės žirafa yra apie 20 
pėdų aukščio.

Žirafa labai greitai bėga, 
apie 30 myių per valandą. 
Greitumas, tai išsigelbėji
mas nuo draskančių žvėrių. 
Bėdoje žirafa smarkiai spi
ria ir muša galva. Patelė 
pasiilgusi jauniklio negar
siai bliauja.

Tarantula, tai didelis vo
ras. Yra pasklidęs gandas, 
kad jam įkandus žmogus 
miršta, bet nėra tam įrody
mų.

Šie vorai veisiasi tik pie
tinėje Europoje. Pirmiau
sia jie buvo pastebėti- Ta
ranto mieste, Italijoje; nuo 
šio miesto vardo ir vorai 
gavo tarantula vardą.

s ų kurortinius miestus. 
Skulptorių N. Gaigalaitės, 
R. Antinio, B. Vyšniausko,
J. Kedainio, vitražisto K. 
Morkūno ii' kitu darbai 
džiugina Palangos, Druski
ninkų poilsiautojų akį.

Pastaraisiais metais į mūsų 
gretas atėjo nemažai jaunų 
gabių dailininkų. Iš tapyto
jų visų pirma noriu pami
nėti V. Gečą, J. Švažą, S. 
Džiaukštą, A. Griciūnaitę,
K. Kisielį, grafikus S. Kra
sauską, V. Valių, B. Žilytę.

TSKP XXII suvažiavime 
buvo pabrėžta, kokią didelę 

I reikšmę turi literatūra ir 
menas komunistiškai auklė
jant darbo žmones. Parti
jos iškelti reikalavimai pla
čiai svarstomi IV respubli
kiniame dailininkų suvažia
vime. kuris nužymės toles
nes dailininkų veiklos gai
res, aptars tuos konkrečius 
uždavinius, kurie šiandien 
iškyla vaizduojamojo meno 
meistrams.

Mokslininkai tvirtina, kad 
visi unguriai, kaip jūrų, 
taip ir upių gimsta Atlan
to vandenyje, Bermuda sa
los srityje. Iš čia jaunik
liai grįžta ten, iš kur jų 
motina atkeliavo. To “ste
buklo” dar niekas negalėjo 
išaiškinti —' kaip jaunikliai 
tą žino.

Atvykusi patelė, gilumoje 
600-900zpėdų, paleidžia apie 
20,000,000 ikrų-kiaušinėlių. 
Ji pati numiršta, o jaunik
liai grįžta į savo “tėvynę.” 
Kai kuriems jų ima net ka
lis metus ten sugrįžti.

Ungurių platus biznis 
Jungtinėse Valstijose. Vien 
Atlanto pakraštyje per me
tus jų parduoda apie 2,000,- 
000 svarų.

DIDŽIAUSI VARGONAI 
PASAULYJE

Didžiausi pasaulyje var
gonai buvo pastatyti šiame

cūzijoje, Belgijoje, Anglijo- 
je, Japonijoje, Indijoje. Pir
mą kartą buvo surengtos 
satyros darbų, taikomosios 
grafikos parodos.

Meno meistrai savo kūri
niams temas semiasi iš da
barties, jautriai atsiliepia į 
aktualiausius tarybinio gy
venimo klausimus. Skulp
torius J. Mikėnas sukūrė 
monumentalią skulptūr i n ę 
kompoziciją “Taika,” kuri 
pristatyta Lenininei premi
jai gauti. Grafikas V. Kuz- 
minskis pateikė didelio for
mato liograviurų ciklą “Ša
lin kolonializmą!” Savo nau
jausius darbus mūsų skulp
toriai, grafikai skiria kos
moso užkariavimo temai.
Vieni pirmųjų svečių Kauno 

HES, Lietuvos šiluminės 
elektrinės statyboje buvo 
mūsų dailininkai. Šių staty
bų vaizdai ir žmonės atgimė 
tapytojų V. Mackevičiaus, 
A. Stasiulevičiaus, V» Gečo 
drobėse, P. Raudu vės, S. 
Rozino, D. Tarabil d i e n ė s 
raižiniuose. X /

Tapytojas A. Glinskis sa- ruošė lėktuvai ir kiti daly- 
vo drobę “Dujotiekininkai,” kai yra matomi tik kaip 
skulptorius A. Dimžlys tartum ten būtų didelė snie- 
skulptūrinę kompoziciją pa
skyrė šauniems dujotieki- 
ninkams, anksčiau numaty
to laiko įžiebusiems respub
likoje žydžriąją ugnį;

Parodų salėse lankytojai 
šiandien mato Socialistinio 
Darbo Didvyrį, racionaliza
torių, pirmūnų portretus. 
Skulptorė N. Gaigalaitė, 
grafikė G. Rozinienė savo 
darbus paskyrė šauniosioms 
mūsų kolūkio kaimo mote
rims.

Dailininkų kūryboje atsi
spindi ir šiurpūs mūsų tau
tos istorijos puslapiai. Čia 
visu pirma reikia paminė-

VILNIUS. — Kada beuž
suksi į šį dailų triaukštį pa
statą Antakalnio gatvėje, 
tave visuomet pasitiks... ty- 

' la. Tyla koridoriuose, moks
linių bendradarbių kabine
tuose. Tačiau, pravėrę bet 
kurias duris, pamatysite su
sikaupusius, įtemptai dir
bančius žmones.

< —Nelengva pajusti mūsų 
darbo pulsą, — šypsosi Lie
tuvos Mokslų akademijos 
Lietuviu kalbos ir literatū
ros instituto mokslinė sek
retorė A. Seselskytė.— Juk 
kelerių metų kruop š t a u s 
darbo rezultatai dažnai tel
pa nedideliuose aplankuose, 
portfeliuose.

Pagrindinis ir svarbiau
sias instituto leksikografų 
darbas — “Lietuvių kalbos 
žodyno” paruošimas. Jau 
išleisti 5 šio vertingo ir lau
kiamo leidinio tomai. Šiuo 
metu baigtas ruošti šeštas 
tomas, kuris apima antrąją 
“K” raidės dalį. Ruošiant 
šį leidinį ypač daug padir
bėjo ats. r e d a k t o rius J. 
Kruopas, vyr. mokslinė ben
dradarbė Z. Jonikaitė, filo
logijos mokslo kandidatai 
A. Kučinskaitė, A. Lyberis, 
J. Paulauskas, B. Tolutienė.t 7

viu tautosaka. Pirmame ir 
antrame tomuose skaityto
jai ras liaudies dainas, tre
čiajame ir ketvirtajame — 
pasakas, penk tajame — 
smulkiąją tautosaką (pa
tarles, priežodžius-, mįsles). 
Šiais metais išeis pirmasis 
šio kapitalinio veikalo to
mas. >,

Jaunos mokytojos 
laiškas iš Lietuvos
Jau kelinti metai, kai S. 

Večkys susirašinėja su jau
na Šilutės mokytoja Euge
nija Baužaite. 1960 metų 
rudenį ji buvo išvykusi į 
Maskvos Universitetą pagi
linti savo žinias ir išbuvo 
ten apie pusmetį. Pas- 
kiausiąjį jos laišką galima 
skaityti kaip kūrinėlį, kaip 
poezija. Ji rašo:

Gerb. Dėde. Labai se
niai parašiau Jums laišką, 
bet atsakymo kažkodėl ne
gavau. Nežinau, gal aš Jus 
kuo nors įžeidžiau, išreiš- 
kiau ne taip savo mintis, o 
gal Jūs labai užsiėmęs dar
bu ir neturite kada atsaky
ti? Aš labai laukiu ir no-

Žodynas pasižymi leksikos rįu žinoti, kaip sekasi Jums

K-tas

Naujas ginklas 
prieš radarus

Berlynas.1—Tarybų sąjun
gos lėktuvai prisėjo “meta
linių pelų” išilgai Berly- 
no-Frankfurto oro koridor 
rių ir užtemdė radarų vei
kimą.

Tai elektroniškas menas,

ir frazeologijos, surinktos iš 
visų galimų šaltinių, gau
sumu. Jame bus galima 
rasti visų reikšmingesnių 
lietuvių kalbos raštijos pa- ]at kartoti, 
minklų, liaudies šnekamo- laiminga, 
sios kalbos leksiką ir fraze-Įa-oje ką taip daug svajota, 
ologiją.

darbas, gyvenimas, asmeni
nė laimė.

Laimė! Koks.gražus šis 
žodis ir kaip norisi ji nuo- 

Gera jaustis 
kai pasieki tą,

siekta, kovota. Štai ateini
Tai pirmasis tokios apim- j klasę, prieš tave daug 

ties žodynas mūsų leksiko- smalsių, šviesiu akučių, 
grafijos istorijoje. Jis bus trokštančiu sužinoti naujo, 

1 1 i 1 r-i zJ rx X T ■VA VAZA 4-tI.T 4* O V*X ' • 1 T* • T— N • >puikia dovana ne tik tarybi
niam lituanistui, bet ir vi- 
s a m kalbotyros mokslui, 
plačiajai visuomenei. Ne-

kuris aptemdo ir klaidina naujasis
I radarus. Kada paleidžiama! žodynas atneš ir lietuvių li-
“metaliniai pelai”, tai rada-

go audra.

teratūrinės kalbos, o taip 
pat visų mokslo ir technikos 
šakų terminologijai.

Svarbią teorinę ir prakti
nę reikšmę turi dabartines 
lietuvių literatūrinės kalbos 
fonetinės ir gramatinės san-

šviesiu akučių

Viename oficialiame Bo
nos biuletinyje neseniaifnbu- 
vo išspausdintas praĮffeSi*- 
mas, kad Karlo Markso gat
vė Bonoje pavadinta kur
fiursto Makso Franco gat
ve. Pasibaigė kelis mėne
sius trukęs šlykštus farsas, 
kuris gyvai priminė dauge
liui šio VFR sostine paverp- 
todprovincijos miestelio Sen
buviu nacizmo epochą. {

Farsas prasidėjo dar. pa
ėjusių metų liepos mėnesį. 
Ką tik išrinktas į Bonų# 
miesto susirinkimą, deputa
tas Dogelis nutarė “Įamžin
ti” savo vardą.

Po to, kai mėginimas su
silaukti gyventojų paramos 
vykdant šią “priemonę” žlu
go, Fogeliui nebeliko nie
ko kito, kaip pratempti “nu
tarimą” per Bonos miesto 
deputatų susirinkimą. Bet 
ir čia neviskas sklandžiai 
vyko. Iš 42 miesto susirin
kimo deputatų 19 žmonių, 
jų tarpe socialdemokratų ir 
laisvųjų demokratų partijų 
atstovai aplamai atsisakė 
dalyvauti nešvariame Foge- 
lio pokšte ir paliko posėdžių 
salę. Iš likusių 23 deputa
tų — valdančios krikščionių 
demokratų partijos narių— 
šeši balsavo prieš, du susi
laikė. Taip 15 Bonos mies
to deputatų “iš 42 “teisėta 
tvarka” nutarė Karlo Mark
so gatvę pavadinti kurfiurs
to Makso Franco gatve, “pa
garsėjusio,” tarp, kitko, tuo, 
kad 1797 metais jis neatsi
gręždamas bėgo nuo pran
cūzų revoliucinės kariuome
nės.

Marksas giliai niekino 
miesčionis, o vokiškieji filis
teriai visais laikais . neap
kentė Markso. Reakcija 
keršijo mokslinio komuniz
mo pradininkui. Bet mies-

įdomaus. Ir tu dėl iu sten
giesi, pasakoji, rodai, per- 
duodi ta. ką žinai pati, ką 
sužinai iš knygų. Ir sekan
čią diena tą pati kartoja 
jie tau. Ir kaip džiugu, kad .čionys, laimei, nenulemia

DIDELIS NAIFTOS 
GABENIMO LAIVAS t

Bethlehem Steel. Co. pasta
tytas tankeris — naftos ve
žimo laivas “Manhattan”— 
yra 1940 pėdų ilgio ir 106,500 
tonų įtalpos. Tai didesnis 
laivas už keleivinį “Queen 
Elizabeth” laivą, kuris yra 
83,000 tonų įtalpos.

“Manhattan” vienu kartu 
gali vežti 910,000 bačkų, ar
ba 38,220,000 galionų naf
tos. Jeigu tą naftą reikėtų 
traukiniais pervežti, tai bū

ti G. Jokūbonio paminklą tų 3,822 naftiniai vagonai. 
Pirčiupio aukoms atminti— 
moterį-motiną, įkūni j u s i ą 
visą daug iškentėjusios že- 

,- mes skausmą ir sielvartą.
Už šią skulptūrą — pirmą 
stambų savo darbą — auto
rius buvo apdovanotas auk
so medaliu. Tapytojo A. Sa
vicko, jaunų grafikų B. Va- 
lantinaitės, V. Paršino ir ki- 

, tų dailininkų darbuose atgi-

Praeitais metais smarkiai 
išaugo Vilniaus miesto viešojo 
maitinimo įstaigų tinklas. Ati
darytos 
narijos 
virtuvės.
mą vilniečių tarpe įgijo nau
jos kavinės—valgyklos “Sau
lutė”, “Kregždutė”, .kavinė 
“Tauras”, valgykla “Vostok”.

specializuotos kuli- 
parduotuvės, namų

Didelį populiaru-

tavo žodžiai pasiekė jų šir
dį, kad jie sugeba savo 
mąstymu suprasti tai, ką 
jie sužinojo klasėje, dre
bančia rankute rašo pir
mąsias raides. Ir tada tu 
esi laiminga, su tavimi lai-

simttfietyje Hambuigo My-1 revoliucionierių - grm 
kolo bažnyčioje. Kai ku- (Tininku..kovojusiu už mūsr 
rios jų dalys sveria.kelias dieniJ lajmę> paveiksiai. P 
tonas. Vargonuose is viso yaįva(ja baigia, kurti pa-' 
yra 12,172 tnūbos. Pati 
‘mažiausia” jų — šešis kar- 
tus aukštesnė už žmogų. Vilniuje, aikštėje priešai^ 
Orų . vargonuose paduoda Valstvbini dailės muziejų, 
du siurbliai kurių galingu- Kalbant anie laimėjimus 
mas .10 arklių jėgos. v#Ant. ats^jrose dailės šakose, ne-l 
klaviatūros be k^11! Slr?^ i galima nepasidžiaugti pa- 
klavisų išdėstyta daugiau - — -
kaip tūkstantis įvairių 
mygtukų ir registrų tonui 
reguliuoti.

minklą V. Mickevičiui-Kan-! 
sukui, kuris bus pastatyta0

Tripolis. —Libija planuo
ja įsteigti savo civilinių 
lėktuvų liniją.

staro j o meto grafikų pasie
kimais. Apie tai vaizdžiai 
byloja Visasąjunginių kny-| 
gos iliustracijos konkursų 
rezultatai. Mūsų grafikai 
peržengė knygos iliustraci
jos rėmus. Jie, kaip ir tai- 
I komosios ’dailės meistrai,

Nuotraukoje: kavinėje 
valgykloje “Kregždutė”.

daros aprašymo ir analizėsj mingi ir jie, ir laimė kartu 
problema. Visi anksčiau iš-j didelė, šviesi!
leisti darbai šia tema pase-1 
no ir neatitinka dabartinių 
reikalavimų.

Pagrindinis šios proble
mos darbas — “Mokslinės 
lietuvių kalbos gramatikos” 
tritomio paruošimas. Da
bartinės lietuvių literatūri
nės kalbos sektoriaus ben
dradarbiai, filologijos moks
lo kandidatai K. Ulvydas, 
V. Vaitkevičiūtė, A. Valec- 
kienė, K. Ambrasas drauge 
su Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
lietuvių kalbos ir literatū
ros katedros dėstyto jais, 
filologijos mokslo*kandida
tais A. Laigonaite ir V. Ur- 
bučiu ruošia pirmąjį šios 
gramatikos tomą, apimantį 
fonetiką, daiktavardį, būd
vardį, skaitvardį ir įvardį.

Baigiamas taip pat ruošti 
ir 4-asis, paskutinis “Lietu
vių literatūros istorijos” 
tomas. Jis apims lietuvių 
tarybinės literatūros 1940- 

į 1960 metų laikotarpį, pa- 
| grindinius jos vysty mosi 
etapus. Šiame tome spaus
dinami apžvalginiai skyriai 
apie lietuvių tarybinės lite
ratūros vystymąsi 1940-41 

I metais, Didžiojo Tėvynės 
i karo metu ir pokario laiko- 
! tarpiu, žymesnių lietuvių 
I tarybinių rašytojų mono
grafijos.

Mūsų tautosakos istorijo
je iki šiol nebuvo leidinio, 
kuris supažindintų plačią- 

— sias skaitytojų mases su 
turtinga ir ilgaamže lietu-

Su vaikais užmiršti savo 
sielvartą, nesėkmes, asme
ninio gyvenimo nesklandu
mus, jie vėl pajėgia įtrauk
ti tave į pulsuojantį gyve
nimą, įsijungti į gyvenimo 
srautą. Gera su jais kar
tu, nes jie niekuomet tavęs 
neapvilia, visuomet mato ir 
supranta visų mūsų nuotai
ka ir stengiasi tave nura
minti geru savo elgesiu, at
virumu, nuoširdumu, savo 
dienos įspūdžiais.

Atleisk, Dėde, kad aš 
taip nuklydau į savo antrą 
gyvenimą, nes aš tik ten 
randu sau nusiraminimą!

Pas mus į pavasarį at
keliavo tikroji žiema: už
snigo nemaža sniego, nakti
mis stipriai pašala, o ir 
dienomis būna nešilta.

Šiaip 
jo, tik 
pėsčių, 
vėliais; 
mane;
kai reikės vienos uždarbiu 
patenkinti tris

Linkiu sėkmės, Dėde. Ra
šykite—lauksiu labai!

Eugenija

viešosios nuomonės. Vaka
rų Vokietijos publicistas 
Moricas Pfeilis apibūdino 
nešvarią terlionę Bonos už
kulisiuose kaip -“moralinio” 
menkumo” įrodymą.

“Didysis Karlas Marksas, 
kurio titaniška mintis pa
gimdė XX šimtmečio per
versmus, — rašo Moricas 
Pfeilis žurnale “Der špigel,” 
— išbraukiamas iš Vokieti
jos istorijos ir vėl uždaro
mas gete. Klerikali š k i e j i 
miesčionys ir nutukę smul
kūs fašistai išbraukia var
dą, su kuriuo susiję didžiau
si impulsai pasaulyje.”

Tačiau visos Dogelio ir į 
jį panašių pastangos bergž
džios. Markso reikalas gy
vuoja ir nugali. Jo vardą 
galima nutrinti nuo namų 
sienų Bonoje, tačiau jo jo
kiu būdu nepavyks niekam 
išbraukti iš milijonų darbo 
žmonių sąmonės visose, pa
saulio šalyse. V. L

daugiau nieko nau- 
turiu daugiau rū- 
reikia rūpintis te- 
jie dabar bus pas 

bus kiek sunkiau,

Tokio. — Dabartiniu lai
ku Japonijos laivų statybos 
fabrikai gali per metus pa
statyti 3,500,000 tonų įtal
pos laivų. Kompanijos didi
na fabrikus, kad 1965 me
tais galėtų jau pastatyti 
5,000,000 tonų.

Visų didžiausias 
kiaušinis

Šis kiaušinis sveria 18 
svarų, yra 18 colių ilgio ir 
20 colių skersmens. Jis da
bar Kanadoje, La valio 
miestelyje. Kanadi e č i a i 
kiaušini - milžiną gavo iš 
vieno Paryžiaus advokato. 
Su didžiausiu atsargumu 
brangus krovinys buvo nu
gabentas į vietos archeolo
ginį muziejų. Nustatyta, 
kad šis kiaušinis yra maž
daug prieš 1 5,0 00 metų 
priešistorinio paukščio-epi- 
ornio, kurio ūgis buvo apie 
10 pėdų aukščio.

Prancūzų keliautojas atė
mė šį kiaušinį iš vaikų, 
kurie juo žaidė. \

3 p.-Laisvė (Liberty)—An tr., kovo (March) 27„ 1962



Škaplierninkas Lankiausi Lietuvoje
Tai buvo seniai, seniai-— 

dar tada, kai aš buvau jau
ną^ .ir nešpetnas vyrukas. 
Taxita .aš gyvenau pas vieną 
tokią taip pat jauną ir gra
žią misiutę žemaitukę, kaip 
ir aš pats. Ji, kaip ir dau
gelis mūsų, tada buvo tokia 
dievobaiminga, pabažna mo
teriukė.

Vieną kartą aš gavau lie
tuvių klube pluoštelį lape
lių, kurie skelbė, kad tą ir 
tą. dieną, ten ir ten kal
bės “labai garsus kalbėti- 
jas” — F. J. Bagočius. Ba- 
gočiaus aš dar nebuvau ma
tęs, nei girdėjęs, bet kad 
jau lapeliuose sako, 
“garsus,

kad 
tai mane labai 

suįdomino, — norėjau jį pa
matyti, o dar labiau pa
klausyti, ką gi jis pasakys.

Taip aš užsidegiau to 
“garsaus vyro” dvasia ir 
skubėjau namo, apdovano
jau savo gaspadinėlę lape
liais, prašydamas, kad ir ji 
juos kur begalėdama pa
skleistų. Kadangi aš jai už
tikrinau, kad šios prakalbos 
bus tokios, kokių mieste re
tai būna, ji pažadėjo lape
lius paskleisti ir pati į pra
kalbas nueiti. Vadinasi, vis
kas eina kuo puikiausiai.

Kai atėjo diena ir laikas, 
nagi, atėjo pas mus ir dvi 
kitos gražios moterėlės, ir 
mes visi keturi išdidžiai 
suėjom į svetainę, susėdom 
ir laukiam prakalbų.

Po kokio pusvalandžio iš
ėjo vakaro pirmininkas, 
kuris irgi, kaip ir aš savo 
gaspadinėlei sakiau, gražiai 
ir iškilmingai perstatė kal
bėtoją. Kada išėjo kalbė
tojas, toks sau gražiai nu
augęs vyrukas., linksmo vei
do, ir mandagiai linktelėjo 
susirinkusiems. Šie jį pa
sveikino trumpomis katutė
mis, o mano misiutė kaž
kaip pagyvėjo, ir jos ėmė 
viena kitai kumšėti, šnabž- 
dėtis, galvomis linguoti — 
viena kitai pritarti: “Škap- 
lierninkas, šakplierninkas.”

Man pasirodė, kad jos 
kažkaip pasikeitė: atšalo, 
nuliūdo... Atrodė, kad jos 
klausosi su tokia mimika, 
kai žmogus būna kuo nors 
nepatenkintas, nusivylęs... 
Man pasidarė nesmagu. 
Kalbėtojas, rodos, kalbėjo 
neblogai, bet mano misiu- 
tės liūdi. Neiškentęs pa
klausiau jas:

“Atrodo, kad tamstoms 
kalbėtojas nepatinka.”

“Čia tas škaplierninkas,” 
—atkirto jos man.

“Koks škaplierninkas?”
“Kai pareisim namo, 

sakysim.”
Tas < pasikalbėjimas 

mane nuliūdino. Mat, 
pratau, kad jau čia kas 
gerai.

Kai prakalbos pasibaigė, 
moterys skubėjo namo, nuo 
jų ir aš neatsilikau. Mat, 
norėjau sužinoti, ką jos tu
ri man pasakyti.

Kai suėjom pas mus, aš bi 
tuoj jas ir užklausiau:

“Na, moterėlės., ką jūs 
turite man pasakyti?”

Pirmoji pradėjo mano 
gaspadinėlė:

“Tai buvo dar tada, kai 
mes gyvenome ant Tustin 
St., kai tas škaplierninkas 
atėjo. Aš skalbiau ir ne
norėjau jo įsileisti, bet jis 
kalbėjo gražiai, sakė esąs 

. klierikas ir priklauso prie 
liuteronų. Kas tie liutero
nai, argi aš žinau! Jis sa
kė, kad tai labai mokyti 
žmonės, tai ir klierikai ten 
p?’klauso. O jei klierikai, 
tai jau yra geri, na, tai ir 
įsileidau. Kai jis, įėjęs, 
pradėjo kalbėti ir rodyti vi
sokias brostvas, aš net nu-

pa-

ir 
su- 
ne-

tirpau iš laimės: koks jis 
šventas ir protingas... Ir ko 
jis ten tame čemodane ne
turėjo! Ir rožančių, ir kry
želių, ir škaplierių. Bet aš 
visko turėjau dar iš Lietu
vos ir nieko neketinau pirk
ti. ant galo jis išsiėmė 
baltas pirštinaites, apsimo
vė, persižegnojo, išėmė tokį 
suvyniotą daiktelį, išvynio
jo baltutėlius' gra ž u č i u s 
škaplierius. Juos peržegno
jo, dar kluptelėjo ir sakė:

“Šitie atėjo tiesiai iš Ry
mo, — paties šv. tėvo pa
šventinti, neliesk jų plika 
griešna ranka, ale jie bran
gūs—$3.”

Šitų norėčiau, ale $3. Tai 
labai daug pinigų tada bu
vo. Ale gal savo gyvenime 
tokios laimės nebesulauk
siu, tai kad ir su baime už
mokėjau $3. Tada pasa
kiau jam ir savo draugių 
adresus, — kad ir jos ką 
nors nusipirktų. Juk ne 
visada tokia laimė pasitai
ko. O vėliau sužinojome, 
kad visa tai ne tik nebuvo 
stebuklingi, bet nebuvo nei 
pašventinti: tas “šventasis” 
prisipirko jų penktukiniam- 
dešimtukiniam štore po 10 
ar 25 centus, o iš mūs pa
ėmė matai po kiek!”

, Antroji pasakojo pirkusi 
iš jo kokį ten kryželį su 
Kristaus kraujo lašu, įdė
tu kryželio vidun. Bet kai 
jos sužinojo, kad buvo ap
gautos, ji tą kryželį išardė, 
bet jokio kraujo žymių ja
me nebuvo.

Trečioji pirko kokio ten 
“šventojo” statulėlę, kuri 
ją turėjo saugoti nuo viso
kių nelaimių ir apgavysčių.

Išklausęs tų skundų, vė
liau niekad neturėjau apie 
Bagočių geros nuomonės.

Apie šeimas ir darbus
Pažvelgus į kaimynystėje 

gyvenančias šeimas, galima 
pastebėti, kad dvi iš penkių 
šeimų turi daugiau negu 
vieną duonos uždarbiauto
ją. Sekančiais metais to
kių šeimų gal bus daugiau.

Per paskutinius penke
rius metus' šeimų skaičius 
su keliais dirbančiais, na
riais *kas metai padidėjo vi
dutiniškai trimis procen
tais. Kitais žodžiais ta
riant, vidutiniškai ten, kur 
buvo praėjusiais metais 100 
šeimų su keliais dirbančiais 
nariais, dabar tokių šeimų 
yra 103.

Su tokių šeimų didėjan
čiu skaičiumi, statistiškai 
apskaičiavus, atrodytų, kad 
1970 m. mažiausiai pusė 
JAV-jų šeimų turės dau
giau kaip vieną dirbantį ir 
šeimą išlaikantį narį.

Kelių šeimos narių darbo 
išsivystymas pirm i a u s i a 
liečia moteris, nes tipiško
je šeimoje su antru uždar
biautoju žmona yra 
niausiai tas antrasis 
bąs narys. (Kituose 
muose, su daugiau 
vienu dirbančiu paprastai 
užaugę vaikai, vis dar te
begyveną su savo tėvais, 
dirba.)

Moterys šalia namų ruo
šos turi darbus dėl daugy
bės priežasčių. Pagrindinė, 
žinoma, yra padidinti šei
mos pajamas. Dažnai žmo
na dirba tam, kad įsigytų 
svarbų šeimai dalyką: pav., 
nupirkti namą, naują auto
mobilį, duoti vaikams kole
gijos išlavinimą . Daugelis 
žmonių dirba su mintimi 
finansiniai prisidėti prie 
šeimos pajamų’ senatvės ap
rūpinimui.

daž-
dir-
na-

kaip

Dvi grakščios lietuvaites 
anoj pusėj Dunojelio...

Paskutiniosios senųjų me
tų dienos... Jos visada kaž
kuo ypatingos. Gal tuo, kad 
žmones, akivaizdžiau paju
tę bėgantį laiką, suskanta 
dar greičiau gyventi, už
baigti pradėtus darbus, nu
veikti, ką buvo ketinę, o 
gal, kad visiems nuotaiką 
nuskaidrina malonūs rūpes
čiai—ruošimasis šventėms.

Tokią dieną, prieš pat 
n a u j^u o s ius 1962 metus, 
žalsvas autobusas, stabtelė
jęs Šiaulių rajono “Pir
myn” kolūkio centre, išlai
pino dvi jaunas merginas— 
vieną rusva, kitą tamsiai 
mėlyna skrybėlaite. Mergi
nos, linksmai čiauškėdamos, 
patraukė suvažinėtu sniego 
keliuku. Gerus prisimini
mus ir stiprius įspūdžius 
palaiko joms pask utinės 
praėjusių metų savaitės- 
Mat, kolūkio karvių melžė
ja Janina Zapolskaitė ir 
zootechnikė Nijolė Jucevi
čiūtė tik ką grįžo iš užsie
nio, iš Budapešto, kur jos, 
kaip turistės, viešėjo pusę 
mėnesio.

Tiesa, tos savaitės pra
bėgo taip greitai, kad, atro
do, dar tik vakar rengėsi 
jos į kelionę, svarstydamos, 
kurią šalį, kurį miestą pa
sirinkti. Atrodo, dar tik 
vakar jas vežė traukinys 
Baltarusijos, Ukrainos lau
kais į nežinomą, nematytą 
Vengrijos šalį, o pro langą 
lėtai plaukė pirmą kartą 
išvystos žavingosios Karpa
tų kalnų virtinės. Snieguo
tos, apaugusios miškais... 
Visai į Lietuvą nepanašus 
gamtovaizdis. O paskui 
valstybinė Tarybų Sąjun
gos siena ir už jos jau nu
sidriekusios į tolius Veng-

Dauguma moterų mano, 
kad dirbdamos jos daugiau 
pinigų išleis drabužiams, 
kitiems asmeniškiems rei
kalams ir transportui, ne
gu pasilikdamos namų šei
mininkėmis. Vienoje Gior- 
gia valstijos vietovėje Ag
rikultūros Departamentas 
apskaičiavo, kad dirbančios 
žmonos su kukliomis algo
mis išleidžia apie pusę sa
vo uždarbio išlaidoms, su
rištoms su jų darbu.

Nežiūrint į tai, žmonos, 
dirbančios pilną darbą, žy
miai pakelia šeimos finan
sus. Jos vidutiniškai prisi
deda 38% prie šeimos pa
jamų. Neseniai Darbo De
partamentas rado, kad šei
mose su 7,000 - 9,000 dole
rių metinėmis pajamomis, 
kur žmonos dirba, jos įneša 
apie 30% pilno išlaikymo.

American Council

AR APSIA-VĘ ANGELAI?
Žymus kulto tarnas pa

prašė garsųjį vokiečių me
nininką M. Libermaną nu
tapyti paveikslą religine te
ma. Dailininkas sutiko. Per 
keletą mėnesių paveikslas 
buvo baigtas. Pradžioje kū
rinys patiko dvasiškiui. Bet 
kiek vėliau, gerai įsižiūrė
jęs' į paveikslą, tikintysis 
paklausė: .

—Kas gi čia? Angelas 
apsiavęs?

—Taip, —atsakė daili
ninkas. — O kodėl jis turi 
vaikščioti basas?

—Ar jūs matėte nors vie
ną angelą apsiavusį?— pa
klausė kulto tarnas.

— O ar jūs matėte nors 
vieną angelą- basą? — savo 
ruožtu paklausė dailinin
kas.

rijos x lygumos. Kur bepa
žvelgsi — plytėjo lygūs lau
kai, šilta saulė taip ir kvie
tė atidaryti traukinio lan
gą ir ištiesti švelniam vėjui 
įkaitusią ranką. Taip, Ven
grijoje dar tik baigėsi ru
duo.

—Mes pabėgome nuo žie
mos, — juokavo merginos, 
išėjusios kitą rytą į triukš
mingą, dar lengvai apsiren
gusių žmonių pilną Buda
pešto gatvę. Bet ne tai, ži
nom a , buvo svarbiausia. 
Apsistoja s i o s “Ekspreso” 
viešbutyje, jos leidosi apžiū
rinėti Budapeštą ir jo. įžy
mybes.

Merginoms patiko mies
tas, kiek neįprastos archi
tektūros namai, plačios gat
vės, o ir, žinoma, puikūs til
tai per Dunojų, kuris dalija 
Vengrijos sostinę į dvi da
lis. Susižavėjusios lankė 
jos gausius Budapešto pa
minklus, grožėdamosios sto
vėjo didižiulėje Didvyrių 
aikštėje, ties au k š t u o j u 
Hungarijos postamentu. Tą 
vakarą jos nuėjo miegoti 
kupinos patirtų per dieną 
įspūdžių ir migdamos dar 
niūniavo čigoniškas melodi
jas, kurias grojo vakarie
nės metu restorano orkest
ras.

O paskui viena po kitos 
aušo vis slenkančios ir se
kančios dienos. Norėjosi ap
lankyti kiekvieną įžymesnę 
vietą, apžiūrėti bent dides
niuosius muziejus, parodas, 
pasiklausyti Budapešto ope
ros teatro dainininkų.

O kai jos kartą atsikti- 
nai užėjo į vieną iš Buda
pešto baseinų, tai vėliau vos 
ne kiekvieną dieną bėgdavo 
maudytis. Tokį malonumą 
žiemą juk ne Visur rasi. Už
tat paplaukiojus ir pasitaš- 
kius vandenyje, smagu ir 
gerai papietauti.

Vos kelias dienas pralei- 
dusios svetimame mieste, 
merginos jau įsigijo pažįs
tamų. Daug nuoširdžių 
draugų rado jos taip pat 
nuvykusios į nepertoliausiai 
nuo Budapešto esantį “Jas- 
berio” valstybinį ūkį. Šiaip 
ar taip, žemės ūkio darbi
ninką labiausiai žemė ir 
traukia. Tiesa, dirvos čia 
kiek kitokios. Lietuva juk 
neaugina nei vynuogių, nei 
pipirų, bet nuėjusios į šio 
ūkio karvių fermas, Jani
na ir Nijolė pasijuto kaip 
namuose. Labai įdomu bu
vo pažiūrėti, kaip kitoje ša
lyje dirbaams tas pats dar
bas. Klausimams nebuvo 
galo, n-es ir jasberiečiai no
rėjo žinoti viską apie lietu
višką kolūkį^ “Taip, jūsų 
karvės geresnės,” -— sakė 
jie, sužinoję, jog, jau išva
žiuodama į kelionę, Janina* 
Zapolskaitė iš kiekvienos 
savo prižiūrimos karvės bu
vo primelžusi po keturis 
tūkstančius litrų pieno, 
tuo tarpu kai čia geriausia 
melžėja galėjo pasigirti tik 
3,200 litrų.

Kad ir kaip smagu bu
vo svetur, bet gimtieji na
mai vis dažniau ir dažniau 
iškildavo keleivių mintyse. 
Artėjo ir Naujieji metai, 
kuriuos visada norisi pra
leisti savo artimųjų ir drau
gų būryje. Tad nupirku- 
sios belaukiantiems namiš
kiams lauktuvių, merginos 
atsisveikino su Budapeštu.

Šios savaitės, praleistos 
Vengrijoje, suteikė mergi
noms ne tik daug malonu
mų, bet ir naudos. Jos pa
liko ir daug Šiltų prisimini
mų apie naujus bičiulius, 
bendros profesijos ir min-

Pereitą vasarą, su Antrą
ja Amerikos lietuvių turis
tų'1 upė,’i-/’ir aš lankiausi 
Lietuvoje. Kiti turistai jau 
daug parašė, tai aš nekar
tosiu.

Gyvendamas Amerikoje 
buvau daug girdėjęs apie 
vokiečių-hitlerininkų atlik
tus žiaurumus, bet kažin 
kaip vis pilnai tam negalė
jau tikėti. Bet kada apsi
lankiau Lietuvoje, tai persi
tikrinau, nes visur girdėjau 
žmones kalbant ąpie hitleri
ninkų žvėriškumą, patsai 
pamačiau tas vietas, kur 
vokiečiai fašistai ir lietu
viai nacionalistai šaudė ir 
žudė niekuo nekaltus žmo
nes, kaip tai prie Vilniaus 
Paneriuose, Kauno fortuose 
ir kitur. Jie tūkstančiais iš
žudė nekalčiausių žmonių! 
Skaudu ir šiurpu prisiminti 
apie tas baisenybes. Bet už
sigrūdinus širdį mes turi
me tą prisiminti ir pagerb
ti žuvusius geriausius ko
votojus, geriausius mūsų 
tautos žmones. Laikant at
mintyje reikia tą turėti 
įspėjimu ir priminimu, kad 
būtina kovoti prieš naujus 
fašistų kėslus, kad nepri
leisti prie karo ir dar bai
sesnių žudynių.

Hitlerininkai buvo išpe
rėję baisią jų “viršžmogiš- 
kumo” teoriją, kurią ir 
vykino gyveniman — nai
kindami kitas tautas, kad 
sudarius erdvę 
plėstis.

v Mano noras 
mas yra toks:
siems dirbti kiek kas ir 
kaip gali, kad tokie baisu
mai, tokia neteisybė nieka
dos nepasikartotų. Jeigu 
kas negali kitaip, tai nors 
žodžiu privalo prisidėti, kad 
pastojus karui ir žudynėms 

vokiečiams

ir suprati- 
reikia vi-

Paneriuose ir kitose bu
vusių žudynių vietose da
bartinė Lietuvos valdžia rū
pestingai įsteigė muziejus, 
į kurius surinkti ir patal
pinti dokumentaliai įrody-1 Alberto Auerio 
mai, kurie neginčijamais 
faktais patvirtina nacių 
žiaurumą ir jų atliktas pik
tadarystes. Dokumentai by
loja, kad hitlerininkai ir jų 
pakalikai Lietuvoje išžudė 
700,000 vyrų, moterų ir 
vaikų. Ir visai lietuvių tau
tai ruošė tą dalią.

Hitlerininkai savo viešpa
tavimą buvo u ž v a d i n ę 
“naujaja tvarka”. Jų tiks
las buvo: užgrobti kitų ša
lis, žudyti žmones, kuriuos 
jie skaitė žemesnės rasės, 
padaryti vokiečiams erdvės, 
kurioje jie galėtų veistis.

Skaudu prisiminti, kad 
vokiškieji grobikai sau pri
tarėjų ir pagalbininkų rado 
ir lietuvių tautoje — tautos 
išgamų, kurie puolėsi gel
bėti naciams atsiekimui jų 
tikslų.

Amerikoje gyvendamas 
aš daug girdėjau, kad vo
kiečių tarpe esą gerų žmo
nių. Bet kur tie “gerieji” 
buvo, kada hitlerininkai 
naikino. Lietuvoje ir kitose 
šalyse niekuo nekaltus žmo
nes?

Po to, kai Tarybų Sąjun
gos'armija, jos tarpe ir lie-

ties draugus, įurių adre
sais nukeliaus tikriausiai 
dar ne vienas lietuvaičių 
laiškas.

Turizmas, kaip žinoma, 
—užkrečiama liga.” Kas 
kartą iškeliavo, tas jau vi
sada bus ištroškęs naujų 
vaizdų ir įspūdžių ir kiek
viena proga keliaus. Taip 
nusiteikusios ir mūsų jau
nosios kolūkietės.

A. Vaičiulyte 
(“Tėvynes balsas”) 

tuvių daliniai, išgrūdo hit
lerininkus iš Lietuvos, tai 
Lietuvos liaudis ėmėsi sun
kaus darbo likvidavimui ka
ro ir baisiosios nacių oku
pacijos palikimo.

Mačiau, kad jau daug kas 
Lietuvoje atstatyta, daug 
naujo padaryta, naujų dirb
tuvių pastatyta, naujų na
mų vis statoma, išgelbėta 
lietuvių kultūra ir išgelbėta 
mūsų tauta. Žinoma, dar 
yra trūkumų, bet jau ir da
bar Lietuvos žmonės paval
gę ir apsirengę; jie kuria 
ateities savo laimingą gy
venimą. Visi ir visos trokš
ta taikos ir visų tautų tai
kingo sugyvenimo.

W. Paulauskas,
/■ Elizabeth, N. J.

Dievui 
leidus...

Neseniai lietuvių kalba 
pasirodžiusi vokiečių publi
cistų Karlo Molnau ir Hel
muto Volės brošiūra “Poli
tinis klerikalizmas” atsklei
džia tokius faktus, kurie 
kelia siaubą ir pasipiktini
mą kiekvieno doro žmogaus 
širdyje. Iš tikrųjų, kaip gi 
suprasti dievo įsakymą “ne
užmušk,” jeigu dabartiniai 
Vakarų Vokieijos ir kitų 
kapitalistinių šalių bažny
čių kunigaikščiai atominio 
karo ruošimą ir kryžiaus 
žygį prieš socializmą skai
to kaip “dievo leistinus” 
veiksmus ?!

Buvęs popiežiaus Pijaus 
XII patarėjas, žymus jėzui
tas Gustavas Gundlachas 
kursto Bonos milituristus 
pradėti atominį karą, drą
siai atleisdamas juos nuo 
bet kokios atsakomybės, nes 
visa atsakomybė priskiria
ma... dievui.

.Kalbėdami apie dabarti
nius klerikalinius spaudos 
leidinius, brošiūros autoriai 
apžvelgia benediktinų tėvo 
a’u—*•- “kūrinį”
“Atominė bomba ir prigim
tinė teisė.” Šis revanšistų 
tarnas nesivaržydamas ra
šo : “Jeigu kokiai nors tau
tai nesuteikiama erdvės gy
venti, tai kaimyninė tauta 
turi užtikrinti erdvės.” Argi 
ne tipiškas fašistinis terito
rinių užgrobimų pateisini
mas kitų tautų apiplėšimui ? 
Toliau tas pats Aueris “tuš
čios erdvės teritorijomis” 
vadina Taryų Sąjungą ir 
liaudies demokratijos šalis.

Brošiūroje teisingai pažy
mima, kad politinis klerika
lizmas pasidarė svarbiau
siąja priemone, su kurio pa
galba vėl įsipenėjo naujasis 
vokiškas imperializmas. Va
karų Vokietijos valdantieji 
sluoksniai, prisidengę “die
vo leidimu,” vis garsiau 
reiškia teritorines pretenzi
jas socialistinėms šalims ir 
reikalauja pertvarkyti Eu
ropą. 1959 .metų informa
cinėje knygoje Vakarų Vo
kietijos koncernų savininkai 
tiesiog “užpajamavo” neva 
jiems priklausančius “nuo
savybės rytuose” objektus: 

,786 įmones Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, 
172 įmones Lenkijos Liau
dies Respublikoje, 28 įmo
nes Tarybų Sąjungoje. Baž
nyčios rengiamuose susirin
kimuose Vakarų Vokietijos 
naujieji bei senieji fašistai 
kartu su hitleriniais gene
rolais uoliai skelbia tokios 
“buhalterijos” du o m e n i s, 
ragindami ‘susigrąžinti na
mo į reichą” Lenkijos ir Če
koslovakijos teritorijų da
lis. Prieš kurį laiką įvy
kusiame katalikų suvažiavi-

4 p.—Laisve (Liberty)—Antį4., kovo (March) 27„ 1962

me Berlyne vyskupas Jau
senas vieno posėdžio pabai
goje sušuko: “Iki pasima- 
tymo, susitiksime Breslau 
mieste!” (t. y. Vroclavo 
mieste, Lenkijoje).

Jau vien čia paminėti ke
li faktai akivaizdžiai rodo 
politinio klerikalizmo iltis. 
Tai religinėmis pažiūromis 
pridengtos imperialistinės 
iltys, nukreiptos prieš tai
ką ir žmonijos pažangą. 
Kiekvieną kartą, kai pasau
linės politikos horizonte iš
ryškėja tarptautinės padė
ties praskaidrėjimas, politi
nis klerikalizmas stengiasi 
mobilizuoti visus rezervus, 
siekdamas palaikyti šaltąjį 
karą. Pats vyriausiasis Va
karų Vokietijos politinio 
klerikalizmo šauklys Ade- 
naueris ne atsitiktinai rašė: 
“Taikos s a m b ū vis... yra 
iliuzija, kuri, deja, yra perne
lyg plačiai paplitusi.” Poe
tinis klerikalizmas akiplė
šiškai teigia, kad atominė 
bomba esanti “dievo rykš
tė” ir kad jos panaudojimas 
“doroviškai pateisinamas.” 
Štai kodėl, pažymi brošiū
ros autoriai, visų mūsų 
šventa pareiga — visomis 
priemonėmis atskleisti ir * 
demaskuoti politiniio kleri
kalizmo melagingumą. Pa
žymėtina, kad Demokrati
nėje Vokietijoje didžioji 
dauguma tikinčiųjų ir net 
žymi dalis dvas i n i n k i j o s 
ryžtingai pasisako prieš po
litinį klerikalizmą. Klerika
linėmis pinklėmis apraizgy
toje Vakarų Vokietijoje 
taip pat vis daugiau atsi
randa žmonių, tame tarpe 
nemažai dvasininkų ir teo
logų, nuosekliai kovojančių 
prieš militarizma ir politi
nį klerikalizmą. Prie šios 
knygos prisideda ir čia ap
žvelgta brošiūra, kuri ak
tualiai skamba ir mūsų res
publikoje. 4

J. Bartkus f
Kaunas

Iš laišku
Gerbiamas Drauge 
R. Mizara,

Prašau jūsų pagalbos pa
dėti man surasti savo bro
lėną Plioplį. Mane pasiekė 
žinia, kad Plioplys iš Ame
rikos per mūsų radiją ieš
kojo manęs — savo> dėdės, 
Plioplio Kazio, s. Antano, ( 
kilusio iš Vilkaviškio raj. 
Pilviškio apyl., Plioplių kai
mo.

Jeigu mano prašymas ne
apsunkintų Jus, labai pra
šau man atsakyti. Kreipiuo
si į jus todėl, kad Plioplys, 
berods, dirba “Laisvės” ar 
“Vilnies” laikraščių redak
cijoje.

Su pagarba, y
K. Plioplys

Mano adresas:
Vilnius, K. Požėlos 32 r 
VIRM, Plioplys Kazys

(“Laisvės” r e d a kci joje 
Plioplys niekad nėra dirbęs 
ir nedirba šiuo laiku; mums 
rodosi, kad tokio asmens 
nėra ir “Vilnies” redakcijo
je. Pats Plioplys ar kurie 
apie jį žinote, turėtų para
šyti K. Pliopliui į Vilnių.—

Red.)

MAŽĖJA GIMIMŲ 
SKAIČIUS

Viena. — Eilėje socialis
tinių šalių sumažėjo gimimų 
skaičius. 1920 m. Vengri
joje 1,000-čiui gyventojų 
gimdavo 30 vaikų, o dabar 
tik 15, Lenkijoje 38, o da- 
bart — 25; Čekoslovakijoje 
24, o dabar 14. Tik Alba
nijoje gimimų skaičius pa-r 
didėjo; dabar ten vienaniA 
tūkstančiui gyventojų gims
ta 42 vaikai.
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So. Boston, Mass.
šlovingiausias miestas 

Amerikoje
Šiemet sukako lygiai 360 

metų, kai baltas žmogus 
Įžengė į So. Bostoną. Juomi 
buvo Anglijos' kapitonas 
John Smith. Kuomet jis 
užkopo ant kalno Cheviots 
(dabartinį Blue Hill), ne
galėjo atsistebėti gamtos 
grožiu, nes nuo šio kalno 
kuone visa Massachusetts 
valstija galima matyti. Tuo
met ši valstija susidėjo iš 
dviejų žodžių: “Massa ir 
Wachusett,” kas i n d ė n ų 
kalboj reiškia daugybė kal
nų.

Pirm ut i n is M assachusetts 
srity miestas įsikūrė Dor
chester is, o pirma gatvė iš 
Dorchesterio į So. Bostoną 
buvo nutiesta 1650 metais; 
t^i buvo Dorchester Ave. 
Pati Anglijos prieplauka, 
kur išsodindavo imigrantus 
iš laivo Marė ir Jonas buvo 
tarp dabartinių K ir I gat
vių. O Anglijos imigrantų 
stotis buvo Ruck Hill (da
bartinis Savin Hill). Iš čia 

» ir prekybą anglai vedė su 
indėnais, kuriu Massachu- 
setts valstijoj dar buvo 7,- 
500. Indėnai apleisdavo sa
vo vietoves be pasipriešini
mo, nes visą dalyką tvarkė 
jų vadas Chicatawtiot. Ang
lai pasisavindavo tiek že
mių, kiek kuris norėdavo, 
dažnai tarp jų iškildavo ko
vos už geresnes vietoves. 
Vis dėlto, anglai turėdavo 
gauti liudijimus nuo indė
nu vado Chicatawtiot. 1633 
metais Chicatawtiot susirgo 
rauplėmis ir mirė. Jo vietą 
užėmė jo sūnus Josiąs, ku
ris dar greičiau traukėsi iš 
Massachusetts valstijos ne
gu jo tėvas. Nors jau pra
bėgo 360 metų, bet vis del

bto indėnų vado namukas ir 
šiandien teberiogso, kuria
me Chicatawtiotas mirė. 
Jis vadinasi Minot House, 
Chicatawbut gatvėj, Nepon
set, Mass.

Nereikia manyti, jog an
glai, atkeliavę į Ameriką, 
atrado ją rožėmis išklotą. 
Iš pirmutinių imigr a n t ų 
vos trečdalis įsikūrė, o du 
trečdaliai mirė iš bado, šal
čio ir įvairių ligų. Tačiau, 
per 174 metus daug imi
gravo ir iš kitų valstybių 
žmonių. Nereikia nei aiš
kinti, jog kiekviena tauta 
atsinešė ir savo tradicijas, 
papročius ir savą kultūrą, 
iš ko ir kilo tarp jų vaidai, 
o tas Anglijos lordams ėjo 
į naudą, nes kuomet šalies 
gyventojai pešasi tarp sa
vęs, tai labai lengva juos 
išnaudoti, išplėšti iš jų pas- 

Jkutinį duonos kąsnį.
Istorija byloja, kuo plėši

kas žiauresnis, tuo trumpes- 
<nis jo gyvenimas. Tas pat 
ir su Anglijos lordais. Kuo 
jie daugiau plėšė, tai vietos 
gyventojai metė savitarpio 
kovą ir atsuko ginklus prieš 
Anglijos karalių Jurgį III. 
1776 metai buvo paskuti
niai metai Anglijos lordų 
viešpatavimui Amer i k o j. 
Tų pačių metų kovo 16 d. 
Jurgis Washingtonas Lex- 
ington-e pilnai buvo pasiruo
šęs paskutiniam mūšiui iš- 
Amerikos išguiti anglus. 
Nakčia sutraukė kariuo
menę į Bostoną, aprišęs 
šiaudais kanuolių ratus, ir 
Northampton gatve kanuo- 
les sutraukė ant Thomas 
Park’ kalno (Dore h e s t e r 
Heights, o šiaudų kūlius 
sustatė Castle Island, kad 

<atrodytų, jog tai kareiviai. 
' Dienai auštant, nuo kalno 

pasipylė ugnis iš kanuolių, 
o ant salos anglai pamatė 
milžin i š k ą “kariuomenę,” 
tai nieko nelaukę su visg 

laivynu smuko per okeaną 
namo. Kaip kapitonas 
Smith džiaugėsi, atradęs 
So. Bostoną, taip Jurgis 
Washingtonas džiaugėsi nuo 
Thomas Parko žiūrėdamas 
į Anglijos karaliaus Jurgio 
III laivyną, kad Anglijos 
lordai daugiau neviešpataus 
Amerikoje.

Toj vietoj, kur Jurgis 
Washingtonas atsiklaupęs 
pabučiavo žemę, pastatė di
delį paminklą ir kiekvieną 
kovo 17 d. suruošdavo pa
radą ir prie paminklo pa
dėdavo gėlių vainiką. Tas 
kartojosi per 194 ’ metus. 
Tačiau, kapitalistiniame pa
saulyje doleris suklaidina ir 
pačią istoriją. Prie išsilais
vinimo dienos airių kunigai 
prikergė “šventą” Patricką 
ir ilgainiui išsilaisvinimo 
diena nubluko, o pasiliko tik 
“šventas’’ Patrickas. Ka
dangi šaltasis karas Ame
rikos turčius suženijo su 
Anglijos lordais, tai tokia 
išsilaisvinimo diena pasida
rė nei šis nei tas, žiūrint 
jų akimis. Ir škmoK kovo 
17 d. paradas imu-nemar- 
šavo prie pamįnkh ir nedė
jo prie jo vainiko. O kad 
Anglijai padaryti didesnę 
nuolaidą, tai nusibalsavo ir 
patį paminklą \ nugriauti. 
Dabar piliečiai C negali su
prasti: jeigu pahaikino iš
silaisvinimo ęlieną ir nu
griovė paminklą, tai ko
kiems galams maršuoja ka
riuomenė ir demonstruoja 
kanuoles?

SOUTH BOSTONO 
LIETUVIAI

Šių žodžių rašytojui ne
teko sužinoti, kokjais metais 
pirmas lietuvis įžengė į So. 
Bostoną, ir vargiai kas tą 
sužinos. So. Bostonas — tai 
Amerikos lietuviu kultūros c* 
lopšinė. Čia įsikūrė laik
raštis “Keleivis,” o jį pa
sekė “Laisvė,” “Ateitis,” 
“Darbininkas,” “Šakė-Kar- 
das,” “Žalmenija,” “Dilgė
lės” ir kiti. Čia per dauge
lį metų gyvavo Miko Pet
rausko konservatorija. Ga
na iš tolimos apylinkės jau
nimas važiavo ir mokėsi me
no. Anais laikais gyvavo 
milžiniškas Gabijos ir Lais
vės chorai. Dabar abu jau 
mirę.

Kaip aukščiau minėjau, 
kiekviena tauta atsivežė ir 
savo kultūrą, tai, aišku, ir 
lietuviai tą padarė. Per 
vestuves gerdavo, šokdavo 
ir dainuodavo; tą patį dary
davo ir per laidotuves, tik 
skirtumas bū d a vi) tame, 
kad per laidotuves degdavo 
žvakės. Iš ^pradžių kitatau
čiai turėdavo smagaus juo
ko, kai lietuviai, pasiguldę 
lavoną, gerdavo ir šaukda
vo kiekvienas skirtingu bal
su. Bet laikui bėgant kai
mynai pradėjo to nepakęs
ti. Iš pradžių užleido vai
kus, kurie apmėtydavo ak
menimis, o vėliau pašaukda
vo policiją, kad atsteigtų 
ramybę. Reikia pasakyti, 
kad pirmus apsigyvenusius 
So. Bostone lietuvius labiau
siai puolė ir persekiojo ai
riai. Tik po to, kai lietuviai 
prie “švento” Petro bažny
čios užmušė vieną airį, tai 
įvyko taika tarp lietuvių ir 
airių.

1899 metais susitvėrė A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Klubas., kuris ir po šiai die
nai yra pažangių lietuvių 
būstinė. Šis klubas per virš 
šešiasdešimt metų1 rūpinosi 
ir tebesirūpina darbo žmo
nių reikalais,, o labiausiai 
apšvieta. Jam į kompetici- 
ją 1906 m. įsisteigė lietuvių 
“švento” Petro bažnyčia, 
kurios, kaip ir visų bažny- 
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čių, tikslas — sulaikyti pro- 
grėsą, kas dalinai jiems ir 
pavyko. Pradėjus imigran
tams didesnėmis bangomis 
plaukti Amerikon^ jr(nęąvir 
šalpos organini jos • įyaL 
riais vardais pradėjo dygti 
it grybai. Vėlesniu laiku 
net ir lietuvių tautinę para
piją suorganizavo kunigas 
Genbtis, o dar vėliau minis- 
teris Kubilius bandė lietu
vius paversti metodistais. 
Tačiau, kaip viena, taip ir 
antra mirė savo vystykluo
se.

Lietuviškas jud ė j imas 
So. Bostone aukščiausią 
laipsnį buvo pasiekęs tarp 
1910 ir 1920 metų. Tuo
met iš šalies žiūrint atro
dė, jog lietuviai privers 
mūsų planetą greičiau suk
tis aplink saulę.

Pasibaigus pirmajam pa
sauliniam karui, užėjo ben
drovių ir bankų tvėrimo 
epidemija. Tūli vargšai 
darbininkai į bendroves su
kišo visas santaupas, many
dami, jog tuojau pralobs. 
Neilgas buvo jų sezonas, nes 
tvėrėj ai" toje srityje neturė
jo patyrimo, tai jos greitai 
ir sužlugo.

Nuo 1920 metų kaip visoj 
Amerikoj, taip ir So. Bos
tone prasidėjo lietuvių mer
dėjimas. Išnyko tos min
tys greitai praturtėti, o vi
soj šaly užviešpatavo ir pri
spaudė liaudį depresija, ku
ri ir pošiai dienai dar ka
muoja apie penkis milijonus 
darbo žmonių.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DRAUGIJA

Kadangi “Laisvės” Nr. 21 
plačiai kalbama apie So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubą, tai ir aš bandysiu 
ištaisyti klaidas, nes minė
ta klaida jau antru kartu 

| “Laisvėje” telpa. Pirmiau
sia po tokiu vardu, kaip 
“Laisvėj” tilpo, So. Bostone 
tokio klubo nėra. Aukščiau 
minėjau Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubą, tai yra vie
nintelis lietuvių klubas. 
Mat, valstija draudžia tos 
pačios tautos dvi įstaigas 
vadinti vienu vardu tame 
pačiame mieste. Veikiau
siai, pirmiau ir dabar 
“Laisvė” kalba apie So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugiją, o angliškai —< 
South Boston Citizens’ As
sociation.

Ši draugija susiorgani
zavo, rodos, 1904 metais ir 
pasivadino Labd a r y s t ė s 
Draugija. Šios draugijos 
globoje ir Lietuvių salė bu
vo. Pasibaigu^ blaivybės 
laikams, ši draugija persi
organizavo į So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugiją. 
Vietoj labdarybės ir kultū
ros platinimo, įsteigė’ svai
ginančių gėlimų biznį.

Iš pradžių biznis prastai 
sekėsi ir daug biznio vedė
jų pasikeitė. Tik užėmus 
Petrui Dumui biznio vedi
mą, viskas pradėjo kilti 
kaip ant mielių. Tuoj išsi
kėlė iš skiepo ir įsigijo nuo
savą namą, kurį į trumpą 
laiką išmokėjo ir išremon- 
tavo. Ne tik kad draugijos 
turtas augo, bet ir narių 
priaugo jki 1,700. Kitais 
žodžiais, net ir miesto Var
dininkai pradėjo su draugi
ja skaitytis, ir, ačiū tik šiai 
draugijai, keli lietuviai ga
vo vietas valdvietėse.

Bet pastaraisiais dvejais 
metais biznis krito katas
trofiškai. Žiūrint ketverių 
metų ataskaitas, beveik nie
kur pajamos žymiai nepasi
keitė, o tik baro biznis kri
to. Kuomet 1958 m. baro 
pelno buvo $113,862.16, o 
1961 m. jau $85,022.94. Tai 
kodėl toks, didelis skirtu
mas?

Istorija yra tokia. , Kuo- 
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met' prigužėjo dipukų iš 
Vokietijos, tai jie buvo pa- 
simoję užvaldyti draugiją, 
o kad tas jiems nepasisekė, 
tai, pradėjo įkalbėti draugi
jos valdybai, kad jiems yra 
reikalinga salė su estrada, 
kad jie galėtų statyti vei
kalus ir ruošti koncertus. 
Valdyba nepermatė viso rei
kalo, paklausė dipukų, ištai
sė jiems salę, kurios ištaisy
mas kainavo > $104,544.00. 
Dabar “Keleivio” žioplys 
šaukia:

—Kur dingo praėjusių 
metų pelnas, nes prekės bu
vo parduodamos tos pačios? 
Kodėl toks didelis procen
tinis skirtumas tarp atski
rų pozicijų?

Sunku įsivaizduoti, kodėl 
“Keleivio” redaktorius, ku
ris! visuomet lanko draugi
jos susirinkimus ir koku- 
suoja prieš dabartinę valdy
bą, o vyriausiai prieš biz
nio vedėją, taip mažai nu
simano apie aritmetiką. Jei
gu salės ištaisymas kainavo 
$104,544.00, tai tuos pini
gus reikėjo išimti iš banko 
ir apmokėti už remontą. 
Reiškia, praėjusiais metais 
už minėtus pinigus nuošim
čių jau negavo. Pataisius 
namą valdžia pakėlė taksus. 
Ką 1958 m. taksai kainavo 
$6,175.83, tai 1961 metais— 
$9,691.67.

Dabar pažiūrėkime, kokį 
“pelną” atneša ta ištaisy
ta salė? Ką dipukai sielo
josi kiekviename suvirinki
me, kad jiems reikia salės 
teatrams, tai nuo ištaisy
mo salės dar nė vieno teatro 
nesuvaidino ir nė viepto kon
certo dar neturėjo! Nuo 
1961 m. gruodžio iki šių 
metų vasario 18 d. tik vie
nas parengimas toj naujoj 
salėj įvyko ir tai užvaryti 
šilumą į trečiąjį aukštą kad 
apšildyti salę, daugiau atsi
eina negu už ją gauna nuo
mos.

Kas aukščiau pasakyta, 
tai dar pusė bėdos. Dabar 
pasižiūrėkime,- kaip dipukai 
išnaudoja minėtą draugiją. 
Dipukai nusisamdo naujai 
ištaisytą salę, prisigabena 
gėrimų ir baliavoja iki 1 
vai. nakties. O kur tu rasi 
tokį durnių, kad nuo trečio
jo aukšto laiptais eitų prie 
baro gerti? Jeigu norima, 
kad katastrofiškai biznis 
neitų žemyn ,tai per paren
gimus pats klubas turi kon
troliuoti gėrimus. O antra, 
^atsikratyti nuo aukų kauly
tojų. Pastaruoju laiku tiek 
pridirbo lietuviškų kunigų 
ir privarė pilnas parapijų 
klebonijas, o prie to eibės 
seselių, kad dabar parapi
jiečiai nepajėgia juos visus 
išmaitinti, tai atėję į drau
giją maldauja tų, kurie jų 
burtams netiki. Kita rūšis 
—tai spekuliantai, kurie 
“rūpinasi” pakelti lietuvių 
.vardą, “veda” derybas at
pirkti Lietuvą nuo komu
nistų. Tik praėjusiais me
tais draugija išaukojo $9,- 
770.59!

Kažin, ar ne laikas drau
gijai apsivalyti?

Jaunutis

Hollandia. — • Indonezijos 
lėktuvai atakavo Hollandi- 
jos karo laivą sąsiauryje 
prie Waigeo salos. Indone
zija pirmiau perspėjo Hol- 
landiją, kad jeigu jos laivai 
įplauks į Indonezijos van
denis, tai bus atakuoti.

Maskva. — Čerkasko sri
tyje, Priekaukazijoje, lijo 
geltonas lietus, o Penzos 
srityje — krito geltonas 
sniegas.

Pekinas. — Kovo 23 d. 
prasidėjo. Kinijos Liaudies 
Kęngreso sesijos.
n m* o z

Waterbury, Conn.
MIRĖ J. CHESNIUS

Kovo 18 d. mirė Jurgis 
Chesnius, gyveūęs 42 Ma
dison Ave. Liūdesyje liko 
žmona Konstancija, sūnus 
Albertas, dukra Lenortavi- 
čienė ir žentas Petras Le- 
nortavičius. Viena sesuo— 
Anna Baranauskienė gyve
na Lietuvoje.

Jurgis į šią šalį atvyko 
prieš 50 metų. Lietuvoje 
paėjo nuo Virbalio. Jis per 
daugelį metų dirbo už sunk
vežimio vairuotoją pas 
Truck Drivers Ass’n Trans- 
ort Co. Per ketverius me
tus buvo pensininku. Jur
gis staigiai susirgo. Ligoni
nėje buvo padaryta tulžies 
operacija, po jos ir mirė. 
Daktaras sakė, kad operaci
ja buvo pavėluota.

Velionis buy o gero būdo, 
mylėjo apšvietą ir ją rėmė. 
Per daugelį metų buvo 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas, lankėsi į parengi
mus. Gaila netekus labai 
gero draugo! Ilsėkis, Jurgi, 
amžinai! Jo šeimai reiškiu 
užuojautą.

SUŽEIDĖ KRASNICKĄ
Vincas Krasnickas, jam 

einant skersai gatvę buvo 
automobilio parmuštas. Nu
vežtas į Marijos ligoninę. 
Daktaras sako, kad kaulai 
sveiki, bet Vincas smarkiai 
sutrenktas.

Serga ir jo brolis Karo
lis, yra po daktaro priežiū
ra.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti.

J. Strižauskas

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Buvo pranešta, kad Laisvės cho. 
i'o jubiliejaus' minėjimas įvyks ge
gužės 20 d. Tačiau pasirodo, kad 
tą dieną bus kiti parengimai. To
dėl Laisvės choro parengimas yra 
nukeltas j Gegužės-May 27 d., sek
madienį, popiet. Vieta—157 Hunger
ford St.

Visus choro rėmėjus prašome įsi- 
tėmyti dieną ir vietą ir dalyvauti 
šiame svarbiame parengime. V. K.'

(25-26)

BROCKTON, MASS %
Mūsų Kuopą Susirinkimai

LL1) 6 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, Balandžio-April 2 
d., 7:30 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

LD^> 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, Balandžio- 
April lb d., 5 vai. vakare, toje pa
čioje salėje.

Minėtų kuopoų nariai esate pra
šomi dalyvauti minėtuose susirin
kimuose. Jau pavasaris, tuojau bus 
vasara, turime pasikalbėti apie pa
rengimus.

Gavau atvirutę nuo J. Jaskcvičiaus 
iš Worcesterio, jis sugestuoja laikyti 
7-toš apskrities konferenciją Balan- 
džio-April 15 d. ir pasitarti dėl 
apskrities ir “Laisvės" piknikų ren
gimo. Jei kitų kolonijų veikėjai su
tinka, aš manau, kad reikia tuojau 
šaukti konferenciją. Diena balan
džio 15 gera, nieko nelaukdami šau
kime apskričių konferenciją,

George Shimaitis (25-27)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, balandžio 5 d., va
kare, Rusų klube, 227—17th Avė., 
kur visada. Raginami visi nariai 
dalyvauti. Chh. Anuškis (24-25)

WORCESTER, MASS. 
f Svarbus Pranešimas 
Ketvirtadienio vakarą, Kovo- 

March 29 d., • vakare, įvyks svarbus 
susirinkimas Sūnų ir dukterų drau
gijos moterų veiklos skyriaus, sa
lėje 29 Endicott St. Visas moteris 
prašome dalyvauti šiame susirinki
me.

Kovo 31-mą dieną viršutinė
je salėje įvyks žaismių vakaras. 
'Kviečiame dalyvauti. Yra vertin
gų daiktų pasinaudojimui. Savo ap
silankymu paremsite vertingą mote
rų darbą ir smagiai praleisite lai
ką. Bus muzika ir gerų vaišių. 
Pradžia 6:30. Rengėjos (24-25)

WORCESTER, MASS.
Metinis Banketas-Pietūs 

su Dainų Programa
Rengia Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 57 kuopa. Įvyks Balan
džio 8 April. Pradžia 1 vai.

Kviečiame narius ir svečius daly
vauti šiame šauniame bankete, 
linksmai laiką praleisti su ilgai ne
matytais draugais-draugėmis.

Rengėjai (24-25) 
________________________________I

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Worcester, Mass.
Iš Aido choro darbuotas

Kovo 18 d. jau turėjo 
pratimus kartu aktoriai, 
choras, solistai ir duetai. 
Labai gražiai sekasi, ener
gingai visi mokomiesi šią 
puikią operetę ’’Lietuvai
tė”.

Žinau, kad dainos ir vai
dybos meno mylėtojai at
vyks balandžio 29 d. ‘pama
tyti šią puikią operetę, ir 
užtikrinu, kad Aidas Jūsų 
nesuvils.

Jonas Dirvelis rūpestin
gai suskirstė dainas šiai 
operetei taip, kad visas vai
dinimas, rodos, kelia žmo
gų į dausas, lyg kad visi gy
ventume astronautų gady
nėj. Mūsų Jonas yra netik 
puikus mokytojas, bet ir 
kompozitorius. Jis surado 
eiles “Dainininkai” para
šytas K. Jakubėno, ir apvil
ko gražia muzika, sutaisy
damas mišriam chorui, ku
rią girdėsite pabaigoj ope
retės “Lietuvaitė”. Šioj 
gražioj dainoj yra gamtos 
laikotarpiai—pavasaris, va
sara ir ruduo. Štai pirmuti
nės eilutės, kurias užtrauks 
solo mūsų Jonas Sabaliaus
kas: “Gražios pievos, kiek 
dailės, bet dalgelis negai
lės”. Ir į pabaigą vhas cho
ras dainuos: “Baltos snai
gės kelią klos, nenutildys 
mūs dainos”.

Čia noriu supažindinti su 
šios operetės dainininkais. 
Duetus dainuos Irena Ja- 
nulienė ir EI. Dapša, Vero
nika Nakrosienė ir Brani- 
slava Narusevičienė, Irena 
Janulienė ir Domicėlė Lu- 
kienė? Solistai — Irena Ja
nulienė, EI. Dapša, R. Ja
nulis, J. J. Bakšys ir J.M.L. 
Pianu akompanuoja Helen 
Smith (Janulytė).

Su gražiu pavasariu su
grįžo ir mūsų dvi kregždės 
iš Floridos: Marcelė Žali- 
mienė ir Veronika Nakro
sienė. Marcelė parvežė Ai
do chorui dovaną $5 nuo 
buvusio worcesteriecio Pet
ro Butkevičiaus. Po pamo
kų visi choristai ragavome 
jo pyrago ir ačiuojam Pet
rui už mūsų atsiminimą, ir 
dar taip gražiai..

Susipažinkite su Gyvenimu
%

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu ’dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2,00.
Gaunama “Laisvės” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Kartu su užsakymais prašomę prisiųsti ir pinigus.
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Serga Domininkas Ju- 
sius. Jis randasi Veteranų 
ligoninėj, Rutland, Mass., 
buvo operuotas. Kadangi 
Domininkas yra chorui 
daug visokiais būdais jSa- 
gelbėjęs per visus laildiš, 
tai mes, visi choristai, 
kim jam kuo geriausiai su- 
sveikti ir vėl gyventi tarpe 
mūsų.

J.M.L.

Philadelphia, Pa.
Dingo lietuvis
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Kovo 4 d. rytą Antanas 
Karsokas iš namų išėjo nu
sipirkti laikraščio ir negrį
žo. Gyveno 4367 Salmon 
St., Philadelphia, Pa. Kar
sokas yra plačiai lietu
viams žinomas. Seniau 
skaitė “Laisvę”, jis, jo žmo
na ir dukra lankydavosi j 
parengimus.

Žmona ir dukra yra di
džiai susirūpinusios. Ieško 
per vietos laikraščius, poli
cija veikia, bet kol kas ne
suranda.

Serga
Atlantic City, N. J., ligo

ninėje buvo padaryta ope
racija Petrui Valentai. Jo 
gyvenimo adresas: Rt. 1, 
Bremen Ąve., Egg Harbor, 
N. J. Petras yra ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir 
plačiai žinomas Phila lietu
viams. Linkiu jam kuogrei- 
čiausiai pasveikti.

P. Walantiene

Berlynas — Rytų Vo
kietija protestuoja prieš 
Jungtinių Valstijų elgesį. 
Kada vokiečių laivas “Hal
berstadt” plaukė iš Kubos 
su cukrumi, tai virš jo 
skraidė JAV karo lėktuvai, 
o artimai plaukiojo karo 
laivas.

Paryžius. — Francūzija 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Tarybų Sąjungos už tai, 
kad TSRS pripažino Alžyro 
liaudies vyriausybę ir nuta
rė su ja užmegsti diploma
tinius ryšius. Sakoma, kad 
TSRS tuojau atšauks savo 
ambasadorių iš Paryžiaus.



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

“Vienybė’* pakeitė 
priesaiką?

“Vienybėje” tilpo V. Sir
vydo rašinys, siųstas “Dir
vai”, o ten nespausdintas, 
kuriame jis pasibodėjęs, 
kad “visuomenė nei mur
inu r” neatsikerta Railai, dėl 
“rausvų vėjų” jo redaguo
jamam laikrašty... Jis teisi
nasi, kad ^Vi^uybė” dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo 
“laikosi ne JAV-bių “Cul
tural Exchange pakto” 
nuostatų, bet VLIK’o revo
liucijų, kurias paruošė dr. 
D. Krivickas” (kitas JAV- 
bių Library of Congress 
pareigūnas, tuo pačiu metu 
“Lietuv o s pasiuntinybes” 
ilgametis teisinis patarė- 
jas).

Toliau Sirvydas dievaži
jasi, kad “Vienybė’.Ln€vyk- 
do “Šalčiaus pasiūl y m ų 
Darbe?” (Ir iš tikro, ką gi 
tas Šalčius tam Darbo ra
šiny siūlė?) Sirvydas cituo
ja net Kairį iš “Naujienų”, 
kad ...“tauta...parodė beato- 
dainnio pasiaukojimo... nu
stebindama miesčioniškus 
Vakarus reto heroizmo pa
vyzdžiais...” v

Sirvydas griežtai pasisa
ko prieš tai, kad “Vieny
bei” būtų reikalingos, “au
klės”. Rašo: “Raila, riįano, 
mūsų broliai Lietu v b j e 
dvasiškai dūsta”. Mano 
nuomone, dvasiškai dūsta 
Raila (gal dėlto nepareiš
kia lendąs į pogrindį). Mū
sų broliai ten yraJjJ. paste
bėti didvyriai. Ir -Ahferikos 
lietuviai netik turi \ teisę, 
bet ir pareigą žinotį, kas gi 
Lietuvoj iš tikro darosi...”

Ką tie žmonės 
sau galVoja?

Kanados “TŽ” toks J.K. 
piktinasi, kad iki šiol lietu
viai išeiviai neišleido žemė
lapio, kuriame būtų pažy
mėtos “amžinos lietuvių 
tautos sienos”, nes, girdi, 
dabar lituanistikos mokyk
los amerikoniukai ir kana
diečiai pasiteisina nežiną, 
neš “aplinkiniai kaimynai 
lietuvius nuolat spaudžia ir 
užgrobia jų žemes, o lietu
viai vis nuolaidžiai traukia
si...” Nagi, o ką padarė šis 
klausėjas J. K., ar nepaliko 
“nuolaidžiai” savo krašto 
ir tik liežuviu “laisvina” ir 
rūpinasi dėl savo katalikiš
kų ir anuomet pravoslaviš
kų kaimynų grobimo?

O pats to laikraščio re
daktorius kunigas neseniai 
pasigyrė, kad jam iš Lietu
vos koks “brolis Kristuje” 
parašęs, jog jo buvęs kole
ga, o dabar ateistas Jonas 
Ragauskas “išėjęs iš pro
to.” Melas visad iškyla.

Kovo 12 d. “Tiesoje” iš 
Vilniaus rašoma, kad “Ite 
Missa Ėst” autorius Ra
gauskas labai uoliai vykdo 
savo naujuosius pažadus— 
pakirsti Vatikano religinės 
organizacijos šaknis Lietu
voj. Be to jis daug verčia— 
Korvino “Dvasininkų vei
das” ir Tondi “Jėzuitas”, 
tos abidvi knygos jau pasi
rodė. Prancūzo Taksilio 
“Linksmoji Biblija” .jau 
atiduota spaudai. Jo “Ite 
Missa Ėst” trijų laidų 50,- 
000 egz. jau baigiama s iš
parduoti. Ji verčiama į ru
sų ir latvių kalbas. Gi, kata
likiškosios ponios Armonie- 
nės “Palikite savo ašaras 
Maskvoj”, inž. Nasvyčio 
išversta į anglų kalbą kny
ga turi būti grūdama dova
nai. Net “LIFE” žurnalo 
didžiulė reklama nepadėjo. 
Katalikams, matyt, nebesi
seka.

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS - BROOKLYN. 

Arlington Ave., atskiras dviejų šei
mų namas, 12 kambarių, 3 vonios, 
du garadžiai. Aliejaus šiluma. Ge
rame stovyje. Lengvi išimokėji- 
mai. APplegate 7-5720.

(23-25)

Iš Motery klubo 
susirinkimo

Paminėjo poetą Tysliavą
Woodhaveno viduriu ė s 

Mokyklos didžiulėj salėj, 
Niujorke, 76 metų savait
raštis “Vienybė” paminėjo 
praėjusiais metais mirusį 
redaktorių Juozą Tysliavą. 
Įdomesnę kalbą pas a k ė 
Pranas Naujokaitis, peda
gogas ir rašytojas. Progra
ma buvo labai užtęsta. Ei
lėraščius skaitė ameriko
niškos mokyklos Juozas 
Daubėnas. Nuoširdžiai dai
navo jaunas sopranas, Jani
na Lustikaitė. Ji, akompa
nuojant Aleksui Mrozins- 
kiui, atliko J. Žilevičiaus 
“Mano Deimantas” ir “Ra

itai” (Tysliavos žodžiai), 
vėliau kelias arijas iš Puc
cini, Massenet ir Catalan 
operų. Dainavo taip pat 
Lionė Jodytė, kontral-1 
tas. Apdovanota geru bal
su. Tarp gausiai pateiktos 
jos programos buvo taip 
pat pagal Tysliavos žo
džius parašyta A. Vanagai-; 
čio “Mamytė”. Kaip visada ! 
pasigėrėtinas buvo Algir-1 
das Brazys iš Čikagos, dai-.| 
nininko talentu apdovano-; 
tas biznierius. Jis dainavo i 
J. Siniaus “Motinos dalia”, i 
S. Berželio “Burės nakties Į 
jūroj”, Ponchelli aria iš i 
operos “I Lituani”, J. Sar- 
paliaus “Suviltas”, A. Kača- 
nausko “Viso pasaulio žal-; 
čių karalius” ir J. Karna- I 
vičiaus “Vaidylos aria” iš 
“Gražinos”. Gabiai išpildė | 
gražiai parinktą programą: 
Vytauto Strolios pučiamų- j 
jų (fleita, obojus, klarne
tas, valtorna ir fagotas) 
kvintetas. Jų programoje 
girdėjome S. Šimkaus 
“Scherzo” — “Paukšt u t e, į 
lakštute” ir M. Laurisckaus 
“Iš Lietuvos”, opus 23, J. 
H'aydno — “Minuetą”. V. | 
Sirvydas, “Vienybės” re-1 
daktorius, programoje ne- j 
dalyvavo. Sakoma, buvo už- j 
laikytas pareigose kaip 
JAV-bių imigracij o s in
spektorius. Stebint progra
mą vis rūpėjo, kad tokie 
aukšto lygio išpildytojai, 
kaip J. Lustikaitė, A. Bra
zys, Vytauto Strolios kvin
tetas, dėl keliu savanaudžiu 
JAV-bių mėgėjų politikų— 
“mirusių sielų” bukaprotiš
ko užsispyrimo šie meni
ninkai negali būti pasiųsti 
Lietuvon įrodyti mūsų mei
lę ir prisirišimų prie savo 
lietuviškojo paveldėjimo.

Programa vyko prie sce
noje išstatyto didžiulio, gė
lėmis papuošto, — “kol jau
nas, o broli...”—poeto Tys
liavos nuotraukos. Kontral
tui sauvališkai panūdus 
prie portreto, mirusiam pa
gerbti akademijos metu, 
“pagrajinti” gitara pigius 
šlag^dus. o kai kuriai pub- 
likai^entuziastiškai už tai 
dėkojant, velionis Tysliava 
portreto akimis tartum de
klamavo iš savo ’’Radio Po
emos” — 
’’...Rotondoj maskaradas, 
Rotonda šoka negrų šokį, 
Rotondoj Montparnass, 
O man J
Cigarų durnų okeanuos 
surikti siela prašo: 
Išgelbėkit mane 
iš buržuazijos nagų, 
Iš prostitučių glėbio.
Gana jau bus egzotiško 
Paryžiaus,
Ir maskarado.”

Po to programa ir užsi
baigė.

Kovo 21 d. “Laisvės” sve
tainėje atsibuvo vietos Mo
terų klubo susirinkimas. 
Oras pasitaikė lietingas, 
tad toliau gyvenančios na
rės pasiliko namie. Susirin
ko gražus būrys draugių. 
Susirinkimui, gabiai pirmi
ninkavo N. Buknienė.

Komisija: E. Mizarienė, 
B. Keršulienė ir N. Buknie
nė išsamiai raportavo iš 
įvykusioje Tarptaut i n ė s 
Moterų Dienos paminėjimo. 
Jis buvo visapusiai sėkmin
gas. Klubietės* yra dėkin
gos Aido choro moterų gru
pei ir solistei IT. Brazaus
kienei už rūpestingai atlik
tą meno programą.

Maisto paruošimui atsa- 
komingai dirbo M. Yakštie- 
nė ir K. Čeikauskienė. Tos 
dvi draugės niekad neatsi
sako paimti virtuvę į savo 
atsakomybę, o svečiais jos 
rūpinasi kaip savo šeima. 
Draugė Keršulienė rapor
tavo, jog beveik visos klu- 
bietės prisidėjo prie pramo
gos. sėkmingumo. Pyragų ' 
pyragėlių ir kitokių ska
nėstų virtuvėje atsirado 
daugiau, negu buvo tikėta. 
Tai i rodė, kad kožna narė 
jaučia atsakomybę. Viena 
komisija negali parengimų 
padaryti sėkmingais, tai 
priklauso visom narėm. Ko
misija dėkojo už puikią ko
operaciją. Parengime buvo i 
išplatinta geras kiekis žur
nalų ir knygų; tuomi rūpi
nosi S. Petkienė.

Skaityti laiškai nuo Ai
do choro ir dienraščio “Vil
nies.” Chorui, jų jubilie
jaus atžymėjimui, paskirta 
$25. “Vilnies” specialaus 
fondo sukėlimui $10. Nu
tarta nupirkti du bilietus 
dėl rengiamo Emergency 
Civil Liberties mitingo, ku
ris įvyks balandžio 13 d., 8 
vai. vak., Hotel New York
er.

Po plataus apkalbėjimo, 
nutarta surengti Motinų 
Dienos paminėjiimą šešta
dienio vakare, gegužės 5 d., 
“Laisvės” svetainėje.

Į Klubą įsirašė Lisajienė. 
Smagu, kad mūsų eilės pa
didėja. Laukiame daugiau 
gerųjų draugių ateiti į mū
sų grupę.

Skaitytas laiškas nuo M. 
Šmagoūienės; dėkojant klu- 
bietėmsy už pareikštą jai 
simpatiją jos mylimai ma
mytei mirus šių metų sau
sio 16 d. Dabar Smagu
riai gyvena Floridoje. Ten 
mirė ir jos mamytė. Velio
nės palaikai nuvežti į Wa
terbury, Conn., kur ilsisi 
kiti tos šeimos mirusieji. 
Gyvendama Maspethe, Šma- 
gorienė buvo rūpestinga 
mūsų Klubo narė, ilgai sek
retoriavo ir visuomet paren
gimuose imdavo bile darbą.

Mylimos motinos mirtis 
kožnam palieka žaizdą šir
dyje. Klubietės linki savo 
buvušiai rūpestingai bend
radarbei ramintis liūdesy. 
Gyvenimas eina savo keliu. 
Sielvarta mirusiųjų nepri- 
kelsime.

Susirinkimą baigus, M. 
fcalvaitienė gražiai pavai
šino nares ir svečius savo 
gimtadienio atž y m ė j i m o 
proga. Vaišės buvo pla
nuota praėjusio mėnesio su
sirinkimui, bet dėl sniego 
pūgos susirinkimas neįvyko. 
Pati sehebrantė dėl sunega
lavimo negalėjo į susirinki
mą atvykti, tad skanėstus 
atsiuntė per savo vyrą ir 
kaiminką S u n g a i 1 i e nę. 
Jiems pagelbėjo M. Yakš- 
tienė ir K. Čeikauskienė. 
Besivaišinantieji savo para
šais palinkėjo selebrantei 
ilgų ir laimingų metų. Gai-

Kompanija ieško streiklaužių 
autobusų vairuotojų

Fifth Avenue Coach Lines 
kompanija pradėjo ieškoti 
streiklaužių auto b u s a m s 
vairuoti.

Kaip žinia, važiuotos dar
bininkų unija (Transport 
Workers Union) prieš ku
rį laiką paskelbė streiką vi
su darbininku, kurie minė- 
tai kompanijai dirba.

Niujorko miesto valdžia 
nutarė paimti iš kompani
jos kai kurias gatves, ku
riomis veikė jos busai, ir 
pats miestas ten vairuos 
autobusus.

Taigi TWU darbininkai 
nutarė grįžti į darbą ir 
dirbti miestui. Bet mies
tas paliko Fifth Avenue, 
Riverside Drive, Penkias
dešimt septintąją gatvę ir 
eilę kitų, kuriomis minėta 
kompanija turi teisę ope
ruoti savo autobusus.

Liet. Namo Bendrovės 
reikalais

Del šėrininku suvažiavimo 
Lietuviu Namo ^Bendrovės 

direktorių susirinkimas įvy
ko kovo 18 d.

Iš virininkų r a p o r t ų 
paaiškėjo, kad Bendrovės 
reikalai vedami tvarkingai 
ir šiuo metu Bendrovė nieko 
naujo neturi, kas reikėtų 
šėrininku šuva ž i a v i m u i 
svarstyti.

Todėl direktorių susirin
kimas vienbalsiai nutarė 
šiuo metu šėrininku suva
žiavimo nešaukti, šaukim? 
atidėti tolimesniam laikui.

Dėl šėrininku, dovanų
“ Laisvei”

Direktoriams buvo rapor 
tuota, kad kaį kurie šėrinin 
kai, dovanodami savo šėyų 
“Laisvei,” prisiunčia saw 
šėrų certifikątus nepasira 
šytus ir tada, tenka tuor 
certifikątus ' atgal grąžinti 
Tai bereikalingas laiko i 
energijos naudojimas.

Direktoriai pataria tiem' 
šėrininkams, kurie nori do 
vanoti savo šėrus “Laisvei/ 
kad jie pirma.tų šėrų certi 
fiktatų išsiuntimo patys pa 
sirašytų ant tų certifikatv 
ir kad ant jų pasirašytų liu
dininkas. Tada pasirašy
tus certifikątus neikia siųst' 
sekamu adresu:

Lithuanian Bldg. Corp.
102-02 Liberty Ave.
Ozone Park 17, N. Y.
Taipgi patartina tuo ad

resu susiraašinėti visais 
Lietuvių Namo Bendrovės 
reikalais.

Walter Kerštdis, prez.
Charles Neciunskas, 

sekr.-iždininkas

Tarp lietuvių
> Ilgametis laikraščio 
“Laisvės” skaitytojas, Jo
seph Vikser, gyvenantis 
New Yorko mieste, prane
ša, kad nesveikuoja, nega
li išeiti iš namą. Pereitą 
rudenį jam teko būti ligo
ninėj, širdies nesveikavi- 
mu, ir jo gydytojas jam 
patarė ramiai ilsėtis na
muose. Jis rašo, kad jam 
daug malonumo suteikia 
laikraštis “Laisvė”. Linki
me jam sustiprėti sveikato
je. LK

Trenton, N. .T.—New Jer
sey valstijos gyventojai į 
valstiją taksus turi sumo
kėti pirm balandžio 1 die
nos.

la, kad liga neleido jai pa
čiai pakelti taurelę kartu 
su kitais. U v

Khibietė

Kadangi organizuoti va- 
žiuotės darbininkai dar vis 
tebėra streike prieš kompa
niją, tai pastaroji pradėjo,, 
ieškoti skebų, su kurių pa-1 
galba mano sulaužyti strei
ką.

TWU prezidentas Michael 
Quill pareiškė, kad samdy
tojai klysta, manydami su 
skebais vairuoti autobusus 
Niujorko mieste. Unijistai, 
sakė jis, prie to jokiu būdu 
neprikiš.

Joks sveiko proto žmogus 
nemano, kad kompanija bus 
ant tiek žabala., kad ji įsi- 
vels į tokią pavojingą avan
tiūrą.

Niujorko miesto organi
zuoti darbininkai užtenka
mai stiprūs ir gajūs pasto
jimui kelio, neprileidimui 
pačioje miesto širdyje ske
bų, besiryžtančių triuškinti 
važiuotos darbininkų uniją.

LDS 13 k. susirinkimas 
ir svarbus filmas

Kovo 7 d. įvykęs LDS 13 
kp. susirinkimas buvo.narių 
skaičiumi ir tarimais visa
pusiai sėkmingas. Smagu, 
kad šiame susirinkime daly
vavo nemažai jaunesnio am
žiaus čiagimusių narių.

Kalbėta apie sukūrimą 
angliškai kalbančių kuopos. 
Išreikšta pageidavimas, kad 
tokia kuopa susiorganizuo
tų dar prieš LDS Seimą, 
kuris įvyks liepos 6-7, De
troite. Būtų smagu, kad 
jaunoji kuopa ir delegatą 
leiman pasiųstų.

Priimtos dvi jauno am
žiaus narės. Sekamąm su-, 
brinkimui, atrodo, taipgi 
ius vienas naujas, narys, o 
ai ir daugiau. Mūsų kuo

lą., taigi, jau užpildė savo 
:votą su dideliu kaupu. 
3et to nepakanka. Turime 
rauti dar keletą naujų na- 
•ių, kad Seimui galėtume 
;erą raportą pateikti.

Sekamas susirin k i m a s 
vyks trečiadienį, balandžio 
t d., “Laisvės”' salėje, 102- 
02 Liberty Avenue, Ozone 
Parke. Smagu būtų, kad ir 
šis susirinkimas būtų visa
pusiai sėkmingas, kad daug 
larių jame dalyvautų, ypač 
jaunesnio amžiaus narių.

Po susirinkimo turėsime 
Lietuvoje gamintą filmą su 
a n g 1 i škais paaiškinimais. 
Tą filmą galės visi gerai 
suprasti. Filmini n k a s J. 
Grybas žadėjo jį parodyti. 
Tai bus svarbu jį pamatyti.

13 kp. narys

Kelrodis pas “Dėdę”
Komedija “Dėdė atva

žiavo” balandžio 1 d. bus 
vaidinama Ukrainą salėj, 
216 Grand S$ Williams- 
burge.

BMT Jamaica traukiniu 
atvažiavus į Marcy stotį 
eiti Broadway link tilto į 
Driggs Ave. ir ja iki Grand 
St.

Iš BMT Ganarsie—14 St. 
traukinio Bedford Ave. sto
ties išeiti į Bedford Ave. ir 
ja eiti į Grand St. Nebeto
li bus ir salė.

Pradžia 3 valandą popiet.
Komisija

Stratford, Conn. — Si
korsky Aircraft kompani
ja gavo JAV valdžios užsa
kymą pastatyti 87 malūn
sparnius ir 45 transporto 
lėktuvus. Už jų pagamini
mą bus sumokėta $28,069,* 
000<

FILMAI
THE DAY THE EARTH 

CAUGHT TIRE
Šiuo laiku, kuomet 17-kos 

valstybių delegatai Ženevoj 
tariasi apie nusiginklavi
mą, kaip tik šiuo laiku pa
sirodė New Yorke geras 
filmas, vaizduojantis bran
duolinių ginklų bandymus j 
ir jų pasekmes.

Filmo temoje daleidžia- 
ma, kad. ant mūsų planetos, 
tuo pačiu momentu, įvyks
ta du atominių bombų spro
gimai. Jungtinės Valstijos 
daro savo bandymus Pietų 
ašigalyje; gi Sovietų Są
junga vykdo savo atomi
nius bandymus Šiaurės aši
galyje.

Nuo tokio atominių jėgų 
sutapimo, nuo tokios stip
rios jėgos Žemes ašies pozi
cija pasikeičia,—mūsų pla
neta tampa išmušta iš orbi- 
to ir skrieja tiesiog link 
Saulės. <

Įvyksta baisus chaosas. 
Visam pasaulyj pasikeičia 
klimatas. Anglijoj ir Vaka
rų Europoj tropiškos kait
ros. New Yorkas suparaly- 
žuotas storu ledo sluoksniu. 
Saharos dykumoj potvy

niai. Rusijoj didelės vėtros.
Mokslininkai teigia: jei 

nebus sulaikytas Žemės 
skridimas link Saulės, 
įvyks pasaulio katastrofa. 
Jie sugestuoja sprogdinti 
tuo pačiu laiku keturias 
atomines bombas skirtingo
se pasaulio dalyse. Jie-gal
voja, kad gal tas bandymas 
padėtą išgelbėti mūsų pla
netą inuo tos baisios padė
ties.

Pirmu kartu pasaulio is
terijoj visos valstybės susi
jungia į vienetą, kad ap
spręsti šią keblią padėtį. 
Viena ir ta pati nelaimė lie
čia visą pasaulio žmoniją, 
visiems rūpi išgelbėti mūsų 
planetą,

Pagal pasaulio moksli
ninkų nutarimą, įvyksta 
keturi minėti atominiai 
sprogimai ir mūsų Žemė

Komedija'

Dėdė Atvažiavo 
t

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai 
po Vadovyste Jono Juškos

Bus suvaidinta Sekmadienį

Balandžio-April 1-mą Dieną
Pradžia 3-čių valandą popiet

Ukrainian National Home Salėje
216 Grand St., Kampas Driggs Ave., Brooklyne

(Nuotrauka M. Stakovo)
Nuotrauka iš repeticijos “Dėdė Atvažiavo.’' Iš kairės: M. Juškienė, 

M. Stakovas, K. Benderis, O. Kazlauskienė ir Jonas Juška.

Taipgi bus vaidinami J. Juškos sekanti eilėraščiai: 
“Neliūdėk, žalias Berželi/’ “Lietuvaitės Džiaugsmas,” 
“Skrisk, Paukšteli, Balandėli,” “Sugrįžk, Sunau,” “Lie
tuvos žiedai” ir “Siunčiam Rožę Lietuvon.” Jas vaidins: k 
M. Juškiene, O. Kazlauskienė, J. Graunienė, M. Tame- 
lienė, ir J. Juška.

Taigi, širdingai esate kviečiami ateiti ir.pamatyti šitą 
vaidinimą. Nes komedija yra pilna juokų, tai gardžiai 
pasijuoksite, o eilėraščiai taipgi bus įdomūs, nes jie dek
lamuojant bus vaizduojami, vaidinami.

Rengėjai
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grįžta į savo orbitą. Baimė 
ir histerizmas nurimsta 
žmonėse. Viskas grįžta į 
normales vėžes. <

Nors tai fiktyvi fantazi
ja, bet kas gali pasakyti ar
ba paneigti, jog negali kas 
nors panašaus įvykti. Gali 
įvyksti skirtingi pasireiški
mai, negu kad šiame filme 
vaizduojama. Tačiau fil
mas priverčia pagalvoti, 
kad gali įvyksi neapsako
mas chaosas, jei nebus su
stabdyti branduolinių gink
lų bandymai.

Filmas suktas Anglijoj. 
Didesnė dalis filmuota 
Londono mieste ir “London 
Daily Express” redakcijoj, 
iš kur visos žinios paduoda
mos spaudon ir kur palai
komas kontaktas su visu 
pasauliu.

Šis filmas buvo plačiai 
rodomas privačioms orga
nizacijoms, kurios stoja už 
taiką.

Filme matome demons
tracijas prieš branduolinius 
ginklus — už taiką ir bend
rą sugyvenimą vienoje pla
netoje.

“The Day The Earth 
Caught Fire” dabar rodo
mas Victoria kinoteatre < 
Broadway ir 46 St., ir* 
Trans-Lux kinoteatre Ma
dison Ava. ir 85 St., New 
Yorke. /

Pravartu pamatyti.
H.F.

JAV ~NORI IŠTREMTI
60 KINIEČIŲ

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų agentai sugau
dė 60 kiniečių i^ nori juos 
ištremti į Hong Kongą. Sa
ko, būk jie nelegališkai at
vykę i šią šalį. New Yorko 
kiniečiai kelia protestą, nes 
,numato, jeigu šie bus iš
tremti, tai toks pat likimas 
dar daugelio laukia.

Albdtty, N. Y. — Valsti
jos seimelis nutarė, kad,1 
nuo rugsėjo 1 dienos NeW 
Yorko mieste teisėjams bus * 
mokama po $10,000 per me- 
tUjgr




