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METĄJ

KRISLAI
Pr. Lapienės balsas.
Nori būti šunim.
Naujas komitetas.
Teroras Jordane

— Rašo R. Mizara —

^Netoli Niujorko miesto gy
vena Pranė Lapienė. Kadaise 
ji turėjo Ilgojoj saloj hoteli, 
ir jai labai gaila buvo dipukų. 
P. Lapienė visą eilę jų kvietė 
atvykti pas ją, ji juos globo
sianti, jiems padėsianti.

Ir ši moteriškė, būdama pa
stabi, rašė dienoraštį 
žiant naujų ateivių “s

#Kai kuriuos iš dienoraščio epi
zodus dabar P. Lapienė pa
skelbė “Vienybėje.”

PER 4 MINUTES GALĖJO KILTI ATOMINIS KARAS
(■}

v

Tikimasi kad pasitarimai delj Oro jėgoms bu vo įsakyta ! Poterių klausimas mokyklose
W -r -a Ta—n a a a a I • ' XZ a *■ M a *W T Z'X /■< ' A 1 \/ » IVak. Berlyno bus atnaujinti; pasiruošti puolimui USSR į Aukse, teismo rankose

lio penki tėvai kreipėsi į 
teismus, kad paskelbtų tą 
įstatymą nelegaliu, priešin
gu šalies konstitucijai, ku
ri griežtai atskiria bažny
čią nuo valstybės. New 
Yorko vadstijos teismai 
skunda atmetė. Dabar mi
nėti tėvai krepiasi į Aukš
čiausiąjį teismą.

Tai labai rimtas ir svar
bus dalykas. Aukščiausia
sis teismas turėtų skundą 
užgirti ir tą New Yorko 
įstatymą paskelbti priešin
gu konstitucijai.

Pasirodo, kad apie.
Tarybų Sąjungą nebuvo

Omaha, Neb. —Washing
ton© dienraštis “The Wash- 

Mask- ington Star” atspausdino 
|voje tarpe Amerikos amba-j straipsnį, kuriame buvo iš- 
Į sadoriaus Mr. Thompson ir • keltas aikštėn baisus daly- 

ministro1 kas. Ten buvo pasakyta,
• atnaujinti; kad pernai rudenį laike 

Wash-; taip vadinamos “Berlyno

Washingtonas. — Čia, bet atnaujintos derybos 
rateliuose kalbama, kad la- ! galėtų privesti prie kokio j 
bai greitoje ateityje galės ' nors susitarimo, 
atsinaujinti pasita r i m a i I 
tarp Jungtinių Valstijų ir 

pIlbrg(;! Tarybų,Sąjungos V. Berly
no reikalais. Sakoma, kad 
tokias viltis kelia vėliausiai i užs5enio reikalu 
gaunamos žarnos is Mask-| G k dabar 

v . . i v°s. Gi>'di, Tarybų Sąjungai ita,.imai vyksia
‘usiv}le P‘ ‘ P‘le SU' ingtone tarn mūsų Valsty-1 krizės” per keturias minu-

, šitai nuo. r_ , , . ( -r j tęs. -galėjo kilti viską naiki-
. . J nantis pasaulinis atominis 

naujojo j karas Sako, kad vieną die- 
i na |)UV0 įsakyta visiems 
• lėktuvams visame pasauly
je Amerikos bazėse prisi- 

! krovus atominiu bombų 
! ti pasirengusiems lėkti

Tarybų sąjungos ir 
bombas mėtyti.

Mat, sako, kažin kaip 
vo per signalus f

naujųjų ateivių. 1 
kietijoje, jie rašę jai “ašaro
tus laiškus,” bažydamiesi, kad 
esą geri-gerutėliai. O kai at
vyko, apsidairė, pamatė, kad 
“prakaite teks duoną valgy
ti,” ėmė spiaudyti į viską.

Tie “patriotai” tuoj pradė
jo keisti ir savo pavardes. Tik 
pagalvokite: “viena šviesi mo
teris pasivadino grynai rusiš
ka pavarde”! Algirdai pradė
jo vadintis “Allensais,” o Bi
rutės — “Berthomis...”

įsakymą ruoštis pulti 
pranešta nė prezidentui

Iki šiol Berlyno klausimu 
: pasitarimai eidavo

Nors nei vienos, nei ki-Į^es sekretoriau Rusko 
tos pusės nusistatymas pa- ■ Tarybų Sąjungos 
matiniai nėra pasikeitęs, I ambasadoriaus Dobrynino

Moterims į astronautusi Moterys jau pribuvo 
; Ženevon ir tarėsi

Washingtonas. —Taip esą; Ženeva. — Čia jau pribu- 
nutarta ir patvarkyta oro; vo Amerikos moterų dele-

° durys uždarytos

erdvių užkariavimo valdy- gacįja. Pirmiausia jos turė- 
■bos. Mūsų moterys esančios - 
I “per silpnos” ir stokuojan- delegacijos 
čios patyrimo tokiems r”

šnipą giams, kokį atliko John pean< Moterys nusivyki- 
<4. . ■. . v . 11 į Glenn. Bet tada, kur gi ta- si0S). .kad Mr. Dean nedavė
šiandien, tarnaudami uz judo- riamoji musu moterų lygy- 
f. a X I - • v Irti Z\ z" I • < <

Poniai Lapienei galima pa
stebėti: daugelis tų, anot jos, 
“švietėjų,” ponų, kaip šliužai 
šliaužiojo, ieškodami 
vietų. Tūli jas ir gavo.

jo pasitarimą su Amerikos 
; taikos konfe- 

zy~ rencijoje pirmininku Mr.

bu-

Washingtonas. — Šalies 
Aukščiausiasi s teismas 

Mo nvpzirUnfac novinninc T ! svarsto, ar leisti įvesti į vie- JNe prezidentas nezinojęsi i . ‘ .Įsąsias mokylas poterių kal-
Washingtonas. — Paaiš- bėjimą, ar ne. Nuo 1958 nie

ki, kad apie Strateginės tii New Yorko valstijoje 
Oro Komandos vedėjo gen. veikia įstatymas, kuris rei- 
Thomas Power sumobiliza- kalauja, kad kasdien, pra- 
vimą Amerikos lėktuvų vi- i dedant darbą, viešosiose 
•sose bezėse užpulti Tarybų mokyklose būtų sukalbama 
Sąjungą atominėmis bom
bomis nebuvę pranešta nei 
prezidentui Kenedžiui nei 
Pentag o n o viršininkams. 
Jis dabar aiškinasi, kad jis 
truputį suabejojęs apie au
tentiškumą signalų, kad 
Tarybų Sąjunga jau pradė-

darbą, viešosiose

tokia malda: “Visagalintis 
dieve, mes pripažįstame 
mūsų priklausymą tau ir 
prašome tavęs palaiminti 
mūsų tėvus, mūsų mokyto
jus, mūsų šalį”.

New Hyde Bark mieste-

šišką grašį, provokuodami iš- 
davinėja tuos, kurie jiems ka
daise buvo ištiesę pagalbos 
ranką.

Sakėme ir sakome: tarp 
naujųjų ateivių, tarp dipukų 
yra gerų, dorų žmonių, bet 
yra ir labai suniekšėjusių!

bė?

Federaliniy tarnautojų 
armija daug paaugo

Washingtonas. — Fede
ralinio aparato tarnautojų- 
darbininkų armija padidėjo 
dar 74,454. Su pradžia šių 

redaktorius Balys Gaidžiūnas. metų jų skaičius pasiekė 
O Čikagos menševiką laik- 2,418,864. Niekados piimiau 

rašty tūlas Jašinskas stato to- Amerikos istorijoje federa- 
kį klausimą:

“Ar jums, mielieji priete
mai, nekyla kaltais mintis pa
siversti arba būti gimusiam 
šunim?..” (“N.” š. m. kovo 31

jokio užtikrinimo, jog jis 
parems jų reikalavimus tai- 

I kos konferencijai uždraus
ti atominius bandymus. Jis 
joms pasakė, kad Amerikos 
valdžia laikysis savo senojo 
nusistatymo.

Clevelando smetonininkų 
laikraštis praneša, kad pasi
traukia iš vietos jo vyriausias 
redaktorius Balys Gaidžiūnas.

Nemanau, kad kas nors iš 
Amerikos lietuvių p. Jašinskui 
tos garbės pavydėtų. Jei nori, 
jis gali savo užmojį gyveni- 
man vykdyti. Bet ką pasa
kys patys šunys, matydami, 

tkaip teršiama jų veislė!..
’ Ir ko tie mokyti vyrai ne
prasimano!..

line valdžia nesamdė tiek 
daug žmonių.

Didžiausias pakilimas pa
sireiškė Apsigynimo depar
tamente. Čia per metus pri
sidėjo 27,027 nauji tarnau
tojai.

Be to, skelbiama, kad fe- 
deralinei valdžiai tarnauja 
dar 109,227 žmonės be 
kio atlyginimo.

jo-

Labai daug daugiau 
gimimy negu mirimy

Washingtonas. — Fede
ralinis cenzo biuras paskel
bė, kad per dešimtmetį tarp 
1950 ir 1960 Jungtinėse 
Valstijose buvo 40,900,000 
gimimų, o mirimų tik 15,- 
600,000. Šalies gyventojų 
skaičius per tą dešimtmetį 
pakilo 28,000,000. Pabaigo
je 1960 metų Jungtinėse 
Valstijose jau buvo 
300,000 gyventojų.

179,-

< Niujorke įsikūrė Komitetas 
JAV komunistų veikėjams — 
Gus Hali ir Benjamin J. Da- 
visui—ginti. Kaip žinia, abu
du šitiedu vyrai laukia teismo 
dėl to, kad atsisakė užregist
ruoti JAV Komunistų partiją 
“svetimos valstybės agentū
ra,” kaip to reikalauja Mc- 
Carrano aktas.

Komiteto pirmininkas — E- 
lizabeth Gurley Flynn, sekre
torius — James J. Tormey, iž
dininkas — Cyril Philip.

Komitetas siekiasi aukomis 
sukelti $100,000 fondą, kad iš 
jo būtų galima naudoti lėšas 
persekiojamiesiems ginti.

Siunčiant aukas, čekius bei 
Money orderius, reikia išrašy
ti Cyril Philip vardu ir siųs
ti: 22 East 17th St., Room 
1526, New York 3, N. Y.

Komitetas prašo greitos vi
sų pagalbos.

IR ŠVEICARAMS
NIEŽTI KAILIS

Ženeva. — Šveicarijos 
piliečiams buvo pastatytas 
klausimas, ar jie nori ato
minio apsiginklavimo ar 
nenori. Pasirodo, kad 55 
procentai turinčių teisę 
balsuoti pasisakė už tokį 
ginklavimąsi. 537,387 balsa
vo už, o 286,858 prieš.

Moterys nebalsavo, nes 
Šveicarijoje jos vis dar ne- 
žmonėmis ir todėl joms ne
duodama balsavimo teisė.

vežė jį į kalėjimą ir ten už
kankino dėl to, kad Tulstanas 
atsisakė išduoti budeliams sa
vo draugus komunistus.
Apie 500 komunistų yra kan

kinami Jordano kalėjimuose.

* Jordano policija užpuolė 
mm an o mieste mokyklą, 

kurioje mokė 27 metų any
žiaus Abdulas Fateh Tulsta
nas, sakoma, komunistas. Nu-

Praėjusią savaitę mano kris
luose įvyko paklaida: parašy
ta, jog Susninką Jurgis—'Ži
linskas buvo sužeistas karo 
fronte, o iš tikrųjų jis buvo 
sužeistas čia pat Jungtinėse 
Valstijose esant kariuomenė
je.

klau- 
du-

Kodėl nepaskyrė 
negro?

New Yorkas.—toki 
simą stato pažangus
kartsavaitinis anglų kalba 
“The Worker”.- Ir tai labai 
rimtas klausimas. Iš devy
nių Aukščiausiojo teismo 
narių nėra nė vieno negro. 
Ir nėra dar buvę nė vieno 
negro toje aukštoje įstai
goje per visą jos istoriją.

Kodėl prezidentas Kene
dis nematė reikalo surasti 
tinkamą negrų atstovą ir

i bu- 
suprasta, 

jog tarybiniai lėktuvai jau 
pradėjo užpuolimą ant 
Amerikos. Mųsų laimei ir 
viso pasaulio^ laimei, laiku 
buvo pastebėta, kad jokio 
užpuolimo nėra, kad trivo- 
ga buvo duota apie užpuo- nepradėjo 
limą dėl techninio signalų 
sumaišymo ar sugedimo. Ir 
jeigu per keturias minutes 
nebūtų buvus ta klaida pa
stebėta, tūkstančiai Ameri
kos lėktuvų būtų pasileidę 
pulti Tarybų Sąjungą!

Baisus atominis karas 
būtų prasidėjęs.

Iš sykio buvo manyta, 
kad minėtas straipsnis 
Ayashingtono laikrašty j e 
buvo kokios nors sugedu
sios autoriaus Richard 
Fryklando vaizduotės pa
daras. Deja, čionai Strate
ginės oro komandos kabi
netas to straipsnio turinį 
patvirtino. Iš tikrųjų buvęs 
duotas toksai įsakymas vi
sose. bazėse lėktuvams su 
vandenilinėmis bombam i s 
būti pasiruošusiems lėkti 
ant Tarybų Sąjungos ir 
pradėti bombas mėtyti!

Tai matote, kokia padė
tis. Dėl techninės signalo 
klaidos galėjo kilti pasauli
nis karas!

jusi puolimą ant Amerikos, n* i i- • i- 
ir todėl tik įsakęs Ameri- DldclSS suirutes 

tas kos lėktuvams būti Pasi-j • .o- -- -
ruošusiems žygiui prieš Ta-1 oiduivjci OIIIJUJU 
rybų Sąjungą, bet nesisku
binęs apie tai Washingto- 
nui pranešti. Už keturių 
minučių po įsakymo Ameri
kos lėktuvams būti pasiren
gusiems pradėti karą, pa
aiškėję, kad ant Amerikos 

, užpuolimo Tarybų Sąjunga

pasi

Damaskus. — Naujoji 
militarinė tik poros savai
čių amžiaus valdžia turi 
daug bėdų. Prieš ją kovoja 
nuverstosios valdžios šali
ninkai ir tos nuverstosios 
valdžios priešai, kurie prie
šingi buvo ištraukimui Si
rijos iš Jungtinės Arabų

Baisiausios provokacijos 
pavojus

Kaip žinia, Jungtinės 
Valstijos turi apie keturis 
šimtus militariškų bazių vi
same kapitalistiniame pa
saulyje. Visose, jose randasi 
lėktuvų, aprūpintų atomi
nėmis bombomis

Daleiskime, kad nors 
vienas tų bazių komandie- 
rius būtų nesupratęs ar ne
nugirdęs atšaukimo pulti 
Tarybų Sąjungą ir būtų pa
siuntęs savo lėktuvus į 
Tarybų Sąjungą, arba jei
gu nors vienas komandie- 
rius ultras-fašistas tyčia 
būtų “nenugirdęs” atšauki
mo ir pasiuntęs lėktuvus, 
.na, ir karas, atominis ka
ras, pasaulinis karas!

Ir karas, kaip matote,, 
galėjo kilti be žinios net 
paties prezidento, o ką jau 
bekalbėti apie Amerikos 
liaudį.

riją sugrąžinti atgal pas 
Nasserį.

Kol kas naujoji valdžia 
sėkmingai numalšina visus 
priešus.

Jungtinės Valstijos 
pakeitė nusistatymą

United Nations, N. Y.— 
Po rimto apsisvarstymo 
Amerikos vyriausybė nuta
rė suteikti Jungtinėms. 
Tautoms informacijas apie 
Jbhrr Glenn kelionę beorėje’ 
erdvę je. Tarybų Sąjunga 
jau kovo 27 dieną suteikė 
visas informacijas apie sa
vo kosmonautų žygius

Amerikos moterų delegacija 
nusiginklavimo sueigoje

New Yorkas — Iš pen
kiasdešimt veiklių moterų 
delegacija lėktuvu išlėkė į

paskirti Aukščiausiojo teis- Ženevą, kur eina ^pasaulinė
nusiginklavimo konferenci
ja. Delegacija su savim nu- 

ŠILTAS SUSITIKIMAS I sivežė šimtus tūkstančių 
Maskva. — Čia lankosi I ParašU už. taiką, prieš gink- 

Amerikos novelistas Mit
chell Wilson. Buvo suruoš
tas platus susirinki m a s 
maskviečių susipažinimui 
su Wilsono vėliausios rusų 
kalbon išverstos knygos 
“Meeting at a Far Meri
dian” autoriumi.

mo nariu

tuos parašus visų Amerikos 
moterų vardu delegacija 
įteiks nusiginklavimo kon
ferencijai, kurią sudaro 17 
valstybių atstovai.

Visi taiką mylintys ame
rikiečiai tas drąsias mūsų

lavimosi lenktynes. Už misi- moteris nuoširdžiai sveiki- 
ginklavimą pareiškimą ir na. Jų misija garbinga.

Alžyras. — Prancūzų ar
mija suėmusi 40 dešiniųjų 
teroristų. Jų tarpe esą kele
tas žymių slaptosios armi
jos vadų.

Yeadon, Pa. —Čionai ki
lus gaisrui senelių prie
glaudoje žuvo du įnamiai. 
Kitiems 7l9 seneliams pavy
ko išsigelbėti.

kad 
tei-! 

kurie 1

Ir katalikų kunigai 
dalyvavo invazijoje

Havana. —Pasirodo, 
esama ir kunigų tarpe 
siamųjų kubiečių,
pernai dalyvavo invazijoje į 
į Kubą. Kunigai dalyvavę > 
kaip laimintojai įsiveržėlių! 
giinklų. Įsiveržėlių skerdi
kų tarpe esą nemažai karš
tai tikinčių katalikų. Jie be 
kunigų laiminimo nebūtų 
dalyvavę toje kruvinoje in
vazijoje.

Daugiau indonezy 
N. Gvinėjoje

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia praneša, kad ’ jai 
pavyko iškelti daugiau gin
kluotų partizanų į Naująją 

i Gvinėją, kurią valdo Ho- 
landiją. Tai daroma paruo
šimui dirvos plačiai masi
nei invazijai.

Iš kitos pysės čia pripa
žįstama, kad Jungtinės val
stijos vėl daro didelį spau
dimą į Indoneziją ir Hol
land! ją, kad jos tuojau at
naujintų derybas dėl tai
kaus išsprendimo N. Gvinė
jos problemos.

GAL PASMERKS 
KATALIKUS RASISTUS

New Orleans. — Arki
vyskupas Rummell, matyt, 
rengiasi rimtai susidoroti 
su savo parapijonais, kurie 
laikosi savo rasistinio nusi
statymo prieš negrus. Jis 
žada juos ekskomunikuoti. 
Tai paliestų keletą žymių 
politikierių, kurie, katalikų 
balsais išrenkami.

Tai bene tik ar nebus tik 
vienas visoje katalikų baž
nyčios amerikinėje hierar- 

dvasiškis,

Kinija nepriims be jos 
sutikimo sutarčiųy

Hong Kong. — Čia gau
tas Kinijos dienraštis “Jen- 
min Jih Pao” pareiškia, 
kad Kinija nepildys ir ne
pripažins jokių nusiginkla
vimo bei kitų tarptautinių 
sutarčių, kurių padaryme 
bei paruošime jinai nedaly
vavo. Kitokio nusistatymo 
toks milžiniškas kraštas nė 
negali turėti. Pareiškimas, 
aišku, taikomas į Ženevoje chijoje aukštas 
einančią nusiginklavimo kuris rimtai kovoja prieš 
konferenciją, į kurią Kini
ja nebuvo įsileista.

rasizmą.

TIKISI SUSITARIMO 
BERLYNO REIKALU

Londonas. — Čionai lan
kėsi Vakarinio Berlyno 
majoras Willy Brandt. Jis 
išsireiškė, kad turės būti 
prieita kokio nors laikino 
susitarimo dėl V. Berlyno 
tarp Rytų ir Vakarų.

VIENAS GERIAUSIA 
APMOKAMŲ

Washingtonas. — Su pa
darymu naujos sutarties 
tarp plieno darbininkų uni
jos ir plieno trusto, unijos 
prezidento McDonaldo var
das labai pakilęs. Dabar 
Mr. McDonald gauna $50,- 
000 algos per metus.
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myj/.rašytojų leksiką ir 
frazeologiją.^ Ta i pirmasis 
tokios apimties žodynas mūsų 
leksikografijos istorijoje. Jis 
bus puiki dovana ne tik lit-

Ambasadorius Dobryninas
KOVO 30 DIENĄ naujasis Tarybų Sąjungos am^ 

basadorius Jungtinėms Valstijoms Anatolis Dobryni
nas įteikė prezidentui Kenedžiui savo kredencialus. 
,, , Formalumų eigoje tarybinis ambasadorius sakė 
prezidentui, kad jo atstovaujamoji šalis yra įsitikinusi, 
jog esamieji tarp šitų dviejų šalių nesusipratimai, vei
kiant bendromis pastangomis, gali būti nugalėti.

Prezidentas Kenedis, atsakydamas į ambasadoriaus 
kalbą, pareiškė, jog, kai tarp Tarybų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų santykiai pagerės, tai eis naudon ne tik 
abiem šalim, o ir visai žmonijai.

— o —
AMBASADORIUS DOBRYNINAS nėra naujokas 

diplomatijoje. Jungtinių Valstijų politika jam tapgi la
bai gerai pažįstama. Turi gerą nuovoką jis apie visą 
mūsų šaly padėtį.

Šis jaunas, 43 metų amžiaus vyras,—laisvai varto
jus anglų kalbą diplomatas tarp 1955—1956 metų tar
navo TSRS ambasadoje Washingtone patarėju. 1956 
—1957 metais—Jungtinių Tautų generalinio sekreto
riaus Hammarskjoldo padėjėju dirbo. Grįžęs į Maskvą, 
Dagryninas dirbo TSRS užsienio reikalų ministerijoje 
amerikinių reikalų skyriuje.

Dobryninas buvo paskirtas ambasadorium Wash
ingtone po to, kai pasitraukė M. A. Menšikovas.

Spaudos korespondentai pažymi, kad Dobryninas— 
talentingas politikas-diplomatas, mokąs prie žmonių pri
eiti, žinąs, ką kada sakyti, ko nesakyti. Kitais žodžiais, 
sako korespondentėi, Dobryninas labai tinka tai aukš
tai vietai, kurią užėmė.

Su prezidentu Kenedžiu Dobryninas susipažino 
1961 metais Vienoje, kur įvyko premjero Chruščiovo ir 
prezidento Kenedžio susitikimas.

Argentinoj ir Sirijoj
ARTURO FRONDIZI, Argentinos prezidentas, ta

po areštuotas ir išvežtas į nedidelę Garcia salą, esančią 
La Platos upėje. Ten įkalintas. Frondizi areštavo, nu
vertė ir {Kalino Argentinos armijos ir laivyno viršinin- 
kai-karininkai, su klerikalų talka.

A. Frondizi buvo išrinktas prieš apie ketverius me
tus Argentinos prezidentu, ir jau buvo pasikėsinimų 
prieš jo valdžią. Ir tie pasikėsinimai dažniausiai buvo 
daromi ginkluotų jėgų. Kodėl Frondizi, būdamas galio
je, nepajėgė apvalyti armijos, laivyno ir orlaivyno nuo 
sau nepageidaujamų elementų, sunku pasakyti.

Dabar į prezidento kėdę pasodintas Jose Maria 
Guido, 51 metų politikierius, priklausęs tai pačiai par
tijai, kuriai priklauso ir Frondizi, būtent Intrasigentų 
(“bekompromisinių”) radikalų partijai. Didesnės' bur
žuazinės partijos Argentinoje yra dvi— Intrasigentų 
radikalu ir Radikalu.

Jose Guido, buvęs senato pirmininkas, kadaise pa
sižadėjęs ginti demokratiją ir būti ištikimu prezidentui 
Frondiziui, o dabar judpšiškai sėdosi į prezidento kėdę 
ir pareiškė, kad jis ginsiąs demokratiją taip, kaip jam 
padiktuos militaristų klika!

Frondiziui verta pripažinti nuopelną nors už tai, 
kad jis atsisakė pasirašyti po atsistatydinimo aktu, kil
ią militaristai jam buvo pakišę. Bet už nieką daugiau!

Kadaise, laike rinkiminės kampanijos Frondizi, pa
žadėjo Argentinos liaudžiai daug dalykų, o kai tapo iš
rinktas prezidentu, jis nusigrįžo nuo tų pažadų, juos 
pamiršo, stodamas tarnauti savų ir užsienio kapitalistų 
tarnybon. Frondizis pareiškė, kad jis anuliuos (panai
kins) šiemet įvykusių rinkimų rezultatus, nes rinkimus 
laimėjo peronistai su komunistų talka. Taigi, kai Fron
dizis kilto demokratijai smūgį, tuomet militaristai smo
gė jam per galvą.

Argentinoje daug ko galima tikėtis, bet ramybės ir 
darbo žmonių būvio pagerinimo greitoje ateityje tikėtis 
neverta, nes to nebus, niokojant šalį militaristams.

— o —
SIRIJOJE TAIPGI militaristai nuvertė civilinę 

Valdžią, kuri, pasak militaristų, buvo labai prasiradusi, 
skendėjo kyšininkystėje. Galimas daiktas, kad taip br 
buvo.

Kalbėdamas armijos vardu, gen. Abdel Karim Za- 
chreddine pareiškė spaudos korespondentam, jog armi
ja būsianti valdžioje ilgokai. Girdi, karininkų valdžia 
vykdys šalyje socializmą, bet “gerą” socializmą. Matyt, 
Sirijos liaudis reikalauja griežtų reformų, kad būtų 
pagerintas kiek tiek jos gyvenimas. Na, tai karininkai 
ir pažada jai daug ką. Bet ką iš tikrųjų jie šaliai duos, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Daug nuverstos valdžios narių yra areštuoti ir su
kišti į kalėjimus; suareštuota nemažai ir šiaip visokių 
politikierių. O kai kur Sirijoje jau kelia galvą Nasse- 
rio šalininkai.

Kadaise komunistinis judėjimas Sirijoje buvo tvir
tas. Bet kai ši šalis buvo “suvienyta” su Egiptu, tai 
Nasseris kirto aštrų smūgį tam judėjimui. Po to, kai 
Sirija sukilo prieš Egiptą ir išstojo iš “Jungtinės Ara
bų Respublikos”, naujoji valdžia, vadovaujama Nazemo 
ei Kudsio, taip pat įvedė griežtus varžtus komunisti-

TURTAI IR ŽMONIŲ 
LAISVE

Kanadiškiame “Liaudies 
balse” skaitome:

Visoje Lotynų Amerikoje 
>gyvenimas verda kunkuliuoja. 
Ir kas tik pavažinėja po tas 
šalis, vis pasako, kad nera
mumų priežastimi yra labai 
didelis klasinis nelygumas. 
Vieni labai turtingi, o kiti la
bai biedni. Tą faktą pripaži
no pats prezidentas Kenedis. 
‘Tie, kurie pastoja kelią ra
miai revoliucijai, padaro prie
vartos revoliuciją neišvengia
mą,” pasakė jis.

Argentinos žmonės, įskai
tant ir komunistus, rėmė Pe
rono režimo nuvertimą, bal
savo už Frondizio kandidatū
rą į prezidentus. Jie tikėjo
si, kad bus geriau. Ponai ža
dėjo pravesti reformas. Bet 
kai tik stojo prie valdžios, 
tuoj užmiršo visas reformas. 
Turčiams sunku išsižadėti 
nors dalies savo turto.

Alžyrijoje ėjo baisus karas 
per 7 metus. Europiečiai, 
susigrobę Alžyrijos turtus, 
nenori nusileisti vietiniams. 
Jie nenori pripažinti jų ly
giais, dalintis su jais' šalies 
gerovėmis.

Taip per visą pasaulį.
Visokių šalių pabėgėliai te- 

betriukšmauja, norėdami at
gauti turtus ir privilegijas.

Bet juo toliau, tuo sunkiau 
tiems besočiams darosi. Stip
rėja socialistinis sektorius, 
stiprėja liaudies sambrūzdis 
po visą kapitalistinį pasaulį. 
Stiprėja kolonijų išsiliuosavi- 
mo judėjimas. Pasukti istori
jos ratą atgal jau nebeįmano
ma. Ponai gali kiek sulėtin
ti, bet negali jau sustabdy
ti. O apie pasukimą atgal ne
gali būti nei kalbos.

Keista, kad žmogus žmogui 
gali būti toks žiaurus, toks 
gyvuliškas. Rodos, ir bažny
čias lanko, klauso pamokslų' 
apie dievo įsakymus, bet lai
kosi įsikibę i turtus, kaip er
kės. Ir ką tokiems besočiams, 
gali padaryti? Dėl to, kaip 
prezidentas Kenedis pasakė, 
jie “daro prievartos revoliuci
ją neišvengiamą.”

MAURICE THOREZ 
APIE KARO 
PALIAUBAS ALŽYRE

Po to, kai buvo pasirašy
ta karo paliaubų sutartis 
dėl Alžyro, TASS - ELTOS 
korespondentas paduoda 
F r a n c ū z ijos Komunistų 
partijos generalinio sekre
toriaus nuomonę apie tai. 
Thorezas savo nuomonę pa
reiškė partijos ple n u m e , 
kuris buvo sušauktas š. m. 
kovo 22 d.

Skaitytojams, be abejo
nės, bus įdomu susipažinti 
su Francūzijos Komunistų 
partijos vadovybės nuomo
ne apie tai. Skaitome:

Alžyro liaudis privertė pri
pažinti savo sienų neliečiamy
bę, savo teritorijos, taip pat ir 
Sacharos vientisumą. Pripa
žinta, kad egzistuoja alžyrie
čių nacija .

Ugnies nutraukimas Alžyre 
yra mūsų partijos politikos 
laimėjimas, nes tik mūsų par
tija iš pat pradžių buvo nu
mačiusi teisingą politiką.

Kalbėdamas, kad Prancū
zijos Komunistų partija vyk
dė teisingą politiką per sep
tynerius su viršum koloniji
nio karo Alžyre metų, M. To- 
rezas priminė konkrečius 
veiksmus, kurių ėmėsi partija, 
kovodama, kad kuo greičiau
siai būtų nutrauktas karas 
Alžyre ir įvesta ten taika. 
Narsi prancūzų patriotų, visų 
respublikonų ir demokratų 
kova už taiką Alžyre, pareiš
kė jis, pakeitė padėtį šalyje, 
ir su tuo teko skaitytis ofici- 

niam judėjimui.
Tiek Argentinoje, tiek Sirijoje, tiek ir visoje eilėje 

kitų buržuazinių kraštų liaudies skurdas ir vargas la
bai didelis, todėl ji bruzda, juda, kovoja, bet ji dar ne
turi užtenkamai jėgų paimti valstybės galią į savo ran
kas, na, tai militaristai, už kurių nugaros* stovi turčiai, 
tuo ir naudojasi ,

Oranas. — Francūzijos 
policija darė kratą reakci
ninkų kvartale, surado 130 
šautuvų, amun i c i j o s ir 
daug rankinių granatų.

liams valdžios ppgąiitąms -ų 
vyriausybei.

šitaip pasikeitus politinei 
padėčiai šalyje, reikia ruoš
tis būsimam referendumui, 
pasakė M. Torezas. Referen
dumo metu Prancūzijos ko
munistai tars “taip” taikai ir 
“ne” de Goliui. Jie balsuos 
už taiką, nes ją dar reikia 
pasiekti, nes ugnies nutrau
kimas — tai dar ne taika.

šiuo metu, toliau pasakė 
kalbėtojas, reikia smarkiau 
kovoti prieš fašizmą, prieš 
prancūziškąją fašizmo formą, 
tai yra prieš “slaptąją gink
luotą organizaciją.”

Referendumo metu Prancū
zijos Komunistų partija galės 
parodyti prancūzų tautai sa
vo aiškią ir tvirtą poziciją Al
žyro klausimu, parodyti, kad 
Prancūzijos Komunistų par
tijos politika atitinka Prancū
zijos interesus.'

M. Torezas ragino besiruo
šiant referendumui ir jam 
vykstant kartu ruošti partiją 
rinkimams, kurie gali įvykti 
vėliau. Šį pasiruošimą, pabrė
žė jis, reikia pagrįsti Pran
cūzijos Komunistų partijos 
programos propaganda, pro
gramos, kurią priėmė P K P 
XVI suvažiavimas ir kuri ro
do aiškų demokratijos atkū
rimo ir atnaujinimo kelią.

Baigiamoje savo kalbos da
lyje Morisas Torezas nurodė 
partijos uždavinius ateinan
čiam laikotarpiui, ypač darbą 
jos gretoms toliau stiprinti. 
Kaip sustiprėjo partijos įtaka 
plačiosioms liaudies masėms, 
pasakė jis, rodo daugelis pa
vyzdžių. Antai, vykstant Pa
ryžiuje tradiciniam marksis
tinės knygos pardavimui, ku
ris truko dvi dienas, buvo par
duota partijos leidinių už 7 
milijonus frankų. Tai—rekor
dinė suma palyginti su kitais 
metais. ĮWondą Prancūzijos 
K o m u n.i s t ų partijai remti 
prancūzų tauta šiemet surin
ko 160 milijonų frankų.

■ šiemet, toliau paž y m ė j o 
M o r i s a s: Tgreząs, į partiją 
įstojo 24 tūkstančiai naujų 
narių. Įsteigta šimtai naujų 
partijos kuopelių.

LIETUVOS LITUANISTŲ 
VEIKLA

“Tėvynes balse” skaitome 
apie tai, kaip dirba Lietu
vos lituanistai—mokslinin
kai, kurpėms pavesta aiš
kinti ir globoti lietuvių kal
ba ir literatūrą. Laikraštis 
rašo:

Kada beužsuksi į šį dailų 
triaukšti pastatą Antakalnio 
gatvėje, Vilniuje, tave visuo
met pasitiks... tyla. Tyla ko
ridoriuose, mokslinių bendra
darbių kabinetuose. Tačiau, 
pravėręs bet kurias duris, pa
matysi susikaupusius, įtemptai 
dirbančius žmones.

—Nelengva pajusti mūsų 
darbo pulsą, — sako Lietu
vos Mokslų akademijos Lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tuto mokslinė sekretorė A. Se- 
selskytė. — Juk kelerių me
tų kruopštaus darbo rezulta
tai telpa nedideliuose aplan
kuose, portfeliuose.

Pagrindinis ir svarbiausias 
instituto leksikografui darbas 
— “Lietuvių kalbos žodyno” 
paruošimas. Jau išleisti pen
ki šio vertingo ir laukiamo 
leidinio tomai. Šiuo metu baig
tas ruošti šeštasis tomas, ku
ris apima antrąją “K” raidės 
dalį, ypač daug padirbėjo ats. 
redaktorius J. Kruopas, vyr. 
mokslinė bendradarbė !Z. Jo- 
nikaitė, filologijos m: o k s 1 ų 
kandidatai A. Kučinskaitė, A. 
Lyberis, J. Paulauskas, B. To- 
lutienė. žodynas pasižymi 
leksikos ir frazeologijos, su
rinktos iš visų galimų šaltinių, 
gausumu.

Jame bus galima rasti visų 
reikšmingesnių lietuvių kalbos 
raštijos paminklų, liaudies 
šnekamosios kalbos ir žymes-

uanistui, bet ir visam kalbo
tyros mokslui, plačiajai visuo
menei. Neginčijamą naudą 
naujasis žodynas atneš ir lie
tuvių literatūrinės kalbos, o 
taip pat .visų mokslo ir tech
nikos šakų terminologijai.

Svarbią teorinę ir praktinę 
reikšmę turi dabartinės lietu
vių literatūrinės kalbos fone
tinės sandaros aprašymo ir 
analizės problema. Visi anks
čiau išleisti darbai šia tema 
paseno ir neatitinka dabarti
nių reikalavimų.

Pagrindinis šios problemos 
darbas — “Mokslinės lietuvių 
kalbos gramatikos” trijų to
mų paruošimas. Dabartinės 
kalbos sektoriaus bendradar
biai, filologijos mokslų kan
didatai K. Ulvydas, V. Vait
kevičiūtė, A. Valeckienė, K. 
Ambrasas drauge su Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto lietuvių kalbos ir 
literatūros katedros dėstyto
jais filologijos mokslų kandi
datais A. A. Laigonaite ir V. 
Urbučiu ruošia pirmąjį šios 
gramatikos tomą, apimantį fo
netiką, daiktavardį, būdvardį, 
skaitvardį ir įvardį.

Baigiamas taip pat ruošti 
ir ketvirtasis, paskutinis “Lie
tuvių literatūros istorijos” to
mas. Jis apims lietuvių tary
binės literatūros 1940-1960 
metų laikotarpi, pagrindinius 
jos vystymosi etapus. Šiame 
tome spausdinami apžvalgi
niai skyriai apie lietuvių ta
rybinės literatūros vystymąsi 
1940-41 metais, antrojo pa
saulinio karo metu ir pokario 
laikotarpiu, žymesnių lietu
vių -tarybinių rašytojų mono
grafijos.

New Britain, Conn.
NELAIME

Aną dieną Nele Šuopię- 
ne (Shopes) išėjo savo rei
kalais į miestą, parpuolė 
gatvėj ir sunkiai susižeidė. 
Nuvežta į New Britain li
goninę. Gydytojai pripaži
no, kad aukščiau kelio kojos 
kaulas trūkęs. Nežinia, 
kaip greitai galės Nelė 
grįžti į namus.

Linkime draugei greitai 
susveikti.

•

Joe Joseph išdirbo 50 
metų American Hardware 
Corp., neišlikęs nei vienos 
dienos,, išskyrus tą laiką, 
kai buvo pašauktas pirma
jame pasauliniame kare į 
karinę tarnybą. Kai jį pa
leido ant pensijos, jam pa
rodė, jog jis paprastai yra 
išdirbęs 100,000 valandų, o 
viršlaikio apie 27,000 va
landų. Vadinasi, kai kiti be 
darbo gatvėmis vaikštinėjo 
nuo vienos dirbtuvės vartų 
iki kitos, tai Joe dirbo virš
laikį.

Jau per daug buvo darbš
tus.

•
Fafnir Bearing Corp, 

darbininkai, išst r e i k a v ę 
virš šešių savaičių, grįžo 
darban su ne visais laimė
jimais.

American Hardware 
Corp, darbininkai be strei
ko susitaikė, taip pat ir 
New Britain Machine Co. 
streiko išvengė.

Vikutis

Damaskas. — Nauja val
džia areštavo buvusį prezi
dentą, premjerą ir 100 jų 
pasekėjų.

J. Grigiškis

įvairiais klausimais s
Nepavydėtinas indėnų 

gyvenimas
Apskaičiuojama, kad 1492 

m., kai Kolumbus surado 
Ameriką, dabartinėje Jung- 
tinių Valstijų teritorijoje 
gyveno 846,000 indėnų. 
1865 metais jų beliko tik 
294,574. Baltieji imigran-’ 
tai juos persekiojo, dauge
lį išskerdė, likusius suvarė 
į nederlingų žemių rezerva
cijas. Taip jie ir nyko re
zervacijose dėl stokos mais
to ir ligų siautėjimo. 1887 
metais dar jie turėjo 137 
milijonus akrų žemės, o 
1949 metais beturėjo tik 56 
milijonus akrų.

Šiuo metu Jungt i n ė s e 
Valstijose randasi apie 
344,000 indėnų. Tai apie 

1)1},000 datų iau, kaip 1865 
m. buvo belikę. Toks gy
ventojų paaugi m as, su
prantama, yra visai mažy
tis. Jie gyvena išsimėtę 
visose valstijose, apart De
laware, kur jie visai išny
ko. Daugiausia jų gyve
na Arizonos valstijoje — 
apie 66,000; Oklahomoje— 
54,000. Kai kuriose valsti
jose tik po kelias dešimtis.

Kanadoje jų gyvena apie 
160,000. Daugiausia indė
nų gyvena Lotynų Ameri
koje; kur klimatas šiltes
nis. Meksikoje — 3,500,- 
000, Ekvadore — 1,250,- 
000.

Gyvenimo sąlygos visur 
indėnams labai sunkios. 
Brazilijoje apie 60 procen
tų indėnų gyvena nepę/ei- 
namuese A m a z o n o upės 
raistuose, kur civilizacija 
jų visai nepasiekia. Mek
sikos indėnų metinės įei- 
gos siekia nedaugiau $20; 
jie daugiausia maitinasi 
kukurūzais, iš kurių viso- 

1 kios rūšies valgį gaminasi. 
Ekvadore jų uždarbis ne
siekia aukščiau 5 centų į 
dieną, nepaisant kad kitų 
darbininkų minimum alga 
apie 15 centų į dieną. 
Ir taip visose Lotynų Ame
rikos šalyse indėnų gyveni
mas nepakenčiamai skur
dus, žiaurus.

Virš 400 metų prabėgo 
nuo to laiko, kai ispanai 
užkariavo ir pavergė Perų 
indėnus. Kaip tada, taip ir 
šiandien 90 procentų Peru 
gyventojų yra neraštingi— 
nemoka skaityti ir rašyti. 
Nesulaukdami žemės refor
mų, indėnai žemdirbiai pa
tys užėmė dvarininkų kont- 

• r o 1 i u o jamas žemes prie 
Cerro de Pasco miestelio, 
arti amerikiečių kompani
jos kontroliuojamų kasyk
lų. Atsiusta kariuomenė 
apšaudė indėnus, daugelį jų 
užmušė.. Kova už žemės re
formą, tačiau, tuo nesibai
gė. Žemdirbiai kovoja' už 
kiekvieną žemės colį.

Mūsų prezidento Kene
džio paskelbta “Progresui 
Sąjunga,” kas liečia indė
nus, pasilieka naudingas 
i š n a u d o t o jams įrankis. 
Jungtinių Valstijų finansi
nė parama nepasiekia tų 
žmonių, kuriems ji yra rei
kalingiausia. Parama tik 
sutvirtina diktatorines val
džias, visai nesiskaitančias 
su liaudies reikalavimais.

Argi socialistinis 
siūlymas?

American Medical Asso
ciation griežtai priešinasi 
prez. Kenedžio siūlymui ne
mokamai suteikti medicini
nį pensininkams patarnavi
mą, kaip priedą prie Social 
Security. Toks pasiūly
mas esąs socialistinis ir 
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“laisvam paša uliui” ne
tinkamas, kenkiąs privati
niam bizniui.

Bet kaip dabar šis reak
cinis gydytojų trustas gali 
išaiškinti kapitalis t i n ė j e 
A n g 1 i joje praktikuojamą 
nemokamą medicininį ap
tarnavimą visiems savo gy
ventojams? Argi Anglijai 
iš to susidaro koks nors pa
vojus, kokio bijo ameriki
nis gydytojų trustas?

Tuo patarnavimu Angli
joje naudojasi 98 procentai 
visų gyventojų. Tik 2 pro
centai naudojasi privatiniu 
medicininiu aptarnavimu. 
Tai daugiausia milijonie
riai.

Kad palaikyti Nacionali
nį Sveikatos Aptarnavimą, 
visi darbininkai moka nųį 
9 iki 39 centų į savaitį, 
taipgi biznieriai turi su
mokėti po tam tikrą sumą. 
Tas aptarnavimas sudaro 
virš bilijoną dolerių meti
nių išlaidų. Taksais ir ki
tais mokesčiais sukeliama 
apie 22 procentus, nedatek- 
lių padengia valstybės iž- 4 
das. Anglijos valstybė dėlto 
nebankrutuoja, nei tampa 
socialistine.

American Medical Asso
ciation organas “Today’s 
Health” rašo, kad Miss M., 
gyvenanti arti Albany, N. 
Y., turėdama virš 65 m. 
amžiaus, buvo operuota ir 
dvi savaites išbuvo ligoni
nėje — viso sumokėjo $1,- 
240.49. Tai galima supras
ti, kaip sunku daugeliui 
susirgusių senyvų žmonių 
patiems panešti gydymo iš- . 
laidas.

Prez. pasiūlymą remia 
‘plati visuomenė. New Yor- ’ 
ke sušauktame unijų susi
rinkime dalyvavo apie 10,^ 
000 pensininkų. Kituosef 
miestuose taipgi šaukiami 
pensininkų susirink i m a i. 
Gegužės 20 d. unijos šau
kia masinį mitingą N. Y. 
Madison Square Garden, 
kur prez. Kenedis bus vy
riausiu kalbėtoju. Gegužės 
24 d. iš visos šalies delega
cijos veš piliečių peticijas 
Kongresui.

Jeigu Anglija gali turėti 
pilnai mokamą aptarnavi
mą visiems gyventojams, 
tai kodėl gi Jungt. Valsti
jose negalima turėti nors 
pensininkams nemokamas 
medicininis aptarnavimas. 
Kuo amerikiečiai prastesni 
už anglus?

Yra kuo susirūpinti
Jungtinėse Valstijose yra 

apie 50,000 narkotikų nau
dotojų. New Yorkas turi^. 
apie 21,000 narkotininkų, 
kurie sudaro 46 procentus 
visos šalies narkotininkų. t 
Nelegaliu būdu narkotikai7 
gaunami iš Japonijos, 
Hong K o n g o „ Tailando, 
Buriuos ir iš kitų šalių. 
New Yorko uoste sustoję 
laivai patarnauja narkoti
kų agentams.

N. Y. majoras Wagneris 
tuo klausimu rimtai susi
rūpinęs. Televizijoje kalbė
damas, majoras surado di
dėjantį narkotikų pavojų. 
Naudoją mirko tikus tampa 
ligoniais, kuriems reikia 
specialių ligoninių gydytis, 
o jų stoka. Narkotikų nau
dotojai į metusi praleidžia 
apie 200 miljonų dolerių. 
Kad pasipirkti brangų nuo-' 
dą, tai daugelis narkotikų 
naudotojų tampa plėšikais 
ir kitokiais kriminalistais.. 
Tuo blogiau, kad narkotikų^ 
agentai lengvai pasį e k i 
aukštesnes mokyklas i r dau
gelį mokinių padaro narko- 
tininkais.

f



Mūsų jaunimas ir 
jo auklėjimas

Mes žinome, kad pasaulio, 
mūsų žemės žmonės yra pa
siskirstę į daug tautų-ta li
teliu ir rasiu. Vienok, ne- v V 7
žiūrint klimatiniu skirtu
mų, visur visi žmonės atke
liauja į šią ašarų pakalnę 
vienokiu būdu. Kur žmonės 
bebūtų, paimk juos nuo kū
dikystės, auklėk ir mokyk 
juos tuo pačiu mokslu, to
mis pat priemonėmis ir tos 
pačios gyvenimo filosofijos, 
ir jie visi išaugs kaip kad 
jie būtų vienos tautos sū
nūs ir dukterys. Skirtumas 
bus tik tame, kad jie ne vi
si paliks genijais, ne visi 
pageidaus vienokius darbus 
dirbti ir vienokiais poelgiais 
gyventi.
i Gamtoje yra kas tai to
kio, kad kiekvieną gimstan
tį asmenį ji apdovanoja ne 
tiek skirtingais veido bruo
žais, bet ir skirtingais pa
linkimais, nuo kurių žmo
gus per visą savo gyveni
mą negali atsipalaiduoti.

Jeigu aplinkybės ar liki
mas įstumia jį į skirtingą 
vagą, skirtingą darbą, ne
gu jam prigimties yra skir
ta, jis per visą savo am
želį bus nepasėkmingas ir 
nelaimingas, bet jis nebus 
kerštinčium ar neapkentėju 
kitų rasių ar kitaip kal
bančių žmonių, jeigu jam 
kas nors iš pat kūdikystės 
neįžiebs tos neapykantos į 
jo sąmonę.

Kokiomis teorijomis mes 
besivaduosime ,savaime yra 
aišku, kad kerštas, neapy
kanta ir daug kitų negero
vių paeina pamatiniai iš 
žmonių gedimo — ant žūt
būt naudotis kitų žmonių 
darbo vaisiais ir dominuoti 
juos. Dėl to yra tveriami 

įtikėjimai ir dėl to žmonės 
yra skirstomi į tautas.

pradeda, tai komercinė 
spauda pabaigia.

Mūsų gi Amerikos lietu
viškas jaunimas negali bū
ti kitoks kaip visa Ameri
kos masė. Lietuviai tėvai 
ne tik kad negalėjo, bet ir 
nepajėgūs buvo įskiepyti 
savo vaikams meilę Lietu
vai, nes ką gi gero, gražaus 
ir prakilnaus galėjo jiems 
priešpastatyti palyginamai 
su Amerika?

Vaikai iš tėvų tegirdėjo 
apie skurdą ir purvą, tam
sumą ir atsilikimą, tad ar 
stebėtina, kad jaunuolius 
Lietuva labai mažai teža- 
vėjo.

Lietuvių kalba, jie manė, 
esanti mažai kam naudin
ga. Mūsų mokyklų istorijų 
knygose Lietuva tik keliais 
žodžiais pažymėta, tad la
bai mažai kas ir žino, kur 
ji yra ir kas ji yra. Jei
gu jau didžiųjų tautų jau
nimas Amerikoje suameri- 
konėja, tai kaip mes, lietu
viai, nesistengtume, mes sa
vo jaunimo ir prie geriau
sių pastangų Lietuvos pat
riotais palaikyti neįstengsi
me. I '

Mes Amerikoje turime 
daug taip vadinamų lietu
viškų bažnyčių, bet tose 
bažnyčiose tiek lietuvišku
mo yra, kad jos iš lietuvių 
vargšų darbininkų iščiulp
tais pinigais pastatytos, bet 
jos yra pilnoje vyskupų 
nuosavybėje ir joms palai
kymas lietuvybės visai ne
apeina. Jųjų idealas — 
popiežiaus sostas ir kunigų 
hegemonija. Jau dabar 
daugelyje lietuvių bažny
čių pusiau lietuviškai ir

Byron R. “White paskirtas 
Aukščiausiojo teismo nariu
Washington.—JA.Vl,AukšL 

čiausiojo teismo 'Kabys, "tei
sėjas Charles Evans Whit- 
tacker, dėl blogos sveikatos 
pasitraukė iš tos vietos. 
Tai buvo praėjusį ketvirta-

Is laiškų Žinios iš Lietuvos

tas apeigas atlikinėja.
Yra pas mus tokių “pat-

Gal kas tam samprotavi- notų,” kurie šūkauja, 
mui priešinsis, bet kaip se-; “Kaip bus, kaip nebus, bet 
nos yra žmonių draugijos, lietuvis nepražus.” Supran- 
tautos ir tikybos, taip se- tama, kacĮ lietuvis nepra- 
nas yra ir žmogaus žmogų- p>et tai yra Lietuvoje, 
mi išnaudojimas. Kuris kujo ne Amerikoje. Ne
rį pagimdė, ^aš jau čia nesi-: žiūrint, kad Lietuva įeina 

. j sąstatą Tarybų Sąjungos, 
Pas mus, Amerikoje, pa-1 vienoię gį įen lietuvis paliks 

"’. ’ Y . nes ten jaunoji
mokslus ir dogmas, skie- karta yra mokoma lietuviu 
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dikystės, mes nors^ tiumpai. |ietuviui yra miela ir bran-
— I — - X- — — .d.*.* — • w < X ■* « x V'V'A XX ! jįe sau 
kyklų skiepijimą jaunimui j b -a dabartį 
“tautinės filosofijos. ^leitimi

imu nagrinėti.

Namai ant ratų
VILNIUS. — Lietuvos 

TSR Statybos ministerijos 
Vilniaus medžio apdirbimo 
kombinatui patikėta organi
zuoti kilnojamų skydinių na
mų statybininkams gamybą. 
Tokiuose namuose numaty
ta įrengti rūbines, valgo
muosius ir poilsio kamba
rius. Kiekvienas namas bus 
išleidžiamas su pilnu, baldai 
komplektu.

Iš viso per metus kombi-r, 
natas pagamins 160 namų 
statybininkams. Šimtas iš 
jų bus sumontuota ant ra
tų. Kilnojamosios tarnybi
nės ir buitinės patalpos įga
lins, esant reikalui, per ke
letą valandų įrengti staty
bininkų miestelį.

trikotažo fabriko siuvėjos. 
Pačioms tekdavo atsinešti 
ruošinius, perduoti gami
nius techninės kontrolės 
meistrams

Dabar jos pradėjo dirbti 
naujoviškai. Siuvėjos sėdo 
prie konvejerio, kurį įren
gė įmonės remontininkai, 
vadovaujami inžini e r i a u s 
V. Kavaliausko. Dabar 
konvejerio juosta “.atneša 

»kiekvienai siuvėjai gaminių 
ruošinius, perduoda $ Juos 
sekančią operaciją 'atliek 
kančiai gamybininkei, ''’'“j

Paleidus konvejerį, ddb- 
bo našumas padidėjo apie 
15 procentų.

E. Kaskevičiūs
< i;;

55,000 variklių
KAUNAS. — Vis dau-

Gerb. Redakcija!
Jums rašo Jūsų tautietis 

iš Lietuvos. Prisiminiau sa- 
.. vo brolius tautiečius Jung-

brclį Robertą Justicijos de- ’ tinėse Valstijose ir nuta- 
, riau per Jūsų redaguojamą 

laikraštį pasiųsti jiems sa
vo karštus linkėjimus ir 
sveikinimus. Norėčiau už
megzti su savo tautiečiais 
susirašinėjimą. Kam 
įdomu ir kas norėsite, 
šau, parašykite man 
kus.

Truputį apie save.
22 metaizMano vardas Me
čys, pavardė Pietaris. Mo
kausi žemės ūkio technikū- 
me IV kurse. Busimoji spe
cialybė — agronomas.

Aš renku ir galiu keistis 
atvirukais, pašto ženkle
liais, foto, dainomis ir kt. 
Mėgstu turizmą, sportą, 
muziką, literatūrą, poeziją. 

Truputį rašau eilėraščius. 
; Vieną siunčiu ir Jums.

Tad šį kartą ir baigsiu. 
| Lauksiu laiškų nuo savo 
i tautiečių lietuvių ir nuo 
[Jūsų, gerb. redakcija!

Karšti ir širdingi linkėji
mai nuo Lietuvos jaunimo!

Su pagarba,
Jūsų Pietaris Mečys 

Mano adresas:
USSR—Lithuania 
Kapsuko rajonas 
S. Nėries v. kol. 
Pietariu km.
Pietaris Mečys 

1962. II. 13.

tas Kenedis pradėjo savo 
tarnybą ir paskyrė savo

partamento sekreto r i u m ,1 
pastarasis pasiskyrė adv. ’ 
White savo padėjėju.

Byron R. White, sakoma, 
talentingas advokatas. Den
veryje jis buvo korporaci
jos advokatas. Jis uoliai 

__ __ _ __ darbavosi 1960 metais pre-
advokatą Byron R. I zidentinėje rin k i m i n ė j e 

kampanijoje už Kenedžio 
išrinkimą prezidentu. Nėra 
abejonės, kad JAV senatas 
jo paskyrimą užgirs.

Kokią poziciją White už
ims Aukščiausiajame teis- 

Stovės jis su libera
liniu sparnu, vadovaujamu 
teisėjo Warreno, ar su kon- 
servatyvais, kurie ligi šiol 
ten sudarė daugumą—pen
kis prieš keturis? Netolima 
ateitis parodys.

0 penktadienį preziden
tas Kenedis paskelbė, kad 
jis paskiria Whitta k e r i o 
vieton jauną, 44 metų am-> 
žiaus ;
White, iš Denver, Colorado

Asmenys į Aukščiausiojo 
teismo teisėjus skiriama vi
sam amžiui, tuo būdu gali
ma suprasti, kiek naujai
paskirtasis White galės bū- me? 
ti tame teisme, jei sveikata 
tarnaus, jei jis ilgai gy
vens !

Byron R. White yra ge
ras Kenedžiu šeimos bičiu
lis. Tuojau, kai preziden-

Lietuvos Teatro draugijos 
suvažiavimas

brigadų!

Vilniuje įvyko Lietuvos likų.meno meistrų susitiki- 
Teatro draugijos II šuva- mų su darbo žmonėmis, ko-! 
žiavimas. Teatro draugija, munistinio darbo 
kurios valdybai vadovauja ' nariais, 
respublikos nusipelnęs ar-! Pirmuosius mokslo me-
tistas J. Kavaliauskas, nu- ' tus prie Aktorių namų pra- 
veikė nemažą darbą per lai-; dėjo Liaudies universiteto 
kotarpį, praėjusį nuo I su- į teatrinis fakultetas. Sie- 
važiavimo. j kiant sustiprinti paramą

Pasikalbėjime su ELTOS liaudies teatrams, planuo- 
korespondentu valdybos jama organizuoti teatrinio 

pavaduotojas; meno studiją, kur galėtųpirmini n k o
A. čekanavičius papasako
jo, kad per ketverius me
tus draugijos iniciatyva or
ganizuota daug stambių 
priemonių, padedančių te- 

i atrams auklėti darbo žmo
nes komunizmo dvasia, vi-

angliškai pamokslus ir ki- sokeriopai plėsti jų ryšius

liekant šalyje tikybi n i u s: ųp1-1]vl-n u 1 -I >» n____ įUCUUViu,

pijamus vaikams iš pat kūj kalba j įsisavina viską, kas
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žvilgterėkim į viešųjų mo-| Jie saugo praeitį, glo- 
į ir rūpinasi at-

- V,

toji filosofija susideda is 
to, kad mes, amerikiečiai, 
viskame esame “pranašes
ni” už visas kitas tautas, 
kad mūsų valdymosi tvar
ka yra geriausia, kad vy
riausias amerikiečio siekis

*. turi būti — patapti “pasek
mingu,” o jau nuo seno 
amerikiečio pasėkmingumas

tveriasi sukuopime kuo dau
giausia turto.

Žmogus gali būti pasku
tinis niekšas, bile tik tur
tingas, tai ir šlovingas! 
Tad va, visi, lyg patrakę, 
iš kailio nerdamiesi vejasi 
turtų.

Bet kaip sakoma: “Daug
pašauktų, maža parinktų.” . , , .lv. ... T , 
Negalima sakyti, kad Ame- ,k*rtu milžiniška Indus

i ir kitos upes gausybę van
dens neša į arabiškąją jū
rą.

Dar 1953 metais Pakis
tanas ėmėsi prakas i m o 
daugybės kanalų ir iš upių 

nuvedimo; į lau-

Amerikos gi lietuvių jau
nimas yra persisunkęs iki 
gyvo kaulo amerikonizmu, 
ir jis lietuvybei yra miręs, 
o prie to, jau apie trečdalis 
lietuvių iš jaunosios kartos 
yra vedę kitataučius, tad 
savaime aišku, kokių lietu
vių iš jų vedybų galima ti
kėtis.

Arėjas '

Pakistanas vysto 
lauky drėkinimą

Karačis, — Vakariniame 
Pakistane yra geros žemės, 
.bet stoka drėgnumo. Tuo

i

bus 
pra- 
laiš-

Man

rikos mokyklos neužtekti- 
nai tobulos. Kas turi no
ro ir gabumų, čia gali pa
siekti pačių augštumų, bet 
ne visi nori.

Didžiumoje Am e r i k o s
moksleivija, iki pastarųjų vandens 
laikų, labai mažai tesimo- kus. šiemet dalis progra- 
ko svetimų kalbų, nes ma- mos bus baigta ir dirbtinai 
nė, kad anglų kalba domi- apdrėkins 100,000 akrų 
nuoja visame pasaulyje. A- plotą. Sekamais 
merikos mokyklos, ugdyda
mos moksleiviuose gerbimą 
ir palaikymą privatinės 
nuosavybės, kartu įžiebia ir 
rasinio bei tautinio šoviniz
mo daigus. Ką mokyklos

i metais 
baigs Ganges - Kobadako 
programą, ten kanalais ap
drėkins 2,000,000 akrų, kur 
galės auginti javus ir į 
metus gauti 1,300,000 tonų 
grūdų.

su žiūrovu.
Čia paminėtini Pabaltijo 

■ teatriniai pavasariai, teat
rinės savaitės, praėjusių 
metų pavasarį Vilniuje įvy
kusi tarprespublikinė teat- 
rologų konferencija. Vien 
1959 metais teatrinės sa
vaitės metu profesionalūs 
ir liaudies teatrai surengė 
145 spektaklius, parodė 10 
premjerų. Meno meistrai 
dalyvavo devyniasdešimty
je išvykų į kolūkius, ga- 
gamyklas, mokslo įstaigas, 
buvo organizuotos 52 žiūro
vų konferencijos.

Praėjusiais metais platus 
vietos teatrų past a t y m ų 
aptarimas - diskusija įvy
ko Panevėžyje. Vilniuje bu
vo aptarti Kauno muziki
nio, Klaipėdos, Šiaulių dra
mos teatrų kolektyvų gast- 
roliniai spektakliai. Svarbi 
ir ręikšminga priemonė bu
vo spektakliu,;skirtu TSKP 
XXII suvažiavimo garbei, 
apžiūra, taip pat respubli
kinė teatro dailininku paro
da.

Aktyvią veiklą išvystė 
draugijos teatro kritikų 
sekcija, vadov a u j a m a I. 
Aleksaitės. Pasirodė devy
ni “Lietuvos teatrų” nume
riai, leidiniai “15 metų bale
tui”, “Akademinis dramos 
teatras”, visa eilė populia
rių apybraižų apie respub
likos scenos meistrus.

Kritikų veikla žymiai pa
gyvėtų, jei draugija turėtu 
savo spaudos organą. Tai 
būtų galima pasiekti reor
ganizavus “Meno saviveik
los” žurnalą.

Draugija organizuoja ak
torių kūrybines komandi
ruotes, įgalinančias pažiū
rėti geriausius šalies spek
taklius.

Plati darbo dirva atsivė
rė draugijai, atidarius Ak
torių namus, čia įvyko eilė 
mūsų ir broliškųjų respub-

praturtinti savo žinias šių 
teatrų darbuotojai. Numa
toma taip pat žymiai iš
plėsti artistų - mėgėjų 
spektaklių aptarimus.

Tikimės, pasakė baigda
mas drg. čekanavičius, kad 
pastabos, pasakytos iš su
važiavimo tribūnos, padės 
mums pašalinti trūkumus 
ir klaidas, išplėsti draugi
jos veiklą, tapti jai tikrai 
kovinga ir pajėgia organi
zacija.

Elektros pastotės 
ant polių

KAUNAS. —Netoli mies
to prasidėjo galingos elekt
ros pastotės statyba. Per 
ją iš Lietuvos šiluminės 
elektrinės energiją gaus 
Kaunas, Jonava, Prienai ir 
kiti miestai. Pirmoji pasto
tės eilė bus užbaigta staty
ti dar šių metų pavasarį.

Į svarbiausios lietuvių liau
dies statybos — Lietuvos V- 
RE — statybines aikšteles atė
jo speiguota žiema. Tačiau 
ji neišgąsdino statytojų. Die
ną n^ktį vyksta darbai pa
grindinėje busimosios elektri
nės duoboje: klojami pamatai 
busimosioms turbinoms, sta
tomos pagalbinės statybinės 
įmonės, auga busimųjų ener
getikų miestelis.

Didžiulis statybininkų ko
lektyvas pasiryžęs jau šiemet 
paleisti į darbą pirmąją elek
trinės turbiną.

Nuotraukoje: montuojami 
statybiniai įrenginiai.

Mrs.Prezidento žmona 
Jacqueline Kennedy po Af
riką ir Europą važinėja ir 
ant arklių, kurpanugarių ir 
dramblių jodinėja ir juos 
cukrumi ir morkomis šeria.

x O asilą visai pamiršta. 
Tas vargšas (asilas) ateina 
prie prezidento lango gata
vai pabalnotas ir reikalau
ja lygaus laiko.

Tokį paveikslą įsidėjo 
Bostono “Globė.’’

Jacqueline sugrįžus turės 
ir ant asilo pajodinėti, kad 
senate visko nepralaimėtų.

Neseniai vienas TV ko
mentatorius sakė: “Kene
dis per daug pataikauja 
republikonams, už tai jis 
nepraveda savo ' sumany
mų.”

Demokratai jau pradeda 
pavydėti, kad jis per daug 
su republikonais flirtuoja, 
o demokratus ignoruoja. 
Jie pradės ir Kenedį igno
ruoti.

Ka NAUJO PAMATYS 
LANKYTOJAI?

Nemažas skaičius ekspo
natų papildė Kauno Zoolo
gijos sodo ekspoziciją. Šie
met lankytojų laukia nese
niai įsigytos pirmą kartą 
Vrangelio saloje sugautos 
šiaurės ledjūrio gyventojos 
poliarinės žąsys, pietų kon
tinento gyventojos Indijos 
arba kalnų žąsys, raudono
sios antys ir žąsys.

Įdomūs eksponatau—ka
čių šeimos atstovai : , nend
riniai katinai. ^Tolimųjų 
Rytii katė, šiltų kraštų gy
ventojos — leopardinės ka
tės.

Sukomplektuotos kalnų 
gyventojų — snieginių leo
pardų arba irbisų, spalvotų 
leopardų, karakulų, Austri
jos vilkų Koros. Eksponuo
jamos gauras iš Norvegijos 
per Kaliningrado Zoologi
jos parką 5 spalvų audinės: 
baltos, plieninės, rusvos 
spalvos. Iš Kaliningrado 
Zooparko gauti Pietų 
Amerikos gyventojai šar
vuočiai.

Tačiau žiūrovo dėmesį 
ypač patrauks sugauti jūrų 
gyvūnai. ruoniai, kurie ge
rai jaučiasi vand e n y j e 
esant šalčiui ir savo judru
mu privilioja daug lankyto
jų. Sudomins žiūrovą ir 
1962 metų žvėrių prieaug
lis.

B. Marma

giau sudėtingų mašinų ir 
prietaisų į užsienio šalis 

(siunčia tarybiniai gamy
bininkai. Ir daugelyje šių 
įrengimų galime rasti va
riklius, kuriuoą pagamino 
Kaune “Elektros” kolekty
vas.

E. Vilkaite

FABRIKE — MOKYKLA
KAUNAS. — “Spalio” 

siuvimo fabrike gražiai su
tvarkyta teritorija, įreng
ta pavėsinė, šiltnamis, kny
gų kioskas. O išeiginėmis 
dienomis įmonės darbuoto
jai renkasi į savo klubą pa
siklausyti i paskaitų, kon- 
'certų. Tačiau klubas jau 
nebegalėjo patenkinti išau
gusių porėikių.

Štai ant fabriko direkto
riaus stalo — klubo rekon
stravimo projektas.

Klubas bus rekonstruo
jamas trimis etapais. Pir
miausia, esančiame klubo 
pastate išaugs trečia s i s 
aukštas. Jame bus įrengtos 

kuriose mokysisklasės, 
fabriko darbuotojai.

—Iki šiol, — pasakoja di
rektorius, — daugelis dar
buotojų mokėsi įvairiose 
darbo jaunimo vidurinėse 
mokyklose. Buvo ir tokių, 
kurie visai nesimokė. Da
bar, kai turėsime savo kla
ses, visi mokysis vietoje. 
Stengsimės, kad mažiau
sias darbininko išsilavini
mas būtų vidurinės mokyk
los 8 klasės. x

Kupiškis. — Pirmą pro
dukciją netrukus išleis Ku
piškio karbonizuotų blokų 
gamykla. Šiuo metu ga
mykloje sparčiai montuoja
mi įrengimai formavimo, 
kalkių malimo ir kituose 
cechuose. Per metus ga
mykla pagamins tiek pro
dukcijos, kuri prilygs maž
daug 10 milijonų sąlyginių 
plytų.

Tai pirma respublikoje 
tokios rūšies gamykla, ga
minanti blokus iš vietinių 
medžiagų.

TOBULINOSI LIAUDIES 
MECHANIKAI

Dvi savaites Vilniuje 
Liaudies meno rūmų su
rengtame seminare tobuli
nosi 20 geriausių liaudies 
menininkų — keramikų, at
vykusių iš įvairių respubli
kos kampelių. ;

Prityrusių menin inkų 
vadovaujami, liaudies kera
mikai seminaro metu sukū
rė apie 300 darbų. Daugu
ma jų buvo eksponuojama 
Dailės institute seminaro 
uždarymo proga surengto
je parodoje.

PADIDĖJO DARBO 
NAŠUMAS

Kaunas. — Daug bran
gaus laiko iki šiol sugaišda
vo A. Šiaučiūnaitės vardo

SENIAUSIOS 
AUGALIJOS LIEKANOS 
LIETUVOJE

Dar visai neseniai moks
lininkai manė, kad apati
nio devono flora yra se
niausia ir .primityviausia 
kada nors Žemėje egzista
vusi flora. Tačiau, pasta
raisiais metais didelį už
mojį įgavus geologiniuose 
sluoksniuose randamų spo
rų tyrinėjimams, buvo nu
statytos žymiai senesnės 
augalijos liekanos. Tarybi
nis mokslininkas B. Timo
fejevas nustatė vienuolika 
sporų genčių seniausios Že
mės eros—proterozojaus— 
nuogulose. Šios augalų lie- 
•kanos išliko tiktai labai at
sparaus kutininio apvalkkr 
lo dėka. Kai kurios spo
ros turėjo trispindulinį ply
šį. Šitokios su trispinduli- 
niu plyšiu ir kutininiu ap- 

i vaikaiti sporos rodo aukštu 
augalų išsivystymo laipsnį. 
Dauguma proterozojaus 
sporinių augalų veisėsi van
denyje, tačiau organai, prie 
kurių buvo prisitvirtinusios 
sporos, būdavo iškilę virš 
vandens. Manoma, kad jau 
organinio pasaulio raidos 
aušroje — ankstyva jame 

i proterozojuje—egzistavo ne 
, tik vandens augalija, dumb- 
i liai, bet ir sausumos bei pu- 
įsiau sausumos augalai.

Pilnai išlikusių proterm 
zojaus augalų nerandama. 
Todėl atkurti jų išvaizdos 
negalima. Sprendžiant iš 

! esamų liekanų, jie buvo ar- 
itimi apatinio devono auga- 
1 lijai, apie kurią jau galima 
! konkrečiau kalbėti. Devono 
1 metu augo nedideli, retai 
didesni kaip V2 metro au
galai, dažniausiai be lapų 
arba apaugę dygliukais.

Taigi sausumos augalijos 
atsiradimo ribą reikia pa
sendinti 700 - 800 milijonų 
metų. Vadinasi, daugiau 
kaip dvigubai. Tokie pa
starieji paleo botanikos 
mokslo laimėjimai.

Lietuvoje taip pat buvo 
konstatuotos vienos seniau
siųjų augalijos liekanų — 
461-490^ metrų gylyje, pil- 
kuose molio tarpusluoks- 
niuose buvo rasta daugiau 
kaip 15 sporų genčių. Još 
priskiriamos vidų r i n i a rų 
kambrui. Vadinasi, jų am
žius 500-520 milijonų me
tu. . #

Tai seniausios augalijos 
liekanos, rastos kada nors 
Lietuvos gelmėse.

J. Dicevičius 
Mokslas ir gyvenimas. Nr. 12, 1961
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'Jtllius Butėnas

MAIRONIS MIAMI, FLA.
Z

WORCESTER, MASS.
(Tąsa)

Karštų patriotinių jausmų punktais 
persunktas eilėraštis “Tėvynės dainos.” 
Šiame eilėraštyje Maironis aukština 
kaimo jaunimo dainuojamas lietuvių 
liaudies dainas, kurių, deja, “negieda” 

i “mūsų gražios ponios.” Primindamas 
mūsų liaudies dainų senoviškumą, poe
tas čia, kaip ir kituose eilėraščiuose, ke- 

i lia praeities žmonių moralines savybes, 
jų dorovingumą, mergelių skaistumą:

Sesutės mūsų nuo senobės 
Dėvėjo margus rūbelius; 
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius, 
O iš karštos jaunos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.
Kaip rožės, jos tada žydėjo 
Ir lankė rūtų darželius, 
Dar vainikus žalius dėvėjo 

j Ir šilko .kaspinus žalius;
Dainavo, gerbė žalią rūtą, 
Kęstučio žirgą ir Birutę.

Panašūs motyvai skamba ir “Daino
je,” kuri iš tikrųjų tapo liaudies mėgs
tama daina. Šis eilėraštis pasižymi emo
cionalumu ir skambumu:

Už Raseinių, ant Dubysos, 
Teka saulė ,teka;
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.
Po rasas kasas šukuoja,

I Saulė jas džiovina,
Kai užgieda, uždainuoja, 
Širdį taip griaudina.

Ryškiausiai, apibendrinančiai savo 
< patriotinius jausmus Maironis at

skleidė puikiame eilėraštyje “Kur bėga 
Šešupė,” kuris pasižymi jausmo gilumu 
ir platumu. Čia pasireiškia ir gamtos, ir 

> lietuvių kalbos bei liaudies dainų ir pra
eities (“čia Vytautas didis garsiai vieš
patavo”) meilė. Poetui mielas ir bran
gus tas kraštas, “kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka,” nes “čia broliai artojai 

' lietuviškai šneka.” Čia ir žalios rūtos, 
ir raiba gegutė, sode kukuojanti. Poetas 
pamini valstiečio darbus, kai “krinta po 
dalgiu žvangučiai lankos” ar rudenį 

' “dreba nuo šalčio apleistos rugienos.” 
Jis reiškia meilę ne tiktai Lietuvos gam
tai, bet taip žmonėms—liaudžiai. Poe
tas myli ir linksmą, ir liūdinčią Lietu
vą:

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, 
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis! 
Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė, 
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguos, visados tu miela, 
Atminimais taip turtinga ir brangi, kaip siela.

Poetinio vaizdo stiprumu pasižymi ei
lėraštis, kuriame apdainuojama Baltijos 
jūra. Jame jautriai perteikiama poeto 
nuotaika, sukelta didingo jūros vaizdo:

Išsisupus plačiai vakarų vilnimis, 
Man krūtinę užliek savo šalta banga 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

Iš jūros poetas prašo stiprybės, jaus
damasis labai vienišas:
Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu; 
Jis, kaip audrą, nujaus mano sielos skausmus; 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus.

("Nuo Birutes kalno")

Giedra nuotaika nuspalvintas eilėraš
tis, apdainuojąs pavasarį, kai meiliai 
prašvitusi saulė “juokiasi, širdį vilioja,” 
kai iškilę aukštai “vieversėliai čirena, 
sparneliais plasnoja,” o laukų vėjelis 
“bučiuoja, gaivina krūtinę.” Pavasari
nio džiaugsmo ir gamtos atgimimo su
žavėtas, poetas reiškia meilę visam pa
sauliui:
Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!

("Pavasaris”)

Vaizdžiais epitetais bei prozopopėjo
mis papuoštame eilėraštyje apie naktį, 
žavingo nakties vaizdo fone išreikštas 
jaunystės nerimas, blaškymasis:

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės, 
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

("Užmigo žemė”)

Gamtą Maironis vaizduoja realistiš
kai, visiems suprantamai. Poeto lyrinis

herojus šiuose eilėraščiuose yra papras
tas liaudies žmogus, kuriam gamta ne 
šventykla, o darbo erdvė, visų gėrybių 
šaltinis. Tikrą gamtps grožį tegali pa
justi tas, kas su ja susijęs. Saulės te
kėjimo grožis teikia pasigėrėjimo darbo 
žmogui. Darbo žmogus nuo jos nesisle
pia, ją sveikina:
Sveika, mūsų linksmybe, žemei nešanti dieną!
Kam nebrangios auksinės tavo akys malonios?
Tav&s ilgis žolelė, rasa virkdai no vieną;

Marių stiklas atspendžia šviesų veidą valdonės;
Ant! Iš džiaugsmo nuraudo girių dunksanti siena... 
Nuo tavęs slepia veidą vien tik baltosios ponios.

("Saulei tekant")

Apdainuodamas Šveicarijos gamtos 
grožį, saulėlydį prie Neapolio įlankos, 
Maironis išreiškia jausmus, kurie jam 
kilo nutolus nuo gimtojo krašto. Kad ir 
sužavėtas kitų kraštų gamtos grožio, po
etas atsiminimais grįžta į Lietuvą. Ne
paprastai subtiliai Maironis piešia Švei
carijos gamtos grožį prie Keturių kan
tonų ežero:

Ežero skaisčios bangos liūliavo 
žaliu smaragdu ;
Laivą ve irklo varė, lingavo 
Vėsos dvelkimu.

Medžių ant saulės kepintas lapas 
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas 
Skania sveikata.

Įsigalėjus tylai ir rimčiai, poetas au
džia “aukso svajones aušros spindu
liais,” kuriais tačiau “Paukščių kelias 
žvaigždėtas” vedė “į tolimąsias, į nu
mylėtas tėvelių šalis.”

Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 
Banguoja plati!..
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą 
Kaip perlas riedi?

("Vakaras ant ežero Keturių kantonų”)

Individualinėje Maironio lyrikoje at
sispindi konfliktas tarp poeto' meilės 
jausmų ir dvasininko luomo nuostatų. 
Dėl to šių eilučių posmuose dažnai gir
dėti liūdnos, pesimistinės gaidos:

Man liūdna buvo ir sunku 
Keliaut gyvenimo taku 
Be draugo dar jaunam: 
Kame pažvelgsi akimi, 
Aplinkui žmonės svetimi; 
Taip liūdna vien vienam.

("Ant Drūkštes ežero”)

Pesimizmo, nusiminimo tonais skam
ba eilėraštis “Sunku gyventi.” Poetas 
visur mato tik vargą, nelaimes vienas, ir 
jam nuo nuliūdimo, skaudaus ir kieto, 
tulžimi apkarsta gražiausios dienos. Čia 
jis dainuoja verksmą, skausmą. Pana
šus eilėraštis ir “Slenka debesys pilkos,” 
kuriame poetas skundžiasi jį kankinan
čiomis įkyriomis mintimis, abejonėmis, 
kuries graužia kaip kirminai. Jis sten
giasi kovoti su niūriomis mintimis, ne
norėdamas joms pasiduoti, tačiau nusi
raminimo ieško religijoje. Poeto visuo
meninė padėtis įnešė daug nusivylimo į 
jo asmeninius pergyvenimus. Jautri, 
veržli dainiaus siela troško gyvenimo 
džiaugsmo, bet jai teko pergyventi ne
maža “skurdžių valandų.” Kartais, ne
vilties apimtas, jis šaukiasi mirties. Pa
našius jausmus Maironis dainuoja eilė
raštyje “Skurdžioj valandoj”:
Apsiverkti nemoku, pasiskųst negaliu; 
Nesupras žmonės mano kančios!
Ir nužengsiu į kapą su tuo skausmu giliu, 
Kurs be vardo paliks visados!..

Veltui ilgis, nerimsta iškentėjus dvasia;
Nor padangėmis skleisti sparnus,— 
Kūnas riša ją pančiais, ir nedora valia 
Nekalčiausius apskundžia sapnus.

Kituose eilėraščiuose (“Jau niekas ta
vęs taip giliai nemylės,” “Poezija,” “Po
etą”) Maironis ir savo kūrybos kelią 
vaizduoja kaip skausmo, ašarų, ilgesio ir 
liūdesio grandinę. Apie poeziją jis sako:

O' ji, padavusi man lyrą,
Į tą užburtą vedė šalį,
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali.

("Poezija”)

Tada, paėmęs aukso lyrą,
. Pravirkdžiau stygomis aidus, 

Būrys, apstojęs skausmo vyrą: 
“Poetą,—nutarė,—graudus!”

("Poetą")

(Bus daugiau)
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Pensininkai smarkiai 
veikia . v., ’M? p'"*<

United Senior Citizens 
Council of Florida kovo 25 
d. surengė masinį susirinki
mą. Susirinko senelių, mo
terų ir vyrų, apie 5,000 į 
Miami B ay f r on t Parko 
Band Shell. Buvo ir muzi- 
kalė graži programa, kurią 
išpildė solistai, dvi mergi
nos ir vyras, visi geri dai
nininkai. Kalbėtojų buvo 
net penki. Kalbėjo Dr. Ab
raham Nemser, M. D.; bu
vęs senatorius Claude Pep- 
ber; miesto vicemajoras; 
Senior Citizens of Ameri
ca prezidentas G Portnoy 
ir dar vienas. Visi kalbėto
jai pasmerkė Amerikos Me
dicinos Asociaciją už didelį 
priešinimąsi perleid i m u i 
prezidento Kenedžio biliaus 
teikti seneliams veltui me- 
dikalę pagalbą iš Social Se
curity. Gust Portnoy sakė, 
kad turi pilnai užsimokėju
sių narių 12,000 vien tik 
Miamėje.Jis sakė, kad viso
je Amerikoje senelių yra 
virš 17,560,000 ir 40% iš jų 
gauna labai mažą pensiją, 
iš ko net negali pragyven
ti, o npra klausimo apie gy
dytoją, medicinos ir vita
minų nusipirkimą.

Tolimesnis United Senior 
Citizens Council veikimas 
bus praplėstas po visus 
Amerikos didesnius mies
tus. Gegužės r 20 dieną yra 
rengiamas didelis masinis 
susirinkimas New Yorko 
Madison Square Garden ir 
ten kalbės prezidentas Ken
nedy. Panašūs masiniai su
sirinkimai bus rengiami 
22-juose miestuose.

Iš Washington, D1. C., 
United' Steel Workers ofi
sas pranešė, kad jie pasky
rė J. C. O’Bieną, kurio dar
bas bus vadovauti buvusius 
plieno darbininkus senelius 
tame klausime. Iš Detroito 
praneša, kad automobilių 
buvę darbininkai seneliai 
irgi pradės sparčiai veikti, 
taipgi drabužių darbininkai 
neatsiliks tame veikime. 
New Yorke, Washingtone, 
Alabamoje League of Se
nior Citizens, Galifornijoje 
Golden Ring Councils klu
bai, taipgi panašūs klubai 
randasi Ohio, Illinois ir 
Floridoje. Visi bus sujung
ta veikimui už perleidimą 
prezidento Kened ž i o bi
liaus.

Dr. Benjamin Spock yra 
pagarsėjęs specialistas ir 
geriausias gydytojas vaikų. 
Jisai ir dar 42 gydytojai 
pasirašė po pareiškimu, 
kad jie pilnai sutinka su 
prezidento- Kenedžio planu, 
kad teikti veltui medikalę 
pagalbą iš Social Security 
seneliams.

Pradžia A.M.A. trusto 
braškėj im o

Dr. B. Ešselstyn yra me- 
dikalio skyriaus vedėjas 
Rip Van Winkle Clinic, 
Hudson, N. Y., ir preziden
tas sveikatos skyriaus Aso
ciacijos Amerikoje. Jis sa
ko: “jau susidaręs gydyto
jų komitetas, kuris skleis 
nemokamo senelių gydymo 
idėją tarpe tūkstančių gy
dytojų, kurie nesutinka su 
A.M.A. pasipriešinimu tam 
biliui.”

Toliau Dr. Esselstein sa
ko: “New Yorko valstijoje 
randasi 26,000 gydytojų, 
bet 8,000 jų nepriklauso 
prie A.M.A., bet jie yra na
riai valstijos apskrities me- 
dikalės draugijos.”

Amerikos Medicinos Aso
ciacijos šulas Dr. Annis, ku
ris gauna iš Floridos vals
tijos $65,000' algos į metus, 
pavadino tuos “43 gydyto*

I jus sukilėliais ir socialis- 
r j tais. Tuomi jis mano išgąs

dinti Amerikos silpnai pro
taujančius žmones.

Dr Annis mano, kad 180,- 
000 A.M.A. narių visada 
galės apgaudinėti 180,000,-
000 Amerikos žmonių.

Floridos abu senatoriai, 
Smather ir Holliand’as, bal
savo prieš prezidento bilių. 
Senatorius Smather’as jau 
pradėjo agitaciją su $65,- 
788, kad pasilikus ir toliau 
senate. Pereitais mietais jį 
išrinko todėl, kad jis priža
dėjo (ir jį rėmė A.M.A.) 
balsuoti prieš virš minėtą 
bilių.

Šiemet bus visai kas kita. 
Senior Citizens nebalsuos 
už jį, bet balsuos už Claude 
Pepperį. Taip balsuos ir vi
si Golden Age klubai.

American 'Federation of 
Senior Citizens greitu lai
ku pagamins parašų blan
kas ir tikisi surinkti 50,000 
parašų vien tik Miami mies
te, reikalaujant perleisti tą 
bilių.

Nat. Council of Senior 
Citizens, dėl prižiūrėjimo 
senelių sveikatos, įsteigė 
raštinę po numeriu 832 
Washington Ave., Miami 
Beach, Fla., ir paskyrė Dr. 
Michael Sossin ir Joseph H. 
Weil to skyriaus vedėjais.

Mes kovojame, kad gauti 
veltui iš Social security 
medikalę pagalbą arba, ge
riau sakant, už nacionali
zuotą mediciną.

Būtų smagu girdėti, kad 
,ir lietuvių organizacijos įsi
jungtų į tą veikimą: rinktų 
parašus ir reikalautų savo 
kongresmanų, ' kad jie bal
suotų už prezidento Kene
džio^ bilių—už seneliams 
teikimą veltui medikalės 
pagalbos iš Social Security.

J. W. Thomson

Norwood, Mass.
Šiuo reiškiu nuoširdžiau

sią padėką visiems drau
gams ir draugėms, kurie 
man sergant lankė mane li
goninėje, o vėliau namie. 
Taipgi dėkoju už suramini
mo laiškus ir atvirutes.

- Jūsų, draugės ir drau
gai, nuoširdi užuojauta su
teikė man daugiau pajėgu
mo greičiau susveikti. Dar 
kartą tariu visiem ačiū!

Nors dar pilnai nesu at
gavęs savo sveikatos, ir dar 
tenka dėl jos kasdien rūpin
tis, bet nenoriu užmiršti ir 
spaudos reikalų — šiuomi 
siunčiu “Laisvės” reika
lams $5. Tai bus mano do
vana. -

Jonas Budrevicius

Waterbury, Conn.
Atrodo, kad pav a s a r i s 

žiemą pergalėjo. Visą pra
ėjusią savaitę oras buvo la
bai gražus, malonus. Kovo 
29 ir 30: dienomis tempera
tūra buvo iki 75 laipsnių.

Porą dienų teko padirbė
ti aplink namus. Atrodo, 
kad krūmokšniai pradeda 
žaliuoti. Už keleto dienų 
kai kurie jų gali pražydėti. 
Ankstyvosios gėlės jau žy
di, žolė žaliuoja.

Daugelis iš saulėtos Flo
ridos jau grįžta. Teko su
tikti miesto parke kelis 
gražiai saulutės nurudin
tus. Daugelis rašo- iš Flo- 
dos saviškiams, kad jau 
pasirengę sugrįžti pas sa
viškius. Mano senas drau
gas Motiejus Vosylius ra
šo, kad tuoj pasimatysime. 
Jis jau ketvirtą žiemą ten 
atostogas praleidžia.

Labai gerai tiems,, kurie 
išgali tai padaryti.

J. Strižauskas 

lengva buvo per visą pasta- 
rąjį laiką su juo susikalbė
ti, tik laikraščiai, ypač pa
žangioji spauda, rodė jam 
kelią. Bet valdžia J. Žilins
kui už sužeidimą paskyrė 
nemenką pensiją.

Kai pradėjom Žilinskus 
New Britaine pažinti iš ša
lies, atrodė, jog jie didelio 
vargo spaudžiami gyvena. 
Vėliau šių keleto eilučių 
rašė j ui glaudžiau susipaži
nus su jais, pasirodė, kad 
jie pasiturinti žmonės, ga
lėjo prašmatniausiai gy
venti.

Netekęs žmonos, jis už
mezgė ryšius su Alena Ja- 
nuliene, pažangiete, o .kai 
jie apsivedė, nuo tada Jur
gio gyvenimas pakrypo ge
roj on pusėn, galima sakyti, 
pagražėjo. Politiniai irgi 
padarė daug pažangos, rė
mė spaudą. Jau matyda
vome Jurgį namie ir išvy
kose gražiai pasipuošusį ir 
spaudoje daug rašydavo. 
Spaudoje jo išsireiškimai 
būdavo ugningi prieš karo 
troškėjus, prieš darbo žmo; 
nių skriaudikus, išnaudo
tojus. Jis dar turėjo viltį 
ilgai gyventi, daug ruošė
si spaudai rašyti. Paga
liau širdies sutrikimas vis
ką nulėmė kitaip.

Apie politinį J. Žilinsko 
n u s i s t atymą palieku ki
tiem draugam parašyti.

Linkėjimai ramintis liū
desio valandose žmonai A- 
lenai ir visiems artimie
siems.

Lai Jurgiui būna lengva 
ilsėtis Amerikos kontinen
te. Vikutis

Susninkų Jurgio—Žilinsko 
gyvybė užgeso

Kaip paprastai, kasdien 
J. Žilinskas eidavo pavaikš
čioti, tyru oru pakvėpuoti, 
taip ir kovo 24 dieną ryte 
buvo išėjęs, bet gyvas na
mo negrįžo. Paėjęs netoli 
nuo savo gyvenamos vie
tos, turbūt, pajuto negerai. 
P r i s i s k ubinęs prie arti
ni i a u s i o s stubos šaukė
si pagalbos. Netrukus grei
tai nuvežtas į ligoninę, bet 
Jurgis jau buvo be sąmo
nės. Ten gydytojai nusta
tė, jog širdies arterijose 
kraujo krešulys stabdė šir
dies veiklą. Tačiau Jurgis 
už valandos laiko mirė, su
laukęs 73 metų amžiaus. 
Iki šios dienos jautėsi links
mas ir sveikas.

Paliko žmoną Aleną Ži- 
linskienę-Janulienę, poduk
rą Helen, žentą George 
Smith ir anūkus, posūnį 
Richardą Janulį su žmoną 
Irena, taipgi augintinę, 
kuri gal tebegyvena Flori
doje, daug giminių Penn- 
sylvanijoje ir visą eilę drau
gų-

Vietos gyventojai, gimi
nės ir žmonės iš toliau už
pildė Croll šermeninę atsi
sveikinant su pažangiečiu. 
Draugė M. Sukackienė pa
sakė jaudinančią atsisvei
kinimo kalbą. Ne vienam 
ašaros vilgė skruostus. Gė
lių vainikai,, puokštės nuo 
organ izacijų, giminių ir 
draugų gražiai puošė kars
tą.

Kovo 27 d. išlydėti Jur
gio palaikai ten, kur seniau 
gyveno, — ->Nėw Britain, 
Conn., nes toks buvo jo rei
kalavimas gyvam/ esant. 
Grupelė New Britaino ir 
keletas iš Hartfordo pasi
tiko karstą su palydovais 
kapinėse. Alena Žilinskie
nė padėkojo palydovam ir 
pakvietė į senovinę Jurgio 
stubą vaišėm.

Platesnei visuomenei J. 
Žilinskas geriau buvo žino
mas iš jo raštų spaudoje 
kaip Musninkų Jurgis. Jis 
yra kilęs iš bedalio šeimos 
Susninkų kaime, Kalvari
jos apylinkėje, Lietuvoje. 
Šeimoj gražus pulkelis jau- 
namečių augo didžiam 
skurde. Dėl to visai jaunu
čiui Jurgiui teko išeiti tar
nauti pas savo dėdę, nes na
mie šeimos gyvenime visko 
buvo stoka, ypač maisto ir 
drabužių. Jo dėdė buvęs 
žiaurus, mažametį Jurgutį 
skaudžiai bausdavo, skriaus
davo, kartais net mušdavo. 
Ne kas būdavo ir pas sve
timus tarnauti, visi Jurgį 
skriaudė. Paaugęs atvyko 
į Ameriką, Pennsylvanijos 
valstiją. Iš pradžios ir čia 
nerado geriau, prisiėjo sun
kų darbą dirbti kietosios 
anglies kasyklose, be to, bu
vo sunkiai sužeistas. Po to 
persikėlė gyventi į New 
Britain, Conn. Čia sukū
rė šeimyninį gyvenimą ir 
ilgai gyveno, iki mirė jo 
žmona.

Iškilus pirmam pasauli
niam karui, buvo pašauktas 
į karines jėgas. Laimė 
jam, kad karas neužilgo 
ėjo prie pabaigos Jai jam 
neteko dalyvauti mūšiuose. 
Pagaliau kita skaudi nelai
mė palietė Jurgį. Jis dar 
karinėse jėgose buvo sar
gybos pareigose, kai kele
tas kareivių sunkvežimiu 
važiavo ir per vairuotojo 
klaidą sunkvežimis smar
kiai atsimušė į mūrinį pa
statą, du kariai vietoj už
simušė, o Jurgį labai sužei
dė ten stovintį. Šios dvi 
sužeidimo nelaimės jam bu
vo perdaug. Nuo tada Jur
gio klausa sumažėjo, ne-

St. Petersburg, Fla.
Sezonas pavyko, bet 

bankrutuojama f
Sakoma, kad šiemet Flo-< 

rida gavo daugiau turistų 
ir biznis buvo daug geres
nis, negu 1960 ir 1961 me
tais. Sakoma, svečių atsi
lankė virš dešimties milijo
nų, visi hoteliai ir moteliai 
buvo perpildyti... Bet nau
jų namų statymą sulaiko, 
nes, sako, neišperkami jau 
pastatytieji. Negana to, 
FHA jau atėmė 1,200 nuo
savybių iš tų, kurie negali 
mokėti nustatyto mokesčio. 
Tų namų pertaisymas ir 
priruošimas naujiems pir
kėjams kaštuos virš milijo
no dolerių. Gi Miami mies
te, kaip spauda praneša, 
yra palikta 1,293 namai, 
ant kurių FHjA yra davus 
paskolą, ir tie namai dabar 
blogoje padėtyje.

Kaip dabar reikia su- , 
prasti? Labai pavyko, bet 
paprasti žmoneliai pameta 
savo namelius, negalėdami 
už juos išsimokėti... Jei pa- 
vyko stambiajam bizniui, 
koteliams ir moteliams, res- 
tauranams ir transporta- 
cijai, tai dar nėra kuomi 
džiaugtis. Savanaudžiams 
stambiems bizniams neblo
gai sekasi ir kitur, bet juk 
valstijos kamienas yra “ta 
duona ir druska” — darbo 
liaudis, o jei ta pilka liau
dis — tas pilkas varguolis 
negali savo namelį išlaiky
ti, jei jis priverstas namelį 
palikti ir bėgti, tai ką gi 
tas reiškia. Tik ne gerlaikį!

Privažiavo daugiau 
lietuvių

Šiemet j Floridą priva
žiavo daugiau ir lietuvių. 
Parengimai ir susirinkimai 
buvo skaitlingi. Floridiečiai 
džiaugėsi, kad svečiai ir % 
draugiški ir dosnūs, o, kad 
atsilyginti, svečius malo
niai pfiima. St. Petersbur- 
gas šiemet labai linksmas/

i Dzūkelis



Philadelphia, Pa.
Kfovo 18 dieną draugas 

Tureikis minėjo 74-tą gim
tadienį. Savo laiku jis prisi
dėdavo su darbu organiza
cijų parengimuose, lanky
davo susirinkimus., priklau
so prie LLD 10 kuopos, at
rodo gražiai, bet su širdžia 
turi sunkumų ir nebegali 
dalyvauti veikime kaip da
lyvavo. Jo gyvenimo drau
gė darbšti bitelė, lanko pa
rengimus, dirba parengi
muose ir dalyvauja LLD 
kuopos susirinkimuose.

Drauge Tureiki, jūsų 
gimtadienio proga 1 i n k iu 
jums sulaukti šimto metų. 
Išauginote vaikus/ vaikai 
jau vedę, tad turite kuo pa
sidžiaugti.

Valstijoje yra 879 senelių 
narnai. Tyrinėjimas sura
do, kad jie blogai užlaikomi, 
be medikalinės priežiūros, 
įnamiai blogai maitinami, 
p r i ž i ū rėtojai netinkami, 
žiaurūs, neturinti jokių pa
tyrimų tame darbe, kamba
riai nešvarūs, pasivaikščio

ki tyrame ore neleidžiama, 
ir neturi jokių pasilinksmi
nimo sueigų.

Pateiktas suman y m a s , 
kuris bus galioje gegužės 
mėnesį, nusako, kad kiek
vienoje prieglaudoje būtų 
slaugė, kad būtų patikrinta 
dirbančių kvalifi k a c i j a , 
įvestos sueigų programos, 
radijų, televizorių, geres
nis maistas, sveikatos pa
tikrinimas, leisti pasivaikš
čioti tyrame ore, dažnesnis 
giminių apsi lankymas, 
kambariai su ventiliacija 
ir švariai užlaikomi.

Planuojama įrengti auto
mobiliams, pastatymo lotus 
LH’ie geležinkelių stočių, kad 
norinti važiuoti traukiniais 

s galėtų palikti' automobilius 
nemokamai. Sakoma, tuo
met padidėtų trauki n i a i s 
vykstančių skaičius.'

Bet tie, kurie pastatytų 
automobilius ir eitų į krau
tuves, turėtų pasimokėti.

Transporto unija pateikė 
planą PRR kom p a n i j a i 
“užšaldyti” dirbančius dar
bininkus., kad jai susivieni
jus Grand Central Rail
road negalėtų darbininkų 
atleisti iš darbo. Kompa
nija nesiskubina su atsaky
mu.

Unijos pareigūnai sako: 
Jeigu negaus patenkinančio 

Į atsakymo, tai leis balsavi
mui streiko pas k e 1 b i m o 
klausimą.

< O. E. lokalo 542 darbi
ninkai streikuoja, reikalau
dami kompan i j o m s leisti 

^balsuoti už uniją ar prieš.
Jie kaltina kompaniją ne
pildyme pirmiau padarytų 
sutarčių.

Per Burlingtono-Bristolo 
tiltą bus įvesta automatiš
kos mašinos mokesčių pasi- 
mokėjimui, ir jeigu tinka
mai dirbs, tai panašios ma
šinos bus įvestos vieškeliuo
se. Šimtai darbininkų ne
teks darbų.

Draugai Žalnier a i č i a i 
prieš metus įsigijo New 
Jersey pajūryje namelį va
saros praleidimui. Žalnie- 
raitis tuoj bus pensininkas 
ir tikėjosi vasaros laiku gy
venti tyrame ore prie van
dens. Prieš mėnesį suvežė 

^rakandus, įvedė vandenį.
, Bet dėtas pastangas gam- 

■ ta sunaikino. Kovo mėne
sio audra su lietumi, paki
lęs vanduo, namelį nusine
šė į jūras. Draugė Žalnie- 

raitienė sako, valdžia duoda 
paskolą naujų statymui 20 
metų išmokėjimui, bet nė
ra prasmės senų metų su
laukusiems tas daryti.

Kenedžio administracijos 
sumanymas iš W. Virgini
jos per Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijas įves
ti požemines rynas anglies 
pristatymui suti n k a m a s 
šaltai. Savo laiku valstijos 
seimelyje panašus sumany
mas buvo atmestas. Sako
ma, Pennsylvanijos kasyk
loms nebūtų naudingas. 
Geležinkelių kompan i j o s 
nukentėtų ir dalis darbinin
kų netektų darbų.

Spaudoje piliečiai kelia 
protestus prieš požeminių 
stočių nešvarumą. Lietui' 
užėjus vanduo bėga į vidų, 
pilnos šiukšlių. T. W. loka- 

| Jo 234 pareigūnai kaltina 
kompaniją sumažinime dar
bininkų skaičiaus, nepai
sant lokalo protestų. Lo
kalus pateikė skundą majo
rui Tate. Reikia priminti, 
kad nėra švaros nė trauki
niuose.

Reikia tarti nuoširdų ačiū 
philadelphiečiams už dos
numą spaudos parama i. 
Mūsų spaudos rėmėjai di
džiumoje pensininkai, bet 
prie progos paremia spau
dą labai dosniai. Ačiū 
jiems.

Pilietis

Miami, Fla.
Išleidom, išlydėjom

Kovo 29 d. 1-mą vai. po 
pietų išlydėjome Miam.es 
delegatę į GENEVĄ, Švei
cariją — į 17-kos valstybių 
nusiginklavimo konferenci
ją. Delegatė yra Charlotte 
SPĘRO, kuri ten nuvažia
vus, kur bus ir kitų tautų 
delegatės, įteiks konferen
cijai peticijas su daug tūks
tančių parašų, reikalaujan
čių sustoti atominių bom
bų bandymus ir uždrausti 
karą.

Tai labai didelis ir reika
lingas žygis. Ją palydėjome 
į Eastern Air Lines stotį, 
apie 60 žmonių — daugu
moje buvo moterys, vyrų 
tik 4, lietuvių 3, o galėjo 
būti daug daugiau, nes čia 
gyvena daugiausia pensi
ninkai ir skundžiasi, kad 
nežino, ką daryti su laiku. 
O čia, mat, “neturėjo” laiko.

K o d ėl žydų tautybės- 
žmonės tokių reikalų ne
pražiūri, gal jie neturi kitų 
reikalų? Žinoma, turi, bet 
jie, matomai, daugiau ap
sišvietę — kultūringesni, 
tai mus visur pralenkia. 
Moterys ne tik surado lai
ko čia susirinkti, jos atsive
žė ir 8 didelius transparan
tus su užrašais: “Don’tTest 
Atomic Bombs”, “No War” 
ir tt. Jos iškėlė tuos trans
parantus stotyje, o stotis 
būna pilna svieto. Aplink 
jas buvo apstoję daug žmo
nių per visą pusvalandį, kol 
pagaliau atėjo 4 miesto po
licininkai ir ėmė teirautis— 
ginčytis su delegate ir jos 
palydovais, o reporteriai 
spragsėjo savo aparatais. 
Pagaliau policija manda
giai transparantus atėmė ir 
nusinešė, pareikšdami, kad 
juos galės atsiimti policijos 
stotyje.

Tada jau buvo laikas ei
ti į orlaivį, ir mūs procesija 
prasidėjo link orlaivio. Fo
tografai vėl žybčiojo, o 6 
vai. vakare jau matėme sa
vo procesiją per televiziją.

žilas Juozas

RUTLAND, MASS, 
ft 

Iš veteranų ligoninės
Lengva pasakyti: opera

cija turėjo. Bet kadą ręi- 
kia pergyventi ne vieną, o 
dvi, tai kitas dalykas.

Kovo 6 d. dešinės kojos 
išėmė skaudulį, o kovo 13 d. 
jau pilvą piauna. Po ant
ros operacijos nepakenčia
mi skausmai kankino per 
kelias dienas. Norėjosi ge
riau numirti, negu taip 
kentėti.

Bet pasirodo, kad chirur
gija ir medicina puikiai iš
vystyta ir gydytojų tikri
nimas, kad bus viskas ge
rai., tik ims laiko, taipgi 
pasitvirtino. Jau gerokai 
susveikau ir neužilgo va
žiuosiu namo.

Šia proga noriu išreikšti 
širdingą padėką draugams 
ir draugėms lankytojams' 
už gražių sveikatos linkėji
mų siuntėjams. Draugai 
J-elskiai net kelis sykius ap
lankė, J. Petkūnai, M. Ta
mošiūnai, P. Šiušąs, A. 
Jankai iš Dorchester, 
Mass., sūnus Ed. iš Arling
ton, Mass. L. S. ir D. Dr- 
jos Moterų skyrius ir LLD 
11 kp. prisiuntė linkėjimų 
kortas ir nemažai pavienių 
draugų. Gulėdamas atida
rinėju vokus ir skaitau tuos 
linkėjimus, net ašaras iš
traukė ta užuojauta ir ma
lonumas. Labai ačiū vi
siems. D. J.

Cleveland, Ohio
L. L. D. reikalai

Kovo 25 dieną įvyko ga
na skaitlingas LLD li90 
kuopos susisinkimas. Be ki
tų kuopos reikalų, tapo iš
rinkta 17 delegatų į 15-tos 
apskrities konferenciją, įra-1 
šyta į kuopą 2 nauji nariai 
ir nutarta pasveikinti Ap
skrities konferenciją su $5, 
o taipgi ir “Vilnies” suva
žiavimą su $5. Baigus susi
rinkimą visi nariai ir sve
čiai buvo pavaišinti įvai
riais skanėsiais ir gėrimais, 
ypatingai draugės moterys 
prinešė visokių gardumy
nų, o vyrai gėrimų, taip kad 
tapo draugiškoj nuotaikoj 
praleista visa sekmadienio 
popietė. Kitas toks LLD 
kuopos susirinkimas nu
tarta laikyti gegužės mėne
sio pabaigoje

LLD 15-tos Apskrities 
konferencija įvyks gegužės 
6 dieną, Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave., Cleve
land, Ohio. Pradžia 10-tą 
vai. ryte. Konferenciją bai
gus, mūsų darbščiosios šei
mininkės paruoš gerus pie
tus. Todėl kviečiami kuopų 
nariai ir ne delegatai, o 
taipgi ir svečiai atsilankyti 
ir gražiai ten visą popietę 
praleisti.
Visiems gerai žinoma, 

jog Literatūros Draugijos 
tėvas buvo L. Prūseika.

Todėl dabar 15-ta Apskri
tis, su visomis kuopomis 
rengia banketą, kurio vi
sas pelnas skiriamas jo 
antkapio pastatymui. Ban
ketas įvyks balandžio 14 
dieną, Malenkos svetainėje, 
911 Maud St. (prie Ę. 79 
St. ir St. Glair Ave.). Pra
džia 6-tą vai. vakaro. Šis 
banketas turės dar ir kele
tą papildymų. Detroitietė 
adv. St.. Masytė parodys 
velionio L. Prūseikos laido
tuvių filmus. Mieno choras, 
Juliaus Krasnicko vadovy
bėj, o taipgi ir vietiniai so
listai S. V. Kuzmickai, J. 
Krasnickas, o gal dar vie
nas kitas duetas sudarys 
meninę programą. Tikimės 
nemažai svečių ir iš Detroi
to, kurių tarpe irgi numa
toma programos dalyvių. 
Pasiruošimai tam svarbiam

Įvairios Žinios
1,012 biliu laukia 
gubern pasirašymo

Albany, N. Y. — Praėju
sios savaitės pabaigoje pa
sibaigusi valstijos seimelio 
sesija paliko priimtų 1,012 
bilių, kurie laukia guberna
toriaus pasirašymo arba 
vetavimo (atmetimo). Jam 
duota 30 dienų tą darbą at
likti.

Beje, iš viso seimelis pri
ėmė 1,279 bilius, bet gub. 
Rockefelleris 264 jau pasi
rašė.

NEPAGEIDAUJAMAS 
SVEČIAS

Washingtonas —< G u a- 
temalos diktatorius gen. 
Miguel Ydigoras F’luentes 

' pasisiūlė atvykti Amerikon 
į svečius. Sakoma, kad pre
zidentas Kenedis jo nelau
kia. Girdi, susitikimas su 
šiuo žiauriu diktatoriumi 
ir militaristu pake n k t ų 
Amerikos valdžios vardui 
tarp Lotynų Amerikos žmo
nių. Dabar- niekas nežino, 
kaip tą nelaukiamą svečią 
nusikratyti.

Washingtonas. — Penki 
astronautai atsisakė priim
ti jiems pasiūlytus gražius 
namus dovanomis.

SIRIJOJE NAUJAS 
KARIŠKIŲ SUKILIMAS

Damascus — Visoje Siri
joje padėtis labai neaiški. 
Šiaurinėje krašto dalyje 
įvyko naujas karininkų su
kilimas prieš centralinę ka
rininkų valdžią. Skelbiama, 
kad sukilėliai jau kontro
liuoja visą šiaurinę dalį ir 
ruošiasi patraukti ant sos
tinės Damaskas.. Tuo tar
pu centralinė, valdžia, skel
bia, kad sukilėliai jau be
veik nugalėti ir jai pavo
jaus nebesudaro.

Pasirodo, kad tie sukilę 
karininkai yra Egipto pre
zidento Nasserio pasekėjai. 
Jie reikalauja, kad Sirija 
sugrįžtų į Jungtinę Arabų 
Respubliką.

Bet vėliausias valdžios 
pranešimas sako, kad suki
limas tapo sutriuškintas ir 
krašte atsteigta “ramybė”.

AMŽINAS KALĖJIMAS 
FRANCŪZŲ ŠNIPAMS

Cairo, Elgiptas. — Val
džios prokuroras reikalau
ja, kad teismas nubaustų 
amžinu kalėjimu keturis 
francūzų šnipus. Jų teis
mas eina prie pabaigos. Jie 
kaltinami sudaryme suo
kalbio nužudyti prezidentą 
Nasserį.

«New Yorkas. — Kalbos 
pasitvirtino, kad įžymioji 
filmų aktorė Elizabeth 
Taylor ir daiųininkas Eddie 
Fisher divorsuojasi. Jie bu
vo susituokę 1959 metais.

Philadelphia, Pa.
A. Žalnaraitienė buvo iš

tikta kito širdies smūgio, 
Apgailestaujame. Linkime 
greit pasveikti.

Jos adresas 1009 Jackson 
St., Philadelphia, Pa.—J. B.

pobūviui, matomai, eina ga
na sklandžiai. Todėl galima 
tikėtis ir teigiamų pasek
mių.

Norėtųsi šį tą tarti ir 
LLD Centro reikaluose. Ne 
viskas ten sklandžiai eina. 
Pavyzdžiui, knygų išleidi
mo suvėlavimas, tai nėra 
sveikas draugijai dalykas. 
Kas nors laiku darbą neat
lieka. Nariai stato klausi
mą, kodėl? O atsakymo ne
turime.

J. žebrys

Miltai ir vitaminai 
iš eglių spyglių

Tauragė, Tar. Lietuva.— 
Tauragės miškų ūkyje, Ba
takiuose, pradėjo darbą 
nauja. įmonė. Joje pirmą 
kartą Lietuvoje pradėtas 
gaminti vertingas pašarinis 
koncentratas — vitamini
zuoti eglių spyglių miltai. 
Naujoji produkcija turi ne
mažą reikšmę didinant gy
vulių ir paukščių produkty
vumą. Šiais metais įmonė 
pateiks respublikos kolūkių 
ir tarybinių ūkių gyvulinin
kystės fermoms daugiau 
kaip 150,000 kilogramų eg
lių spyglių miltų. V

LIAUDIES LENKIJOS 
SUTARTIS SU AMERIKA

Washingtonas. — Pra
nešta, kad šiomis dienomis 
tapo Amerikos pasirašyta 
su liaudies Lenkija sutartis 
dėl pravedimo bendros me
dicininio tyrinėjimo pro
gramos. Visas planas atsi
eis $2,000,000. Viso būsią 
paleista darban dešimt la
boratorijų projektų. Abie
jų šalių mokslininkai atliks 
studijas. Tai pirma tokios 
rūšies Amerikos sutartis su 
socialistiniu pasauliu.

SUTARTIS TARP JAV 
IR MONGOLIJOS

Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis tapo 
pasirašyta turistinė sutar
tis tarpe Amerikos ir Mon
golijos Liaudies Respubli
kos. Dėl tos sutarties į 
Mongoliją buvo nuvykęs 
Qosmos Travel Bureau ve
dėjas Reiner. Manoma, kad 
gana daug amerikiečių pa
norės susipažinti su ta to
lima liaudies .šalimi.

r ■ -

Maskva. — Paskelbta, 
kad tarybinė vyriausybė 
pradėjo lavinti penkis nau
jus kosmonautus. Manoma, 
kad viena jų greitoje atei
tyje 'gali būt paleistas į 
erdves

Washingtonas. — Gauta 
iš Maskvos šilta padėka 
Amerikos laivynui už sutei
kimą pagalbos tarybiniam 
jūrininkui Boris Kozin, ku
ris buvo sunkiai sužeistas.

Lima. — Jau nustatyta, 
kad Peru prezidentiniai 
rinkimai įvyks birželio 10 d. 
Yra trys kandidatai. Į ša
lies Kongresą jau randasi 
1,500 kandidatų! Tuo tarpu 
kongresas susideda tik iš 
55 senatorių ir 186 atstovų.

♦ Nicosia — Kypro jaunu
tėje respublikoje verda di
deli neramumai. Didelis 
įtempimas tarp turkų ir 
graikų. Prieš kelias dienas 
graikų mokykla buvo pa
degta. Įvyksta ir šiaip viso
kių teroristinių veiksmų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis įkūrė Bu
reau of Outdoor Recrea
tion. Tai nauja įstaiga, ku
ri tvarkys federalinius par
kus ir šiaip gamtines poil
sio vietas.

Washing tonas. — Gautas 
pranešimas, kad penki ame
rikiečiai, kuriuos suėmė 
Laoso liaudies partizanai, 
yra sveiki ir gerai užlaiko
mi.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas atidėjo 
rudeninei sesijai dvyliką 
labai svarbių bylų. Tai pa
daryta tuo sumetimu, kad 
naujai paskirtas teisėjas 
White galėtų tų bylų spren
dime dalyvauti.

NUSIGINKLAVIMO 
PATARĖJŲ KOMITETAS

Washingtonas. 1— Prezi
dentas Kenedis sudarė sau 
nusiginklavimo reikal a i s 
patarimo komitetą. Komi
tetas susideda iš 15 narių. 
Jo pirmininku bus John J. 
McCloy. Komiteto nariai 
tarnaus nemokamai. Į ko
mitetą įeina ir Amerikos 
Darbo Federacijos - CIO 
prezidentas George Meany. 
Komiteto veiklos sritis ne
nusakoma.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis priėmė 
New Yorko miesto majoro 
Wagnierio pakvietimą kal
bėti demokratų susirinki
me, kuris įvyks gegužės 19 
dieną Madison Square Gar
den salėje. Mitingo tikslas 
sukelti pinigų vietos demo
kratų partijai. Tai bus pa
minėjimas prezidento 45-jo 
gimtadienio.

New Yorkas. — Jau ga
na plačiai išgarsėjęs valsti
jos seimelio narys Mark 
Lane teisme nubaustas pa
simokėti $415 už net 19 
kartų sulaužymą automobi
lio pastatymo ir vairavimo 
taisyklių.

Chicago, Ill.—Penki Ame
rikos guvernatoriai išvyko 
į Japoniją. Vėliau toks pat 
skaičius^ Japonijos guber
natorių aplankys Ameriką.

New Delhi. —Šiomis die
nomis buvo sunkokai susir
gęs Nehru, bet dabar jau 
sveiksta.

1962 RCD CROSS FUND

WORCESTER, MASS.
)

Mirus

Jurgiui Žilinskui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Helen, 

posūniui Richardui, marčiai Irenai, podukrai Helen, 
žentui George, anūkėliam Dicky ir Roxyann ir vi
siems jo artimiesiems.

J. K. Sabaliauskai
J. A. Dirveliai \
J. P. Bakšiai
J. M. Petkūnai
P. D. Jelskiai
J. U. Yeskevičiai
A. M. Sukackai
K. A. Valentukevičiai
S. J. Rainardai
A. B. Kuliešiai
J. B. Jakaičiai
F. P. Petrauskai
J. J. Norvaišai

WORCESTER, MASS.

Mirus

Petrui Labanauskui )
Reiškiame širdingą užuojautą jo artimiesiems ir 

draugams. Liūdime jo asmenyje netekę ilgamečio 
Aido Choro nario, dainininko, dainos meno mylėtojo 't 
ir rėmėjo.

—AIDO CHORAS
»

5 p.-Laisve (Liberty)—Renk t., balandžio (Apr.) 6,1962

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

LLD 37 ir LDS 125 kuopų labai 
svarbus susirinkimas jvyks šeštadie
nį, Balandžio-April 14 d., 2-rą valan
dą popiet, Maple Parke. Visi abiejų 
kuopų nariai būkite susirinkime,"Jies 
turėsime svarbių reikalų aptarimui, 
kurie netrugdant turės būti įvykinti. 
Nesivėlinkite ateiti, nes turime su
sirinkimą pradėti nurodytu laiku ir 
rimtai pasitarti. Taipgi pakalbinkite 
savo draugus prisirašyti į organiza
cijas, kurie dar nepriklauso.

S. Penkauskas, sekr. (38-39)

BROCKTON, MASS. ...
i, > Anksčiau korespondencijpję( j mi
nėjau, kad Montello Vyrų Dailės 
grupė rengia pikniką po stogfu' Gd-t 
gužės-May 26 d. Dabar pranešu, 
kad tas piknikas yra atkeltas j 
Gegužės-May 19 d. Priežastis — 
Vyrų Grupė nutarė Gegužės - May 
27 d. dalyvauti Hartfordo Laisvės 
Choro koncerte.

Taipgi Vyrų Grupė nutarė pasi
samdyti busą važiavimui į tą kon
certą. Kurie norėsite pasivažinėti ir 
girdėti gražų koncertą, galėsite va
žiuoti su Vyrų Grupe. Daug kas 
nesate buvę Hartforde, dabar turi
te gerą progą ten nuvažiuoti.

George Shimaitis (28-29)

SO. BOSTON, MASS.
Pranešu, kad ALDLD 7-tos ap

skrities ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-mos apskrities posėdis 
yra šaukiamas ant balandžio • 15 d., 
1 vai. popiet. Kviečiame šių ap
skričių komitetų narius ir So. Bos
tono veikėjus dalyvauti. Šiame po
sėdyje turėsime apkalbėti šios va
saros piknikus, tai yra apskričių 
pikniką Lawrencuj ir “Laisvės’' 
pikniką Montello, Mass.

J. Jaskevičius
ALDLD 7 apskr. sekr.

(28 -29)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos susirinkimas 

jvyks balandžio 7 d., salėje 221'9 
W. Pratt St., prasidės lygiai 2 vai. 
popiet.

Dalyvaukite visi nariai, turėsime 
svarstyti “Laisvės” pikniko pri- 
rengimą ir kitus kuopos reikalus. 
Kurie dar neužsimokėję duoklių, 
prašome užsimokėti.

Kuopos sekretorius (27-28)

WORCESTER, MASS.
Metinis banketas—pietūs su dai

nų programa. Rengia Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 57 kuopą.11 
Įvyks balandžio 8 April. Pradžia 
1 vai. Kviečiame narius ir svečius 
dalyvauti šiame šauniame bankete, 
linksmai laiką praleisti ir su il
gai nematytais draugais bei drau
gėmis pasisvečiuoti. Įžanga $1.50.

Rengėjai (27-28)

ELIZABETH, N.
Įdomūs Spalvoti Paveikslai iš 

Lietuvos ir Kitų Kraštų
L. D. P. Klubas repgia spalvotų 

paveikslų rodymą. Rodys J. Siur- 
ba iš Brooklyno. Įvyks sekmadieni, 
Balandžio-April 8 d., 3 vai. popiet, 
Klubo patalpoje, 408 Court St. .

Kviečiami visus atsilankyti, nes 
bus labai įdomūs paveikslai. Kvie
čiame ne tik elizabethiečius, bet 
ir iš toliau atsilankyti ir pama
tyti šias svarbias nuotraukas.

L. D. P. Klubo Valdyba (26-28)

L. Ausiejienė
P. Sadauskas
M. Green
V. Nekrošienė
M. šiupėnienė
N. Lazarevičienė
J. Skliutas
A. Dupsha
A. Vasilienė
C. N. Karšu n
J. M. Kelly
J. D. Lukai

Miam.es


Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

SParčiai statoma 
lietuvių didžiausia 
elektrinė

Kovo 22 d. Vilniaus spau
da informuoja, jog didžiau
sia Lietuvos elektrinė Vie
vyje, kuri bus varoma Uk
rainos natūraliomis dujo
mis, statoma greičiau nei 
užplanuota. Pridėtoje nuo
traukoje matoma net Ame
rikos mąstu įspūdingą sta
tybos techniką, t

Pagrindinėje statybos 
dauboje, darbų vykdytojo 
Klemenso Skuodžio vado
vaujamas baras, prieš sa
vaitę pradėjo ruoošti pama
tus pirmajam moderniš- 
kiaus iam turbogenera to
riui. Šiems darbams vado
vauja jauni Kauno Poli
technikos instituto auklėti
niai Juozas Garmus ir Ig
nas Bazilevičius. Sparčiais 
tempais betonuojami šlai
tai, statoma siurblinė. Jau
nieji inžinieriai tikisi, kad 
pirmasis agregatas suksis 
jau šiais metais.

Skaitant šią žinią, prisi
mena vieno “Dirvos” skai
tytojo senuko baimė, kad 
visos šios elektrinės, kana
lai ir pramonė statoma tik 
tam, kad lietuviai nebegalė
tų atgauti savo “ūkinės ne
priklausomybės.”

Prieš kiek laiko šis senu
kas gydytojas, gyvenąs 50,- 
000 dolerių vertės viloje, 
tyčiojasi iš lietuvių, jog jie 
biedni dėl to, kad “jie dur
ni.” Ir tu jam niekaip nepa
taikysi : dabar, kai jau nebe- 
biedni ir nebedurni — tai 
jau blogai, nes “nebebus 
tautinės neprikla u s o m y - 
bes”... Besidžiaugiant pra
monės augimu Lietuvoj, ne
begali nesidžiaugti ir lietu
vių inžinierių gabumais... 
Ir pasirodo tiesė tvir
tinimas, jog pokario rusai 
vadovai ir inžinieriai Lietu
voj iš tikro tebuvo nuošir
di pagalba ant kojų atsisto
ti tautai, kurios beveik pu
sė inžinierių išbėgo i Vaka
rus, susirasdami pelninges
nes tėvynes.
“Dirva” šaukia “Gewalt”

Tautininkų “Dirva” ne- 
bepasitiki jau ne tik Ame
rikos prezidentu, bet vis la
biau baiminasi, kad ir A- 
merikos vidaus saugumo 
įstaigos yra apsėstos “rau
donųjų,” kad ir “lietuviški 
veiksniai” beliko “rausvų 
vėjų gūžtomis”...

Kovo 23 d. skaitome: 
“Bolševikiniai pirštai... vis 
drąsėja, vis giliau skver
biasi net į mūsų pačių or
ganizacijas, kultūr i n i u s 
sambūrius ir seną Ameri
kos lietuvių patri o t i n ę 
spaudą... “Dirvai” įrodymų 
betrūksta.
Ir generolas Raštikis 
jau “išdavikas”!

“Dirvos” redaktorius rei
kalauja skaitytojus “drįs
ti reikalauti tautai teisin
gumo” ir draudžia jiems 
skaityti rašinius, kur pasa
kojama, kaip “bolšievikai 
lietuvių tautos rankomis 
švariai išvalo Vilniaus gat
ves”... Ir pikčiausia “Dir
vai”, kad net buvęs tauti
ninkų Lietuvos kariuome
nės vadas gen. S. Raštikis 
rado “esant normalu ir ga
lima viešai pareikšti padė
ką ir sveikinimus” “Vieny
bei” už gražų ir rimtą ke
lionės aprašymą ir gražias 
foto nuotraukas”.
“Dirvai” ir Žakevičiui 
padaryta “baisi žala”!

Tautininkai niekaip ne
gali perprasti, kaip t a i 

Raštikis ir Narkeliūnaitė 
drįsta reikšti nuomones be 
jų leidimo! ' i 
Niekas nebepaiso 
“Dirvos”?!.

“Dirvos” redaktorius ta
rytum isterijoj šaukte šau
kia: “Kodėl visuomenė mie
ga, nebesusigaudo, tyli, re
zignuoja ” Kodėl “raudon- 
kurmiams ir apjakeliams 
neduodamas deramas ato- 
vęiksnis, rimtas pasmerkis- 
mas ar nors įspėjimas iš 
musų pagrindinių politinių 
organizacijų, “išlaisvinimo 
veiksnių” ir “Lietuvos at
stovų” pusės•
Ir “veiksniai” išdavikai...

Plūstasi “Dirva” be kva
po... Ir kaip nekils jos kur
miarausių diversijos (?) 
savimi pasitikėjimas, kada 
vietoje budraus ir kieto at
kirčio (kaip gaila VIII for
tas taip toli), kai kurie mū
sų “veiksnių” asmenys net 
rado galima palaikyti bend
ravimo ir simpatijos santy
kius su naujosios gadynės 
“objektyvistais”?.. “Atėjo 
metas praregėjimui, budru
mui, tvirtam principiniam 
nusistatymui ir ilgalaikio 
ryžtingumo valiai” —marš, 
marš kareivėliai — kuo sto
riausiu balsu veda žemės 
ūkio specialistas ir redak
torius “Dirvoj”.

Baigdamas savo vedamą
jį, sapnuoja, reiškiasi Ba- 
čiūno specialistas, jog “at
šliaužia okupantinė diversi
ja — hydra, išsipudravusi 
“kultūrinių santykių” ir 
“objektyvumo” miltais, ir 
jos pirštai tiesiasi į jį... Pa
šoka specialistas, klykte 
klykia įsakymą Amerikos 
įstaigoms — “Metas juos 
nukirsti, kol dar nevėlu”!

“Dirvos” savininkas Ba
čiūnus galėtų liepti savo 
specialistui paimt raminan
čių piliulių. Misteris Račiū
nas (sako, supratlyvas as
muo), galėtų paliepti 
redaktoriui išsikviest, sa
kysim, Narkeliūnaitę, ar 
Šalčių, ar Pipiraitę - To- 
marienę, ar ką jie tik 
nori, ir surengti viešas dis
kusijas, kur “Dirvos” šmei
žiami asmenys akis į ak' 
galėtų įrodyti, kad yra kaipz 
tik visai netaip nei “sapni
ninkas” sako. “Dirvos” re
daktorius ir “Vilties”-Ba- 
čiūno Leidykla galės prisi
imti tada pilną atsakomy 
bę už tvirtinimą, kad ben* 
vienas iš minėtu asmenr 
yra “komunistų agentas” 
“Dirvos” svarbiausias ben 
dradarbis Niujorke galėti 
juos perspėti, kaip toks če 
kų laikraštis New Yorkr 
sumokėjo už tokį pat išsi 
reiškimą, Tau-^ių teisme 
sprendimu, tokiam čeki 
laikraštininkui 10,000 dole 
riu!

Bėda, matyt, tame, ka 
lietuviškoj visuomenėj žur 
nalistų Narkeliūnaitės, Ša1 
čiaus reputacija, matyt 
stovi aukščiau negu “gilia' 
patyrusių” profesoriaus S 
Žymanto, agronomo B. Gai 
džiūno, gydytojo Domo Ja 
saičioir jiems panašių, sap
nuojamos politikos mėgėjų. 
Lietuvaitė sparčiai garsėja

Lietuviškoji “Shirley 
Temple” — Jūratė Nausė
daitė, tėvų pavadinta 
“praktiškesniu” “Ann Ju
lian” vardu, praneša “The 
New York Times”, vaidina 
svarbią rolę Holywude fil
muojamo] operetėj “Čigo
nė”. Jūratė, kuri tebėra vos 
12 metų, operetėje vaidina 
“Baby June”, o motinos 
vaidmenį išpildys artistė 
Rosalind Russell.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Brazi

lijos prezidentas Joao Gou- 
lart kalbėjo abiejų Kongre
so butų bendroje sesijoje. 
Jis pabrėžė, kad Brazilija 
laikosi nepriklausomos po
litikos. Kalbėjo už taikų 
sugyvenimą ir taikias lenk
tynes tarp kapitalistinio ir 
socialistinio pasaulių. Jis 
taipgi oficiališkai užkvietė 
prezidentą Kenedį su žmo
na dar šiemet aplankyti 
Braziliją

United Nations, N Y — 
Jungtinių Tautų atstovas 
Carlsson raportuoja, kad 
jis niekur nerado Sirijos 
pusėje tvirtovių prie Izra
elio sienos. Na, o Izraelis 
teigė, kad iš vienos tokių 
tvirtovių siriečjai buvę už
puolė Izraelį. į

f

i
Ženeva. — Tarybų Są

jungos atstovas nusiginkla
vimo konferencijoje Zori
nas pasiūlė paskelbti pro
pagandą ir agitaciją už ka
rą kriminališku prasikalti
mu prieš žmoniją. Abejoja
ma, ar konferencija priims 
tokį pasiūlymą, nes, kaip 
žinia,r kapitali s t i n i u o s e 
kraštuose agitacijos už ka
rą yra labai daug.

Alžyras. — Erancūzai te
roristai užpuolė ant arabų 
ligoninės ir užmušė dešimt 
ligonių. Taip pat teroristai 
nužudė mieste šiaip keturis 
piliečius. 

—————J
Quito. — Ekvadoro val

džia nutraukė diplomati
nius ryšius su Kuba, Lenki
ja ir Čekoslovakija.

Havana. — Baigėsi teis
mas prieš įsiveržėlius. Teis
mo nuosprendis dar nepa
skelbtas. Valstybės proku
roras reikalavo aštrios 
bausmės įsiveržimo vadams.

Havana. — Premjeras 
Kastro pasmerkė Ekvado
ro vyriausybę už nutrauki- į 
mą ryšių sii Kuba ir pra
našavo, kad toji vyriausy
bė bus žmonių nuversta 
greitoje ateityje.

Washington's. — Demo
kratai ir respublikonai 
Kongrese susitarė, kad bū
tų leista prezidentui Kene- 
ižiui iš federalinio iždo pa
remti Jungtines Tautas su 
M00,000,000, perka n t jų 
bondsus arba kaip kitaip.

Berlynas. — Amerikos 
irmija V. Berlyne laikė 
nanevrus. Buvo daromi 
bandymai su kareiviais, ar 
iie pasiruošę stoti į mūšį.

Bostonas. — Pasirodo, 
kad Massachusetts valstija 
iroporcionaliair pagal gy- 
•entojus turi ’ daugiausia 
utomobilių nelaimių.

Belgradas. — Paskelbta 
generalinė politiniams kab
liams amnestija.' Šimtas 
lolitinių kalinių jau paleis- 
a. Viso būsią paleista apie 

.’,000.

Washingtonas. — Ster
ling Cole tvirtina, kad jau 
beveik esanti pamiršta pla
čiai reklamuota prez. Ke
nedžio programa “Atoms 
for Peace”. Niekas ja, gir
di, nebesirūpina.

Maskva. Tarybų Są
junga šiam sezonui uždarė 
savo Antarktikoje bazę 
prie Enderby Land.

-1 _ , • 't

Birmingham, Anglija. — 
Čia sustreikavo 19,000 au
tomobilių gamybos darbi
ninkų.

Sudarytas platus komunistų 
vadams ginti komitetas

New Yorkas. — Praneša
ma, kad čionai susidarė na- 
cionalis komunistų vadams 
Gus Hali ir Benjamin Da
vis ginti komitetas. Komi
tetas taip pat darbuosis dėl 
Komunistų partijai teisės 
viešai ir legališkai gyvuoti 
ir veiktx'Ta kova, žinoma, 
pareikalaus nemažai lėšų.

Ar bus New Yorko miesto
mokytojų streikas?

United Federation of 
Teachers rimtai ruošiasi 
prie streiko. Federacija tu
ri 15,000 narių. Jeigu šitie 
mokytojai išeitų į streiką, 
tai turėtų užsidaryti beveik 
visos miesto mokyklos. Ne
tenka abejoti, jog prie 
streiko prisidėtų ir kitos 
mokytojų grupės. Unijos 
prezidento Cogen manymu, 
streikas apimtų 30,000 mo- į 
kytojų. i

Streikas turėtų prasidėti

Parėmė “Vilnį”
Kaip žinia, šiuo metu 

“Vilnis” renka pinigus, kad 
sukeltų $10,000 fondą laik
raščiui išlaikyti..

Be to, gegužės 6 d. Čika
goje įvyks “Vilnies” b-vės 
akcininkų (šėrininkų) me
tinis suvažiavimas — jam 
pasveikinimų tenka parink
ti ir pasiųsti su dovanėlė
mis.

Niujorko pažangūs lietu
viai tam tikslui aukoja.

Ligi šiol per I. Mizarienę 
aukojo:

Povilas Bėčis ... $10.00 
Moterų A.Klubas . 10.00 
L ir R. Mizarai ... 20.00 
K. Petrikieinė ....... 5.00
M. Kreivėnienė ... 1.00 
Anna Titanienė .. $1.00 
Per R. Mizarą aukojo:, 
K. Milinkevičius . $10.00 
M. Liepa ............ 10.00
Viso $67.00.
Kai kurie kiti aukojo per 

A. Bimbą (buvo paskelbta). 
-Praėjusį sekmadienį 
“Vilnies” suvažiavimui ir 
fondui rinko aukas Kl. 
Briedis. Manau, kad jis 
daugiausiai surinko, nes 
jam vilniečiai buvo prisiun- 
tę aukoms rinkti specialią 
blanką.

Taigi šiemet vilniečiams 
parama pas mus renkama 
ne taip, kaip kitados — per 
vieną asmenį. Šiemet renka 
visa žmonių eilė. O kai ku
rie niujorkiečiai savo au
kas pasiuntė tiesiog į “Vil
nį.”

Kurie dar neaukojote, 
prašomi tai padalyti.

R. M.

Kreipiasi į šalies 
Aukščiausiąjį teismą

New Yorko miesto pilie
čiai nepasitenkinę sudary
mu distriktų, nuo kurių 
yra renkami valstijos sei- 
melio' nariai. Jie kreipiasi 
į šalies Augščiausiąjį teis
mą ir reikalauja, kad daly
kus pataisytų. Jie savo 
skunde nurodo, kad, pavyz
džiui, viršutinėje valstijos 
dalyje Yate distrikte 17,461 
pilietis siunčia atstovą į 
seimelį, o tuo tarpu miesto 
dalyje Bronxe distriktas su 
115,000 pilieččių teturi vie
ną atstovą valstijos seime
lyje. Juk tai baisiausia ne- 
lygybė.

Panašių situacijų New 
Yorko mieste ir valstijoje 
yra daug. Reikia, kad teis
mai tą nelygybę pašalintų.

Todėl, suprantama, minė
tas komitetas kreipsis į vi
suomenę finansinės para
mos.

Komiteto pirmininke yra 
garsioji kovotoja Elizabeth 
Gurley Flynn, sekretorius 
James T. Tormey, iždinin
kas Cyril Philip.

ateinantį sekmadienį, ba
landžio 10 d.

Tuo tarpu unija kreipėsi 
į miesto pareigūnus su pa
tarimu atnaujinti derybas 
dėl algų. Unija norinti iš
vengti streiko.

Ginčas eina dėl algų pa
kėlimo kiekio. Unija reika
lauja visiems mokytojams 
pridėti 53 milijonus dole
rių, o apšvietos taryba siū
lo tik 27 milijonus.

Nuoširdi padėka
Labai širdingai dėkoju 

draugams bei draugėms, 
kurie prisidėjo savo darbu 
prie pastatymo scenon ko
medijos “Dėdė atvažiavo”. 
Ir štai kas ir kuomi prisi
dėjo: M. Stakovas nutrau
kė aktorių nuotrauką, K. 
Rušinskienė paskolino lie
tuviškos ponios suknią, M. 
Juškienė parūpino rožę ir 
leliją, J. Graunienė parūpi
no arba gavo balandėlį 
(dove), Use Bimbienė pa
darė berželį, Vladas G rau
nąs savo mašina nuvežė ak
torius ir jų daiktus į sve
tainę ir atgal, P Buknys 
prišildė salę dėl repeticijų, 
S. Sasna sufleriavo, E. Mi- 
zarienė pirmininkavo ir 
prakalbėlę pasakė, V. B lin
kus prižiūrėjo salėj šviesas 
ir atidarinėjo uždangą, Ch. 
Aleksynas sustatinėjo sce- 
nerijas, “Laisvės” redakto
riai davė vietą garsintis ir 
dar Krisluose parašė, P. 
Bechis atvežė gyvų gėlių 
bukietus ir apdovanojo ak- 
torkas, M. Knystautienė at
vežė gyvų gėlių bukietą dėl 
aktorkų, J. Aleksaitis nu- 
rekordavo visos komedijos 
programą, O. Kazlauskienė 
parūpino visokių kaspinų 
ir kitokių aprėdalų dėl ak
torkų, draugai Venckūnai 
pagamino vaišes aktoriams.

Taigi, aš lieku labai pa
tenkintas šitais jūsų prisi
dėjimais bei darbais ir dar 
sykį tariu visiems širdingą 
ačiū.

Jonas Juška

A. Gilmanas pasiduoda 
operacijai

Teko sužinoti, kad LDS 1 
kuopos finansų sekretorius 
A. Gilman pasiduoda ope
racijai. Turės nedidelę ope
raciją —su taisymui trūkio.

Bus operuojamas balan
džio 9 d., Boulevard Hospi
tal, 31st Ave. ir 46th St., 
Astoria, L. L Linkime jam 
greitai pasveikti po opera
cijos.

J. S.

SPRĘS BUŠŲ KOMPA
NIJOS SKUNDĄ

Valstijos apeliacijų teis
mas paėmė apsvarstymui 
Fifth Ave. Bus kompanijos 
skundą prieš miestą. Kom
panija teigia, kad još busų 
operavimą miestas “užgro
bė” nelegališkai. Teismas 
reikalą spręs šio mėnesio 
24 d.

Jausmus kutenantis 
komedijos pastatymas

Šiandien balandžio pir 
ma diena. Šiandien visur
priimta krėsti baikas suve-| 
džiojimui ko nors. Bet skir
tingai išėjo Jono Juškos 
vadovaujamoji kome d i j a 
“Dėdė atvažiavo”. Atsilan
kiusieji pažiūrėti komedi- • 
jos ne tik nebuvo suvedžio-, 
ti — ale aliarmiškai paten
kinti. Tai jausmus kute-1 
nanti komedija ir jausmus I 
kutenančiai atlošta. Brook- 
lyniečiai pasitenkinę...

I

Lošėjai buvo penki —Jo-! 
nas Juška, M. Juškienė, M.į 
Stakovas, K. Benderis, iri 
O. Kazlauskienė.

Juškienė buvo našlė, su 
kuria komedija ir prasidė
jo, lošdama “ponią”, sykiu 
su Kazlauskiene, kuri lošė ■ 
tarnaitės rolę. Šitas aktas 
joms išėjo natūraliai, inte
resingai ir kutenančiai. 
Juškienė čia atgyveno tik- 

! ra ponią keblioje padėtyje. 
O Kazlauskienės tu r būt 
niekas nebūt pralęnkęs tar
naitės rolėj—tai tipų tipiš
kiausias tarnaitės nudavi- 
mas irgi keblioje ponios 
padėtyje. Tuo aktu buvome 
kraštutiniai patenkinti...

Benderis lošė piešėjo ro
lę ir buvo apsirengęs kaip 
dėl tokios rolės. Tačiau toks 
apsirengimas galėjo tikti 
geriau pasiturinčiam sen- 
beriui negu artistui. Kaip 
ten nebūtu, Benderis labai 
tiko artisto rolei, tik...

Tas “tik” buvo kiek pa
stebimas ne taip naturališ- 
kai plaukiančiuose žodžiuo
se, ypatingai keblioje padė
tyj, kai jam reikėjo prašyti 
turtingosios našlės pabūti 
jo pačia tik vieną dieną, 
kad apgavus dėdę, kurio 
turtą iįs geidė paveldėti. 
Ne taip jo skubus reikalin
gų žodžių ištarimas nenu- 
davė jo veiklą taip natūra
lia, kaip galėjo būti arba 
turėjo būti. Bet tai mažnie- 
kis...

Pagaliau pasirodė vete
ranas, Brooklyno scenos 
artistas ir poetas Jonas 
Juška. O, čia jau prakti
kos nupoliruotas scenos lo
šėjas. Jis jau čia savo rolę 

i nelošė, ale gyvente pergy
veno... Buvo malonu klau
syti ir žiūrėti į tipiškiausią 
“dėdę”, kokie dėdės gali 
būti. Jam nei žodžių, nei 
veiksmų nereikėjo nei pri
dėti, nei atimti... Vis norė
josi, kad jis kuo daugiau 
ką nors savo anykštiška 
tarme ir tonu pasakytų. 
Jonas užsitarnavo scenoje 
meilės nuo visų brooklynie- 
čių.

Stakovo rolė buvo tikra 
“Jurgio Spurgio”. Jis buvo 
visų tų paslapčių, nežinoda
mas, išdaviku, kokios ten 
paslaptys buvo.. Jis lošė 
viengungio, esančio kasie- 
riaus pagalbininku, rolę. Jo 
rolė, galima sakyti, buvo 
kaip ir tuščia šiame suokal- 
by-intrigoje. Jeigu jis būt 
buvęs be scenos gabumų, 
tai jam būt buvę gana sun
ku čia suktis, idant nuda- 
vus naturališkai ir pride
rančiai. Bet Stakovas yra 
gabus lėšėjas, ilgametis 
scenos vilkas. Ką jam pa
duosi, tą jis sudoros tinka
mai. Jis savo rolę tikrų 
tikriausiai atgyveno i k i 
paskutinio žodžio išsireiš
kimo. Jis net tokiame akte, 
kaip susimaišyme rengian
tis, taip veikė natūraliai ir 
jausmus žadinančiai, kad 
visi turėjo skanaus juoko. 
Artistas!

Ir taip pasekmingai sekė
si Brooklyno ilgamečiams 
scenos artistams sulošti
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jausmus patenkinančią ko
mediją. ' Brooklynieči a m s 
malonu,’kad jie turi tokius 
pasišventusius ir nepavarg
stančius kdailės žmones. 1

Bet reikia priminti, jog
brooklyniečiai savo dailės 
žmones ir savo organizaci
jas remia atsilankymu ir 
medžiaginiai. Šį sykį dido
ka svetainė buvo apypilne 
gražios publikos.

Būtų prasižengimas ne
paminėti prie šios komedi
jos ir priedą — tai Jono 
Juškos poezijos gabaliukų 
atlošimas. Juos atlošė ir 
padeklamavo jaudinančiai 
ir jausmingai Juškienė, 
Kazlauskienė, Graunie n ė, 
Tamelienė, ir pats poetas 
Juška. Pačiam poetui sekė
si kuo nuosekliausiai... Bet, 
ką gi, kitaip ir būti nega
lėjo. Juk jis pats jų meist
ras...

A. Gilman

VAIRUOTOJAS 
LAIMĖJO BYLĄ

Dar 1961 metais Mr. 
Kaplan gavo nuo policinin
ko pašaukimą, kad jis per 
greitai važiavo. Galėjo pri
sipažinti kaltu, ’kaip tūks
tančiai kitų vairuotojų to-| 
kiais atsitikimais padaro, 
pasimokėti $10 bausmės ir 
būtų buvę baigta viskas.. 
Bet Kaplan neprisipažino 
kaltu. Pasisamdė advokatą 
ir gynėsi. Šiomis dienomis 
laimėjo. Jam toji kova atsi
ėjo $250.

/

MIESTAS NUPIRKS 
HUDSON TUBES

Pranešama, kad su lie
pos 31 d. Port of New York 
Authority paims į savo 
rankas Hudson and Man
hattan geležinkelį, kurį 
operuoja Hudson Tubės. 
Kol kas tik dar nesusitarta 
dėl kainos. Authority siūlo 
20 milijonų dolerių, o gele
žinkelio savininkai reikak 
lauja 50 milijonų. Dalykį 
veikiausia turės išspręsti 
teismas.

AUTO NELAIMĖS 
PADAUGĖJO

Didžiajame New Yorke 
per praėjusią savaitę įvyko 
1,019 auto nelaimių. Tai 
daugiau negu per tą pačią 
savaitę 1961 metais. Nelai
mėse žuvo šeši žmonės, o 
735 buvo sužeisti. Bloga, 
kad neatsargus vairavimas 
tiek daug žalos pridaro.

PRANEŠIMAI
New Yorkas. — Teatrų 

savininkų ir produserių ly
ga atsisakė pripažinti So
ciety of Stage Directors 
and Choreographers uniją. 
Gali kilti streikas?

LLdTkP. NARIAMS /
Susirinkimas įvyks ba

landžio 13-tą, 7:30 vai. va
karo, “Laisvės” patalpoj e j* 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

Balandžio-April 11 d., 7:30 vakare, 
“Laisvės” salėje, Ozone Parke. 
Svarbu visiems būti, nes darysime 
planus vasaros parengimams. 
Taipgi visi turėkime mintyje ir 
pakalbinkime savo pažįstamus sto
ti į LLD 185 kuopą. Valdyba

šiuomi pranešame mūsų 
organizacijom bei kuopom, 
kad LDS 3-čia Apskritis 
turės pikniką birželio 17 d., 
Cliffside, N. J. Taigi, pra
šome kuopų tą dieną ne
rengti piknikų bei kitokių 
parengimų.

Apskr. Kom.

LLD Brooklyno kuopų 
piknikas įvyks birželio 10 
d. Great Necke. Prašome J* 
visus tą dieną būti su LLD.j

Komisija*




