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METAI 51-jI

KRISLAI
Garbės, ar gėdos diena? 
Arba arba . . .
Iš kalėjimo į premjerus.
Šviesaus proto moteriškė.
Jtūžęs tėvas.
Miacmiečių užsimojimas. 
Krikščionybės nusiganymas.

— Rašo A. Bimba —

Visa Didžiojo Niujorko ko
mercinė spauda vienu balsu 
suriko: “Tai buvo gėdos die- 

p, na J
Ji kalba apie trečiadienį, 

balandžio 11 dieną. ' 
diena, kuomet miesto viešųjų 
fnokyklų mokytojai buvo su
streikavę.

Bet tai ne gėdos, < 
diena buvo. Mokytojai pa
rodė gražų solidarumą. Jų 
žygį sveikina kiekvienas rim
tai galvojantis amerikietis.

Alžyre silpnėja francūzų 
reakcininkų jėgos

Plieno karaliai
Turėjo nusileisti

Jungtinės Valstijos įsteigė 
karo bazę prieš Kambodžą

Paryžius. — Kaip buvo 
numatyta, kad francūzai 
reakcininkai per daug gy
rėsi savo “Slaptąja armi
ja” ir jėgomis, tai ir pasi
tvirtina. Pirm Francūzijoje 
įvyko balsavimai užgynimui 
taikos su alžyriečiais, reak
cininkai viską darė žmo-

Tai buvo [ nėms įbauginti. Bet niekur 
jie nedrįso stoti į kovą su 
Francūzijos armijos dali
niais. Jie mėtė bombas, šau- 

, užpuldinėjo 
pavienius žmones.

Eilėje atsitikimų
niai gyventojai organizuo-' laimėti.

tai puolė reakcininkus ir 
išblaškė jų grupes. Francū- 
zija jau suėmė 14 žymiau
sių “Slaptos armijos” vadų. 
Dabar reakcininkai ketina 
susmulkinti savo grupes ir 
kalnuose įsteigti 
nu centrus”.

Jų “partizanai” 
teroristų gaujos,
nais yra liaudies kovotojai, 
o francūzai reakcininkai 
kovos prieš Alžyro liaudį. 
Suprantama, ši klasių ko
va dar tęsis ilgai. Bet re
akcininkai neturi pagrindo

“partiza-

bus tik
Partiza-

o garbes - pasalu,

vieti-

Kubos teismas pasielgė la
bai žmoniškai, kai jis įsiveržė
liams davė progą savo nuo
dėmę išsipirkti. Savo žygiu 
jie kraštui padarė daug nuo
stolių. Už tai tupėsite po 30 
metų dirbti ir atidirbti, arba 
galite po tiek ir tiek sumo
kėdami atsipirkti.

Veltui iš to nuosprendžio 
Kubos priešai Jungtinėse Vals
tijose bando sukurti baubą. 
Nusikaltusius finansiniai baus
ti nėra revoliucinės Kubos iš
radimas.

Ta “mada“ labai praplitusi 
i/| mūsų šalyje.

^vadams buvo uždėtos didelės 
ir finansinės bausmės.

Ir šiaip teisme teisėjas kal
tinamajam pasako: “Pay so 
much, or go to jail for so 
many days.”

Jugoslavai įkalino I T. Sąjunga paminėjo 
melagį Djilesą

Belgradas. — Prieš kiek 
laiko Jugoslavijos 
sybė paleido iš 
Milovaną Djilasą, 
bar vėl suėmė ir 
nes jis nesilaiko 
taisyklių”..

Seniau Djilasas veikė 
munistų tarpe. Vėliau

vyriau- 
kalėjimo 
bet da-
įkalino/

“pataisos

ko
jis

F»avyzdžiUi, pasidavė buržuazijai ir pa- 
be kalėjimo visiems komunistų rašė knygą prieš komunis- . . v - j.:__________-----------

Mūsų laikai pilni visokių 
atsitikimų, štai vėliausias. 
Anglai imperialistai savo Af
rikos kolonijoje per septyne
rius metus laikė kalėjime 
Mau Mau judėjimo vadą Jo- 
mo Kenyattą. Dabar beveik 
tiesiai iš kalėjimo jis tapo pa
darytas Kenijos premjeru. Ir 
pati Kenija už mėnesio kito 
taps nepriklausoma 

Kas buvo niekas, 
viskas...

tinę santvarką. Dabar išė
jęs vėl parašė knygą “Pasi
tarimai su Stalinu”, kurio
je be jokių faktų neva ci
tuoja Stalino pareiškimus. 
TSRS protestavo prieš iš
leidimą tų melų knygos.

šalis! 
tas bus

JAV GENEROLAI Už 
APSIGINKLAVIMĄ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karininkai iš 
Pentagono remia preziden
to Kenedžio pasiūlymą, kad 
šiemet JAV skirtų $4,900,- 
000,000 užsienyje savo tal
kininkų pagalbai. Pagalba 
teikiama dideliame kiekyje

I J. Gagarino žygį
Maskva. — Kremliuje 

Kongreso Palociuje įvyko 
minėjimas metinės su
kakties nuo Juro Gagarino 
apskriejimo aplinkui Žemę. 
Wlkakties minėjime dalyva
vo virš 6,000 ,žmonių,' jų 
tarpe TSRS Komunistų 
partijos ir vyriausybės na
riai. .

Kosmonautai J. Gagari
nas ir H. Titovas sakė kal
bas. Jurio Gagarino ap- 
skriejimas Žemės kosmoso 
erdvėse buvo atidengimas 
naujosios eros erdvių užka
riavime. Kaip žinia, vėliau 
H. Titovas > septyniolika 
kartų apskrido Žemę, o 
JAV astronautas John 
Glennas tris kartus.

Neseniai iškeptas diploma- i ginklais ir amunicija, 
j Arthur H. Dean, musų Į °_____________ ________

nu-1

GERAS PASIŪLYMAS
Tokio. — Buvęs Japoni

jos premjeras Tanzan Ishi- 
bash siūlo, kad Tolimuose 
Rytuose. Japonija, Kinija, 
Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos pasirašytų ne- 
kariavimo sutartį.

Washingtonas. 
dentui Kenedžiui 
prieš plieno kainų pakėli
mą, plieno karaliai turėjo 
nusileisti ir atšaukė savo 
pasimojimą pakelti po $6 
ant plieno tonos.

Tai didelis laimėjimas 
prieš plieno karalius.

Kaip tas prasidėjo?
Washingtonas. — Balan

džio pradžioje United Sta
tes Steel korporacijos vir
šininkai pasirašė dvejų me
tu kontrakta su United 
Steelworkers unija. Susi
tarta, kad per metus laiko 
darbininkai dirbs už tokią 
pat algą, kokią jie dabar 
gauna/ Pagerinamas jiems 
tik nedarbo, senatvės ir lai
ke vakacijų atlyginimas.

Bet vos prabėgo penkios 
dienos po sutarties, kaip 
United Steel Corporation, 
Bethlehem Stėel, R e p u b - 
lie Steel Jones & Lough
lin, Youngstown Sheeet & 
Tube ir Wheeling Steel pa
skelbė, kad jos, pakelia po 
$6 ant plieno tonos. Tuojau 
ir kitos 11 korporacijų prie 
jų prisidėjo.

Šis plieno korporacijų 
pasielgimas sukrėtė net 
prezidentą Kenedį, kuris' 
pareiškė, kad korporacijos 
pasielgė “nepaisy damos 
185,000,000 amerikiečių ir 
šalies”.

Kompanijų vedėjai sakė, 
kad jie tai daro, idant “su
vesti finansinį stovį”.

Bet faktai kalba, kadkor-

- Prezi- 
išstojus

poracijos darosi milžiniš
kus pelnus, net daug dides
nius, kaip pirmiau. Štai tik 
keli faktai: Plieno korpo
racijos raportavo U. States 
Departamentui of Commer- 
kad 1961 metais, ketvir
tame kvartale, tai yra spa
lio, lapričio ir gruodžio 
mėn., po atmokėjimo tak
sų, jos turėjo pelno seka
mai:

Bethlehem Steel Corp. 
$54,446, 000, arba 100 pro
centų daugiau, negu tais 
pat mėnesiais 1960 m.;

Republic Steel Corp. — 
$22,998,000, net 457 procen
tais daugiau, negu li960 m.;

Jones & Loughlin Corp. 
$10,202,000, arba 189 pro
centus virš 1960 metų. Pa
našiai paaugo pelnai ir ki
tų korporacijų.

Ką būtų reiškęs kainos 
pakėlimas ?

Plieno kainų pakėlimas 
būtų reiškęs pakėlimą kai
nų ant visų daiktų, kurie y- 
ra gaminami iš plieno, arba 
kurių pagaminime nors da
lis jo yra vartojama. Būt pa
keltos kainos automobilių, 
skalbiamų mašinų, šaldytu
vų, net ir mažiausių reik
menų, be. kurių žmonės ne
gali apsieiti.

Pakėlimas $6 ant plieno 
tonos reikštų, kad plieno 
korporacijos 3 procentais 
imtų brangiau nuo tų, ku
riems ji parduotų. Bet kol 
daiktai pasiektų \ vartoto
jus, jų kainos pakiltų 10 
procentų ir daugiau.

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų karo laivynas įsi
taisė bazę Duongdongo uos
te, Phuquogo saloje, visai 
pašonėje Kambodžos kara
lystės. Šios bazės įsteigi
mas pastato po JAV karo 
laivyno kontrole ne tik 
Kambodžos, bet ir Burmos 
susisiekimą su pasauliu, nes 
JAV pilnai kontroliuos 
Siamo įlanką.

JAV karo laivyno ko- 
mandieriai sako, kad jie 
įsteigė bazę kovai prieš 
Pietų Vietnamo partiza
nus, kurie būk yra įsigalėję

iš Jungtinių

kovoti prieš
Tarp susi-

Tūkstančiai moterų 
kovoja už taiką

Ženeva.—Čion susirinko 
tūkstančiai moterų iš Afri
kos, Azijos, Europos ir A- 
merikos. Jų tarpe yra virš 
50 moterų 
Valstijų.

Jos atvyko 
karo pavojų,
rinkusių yra motinų, kurios 
Antrajame pasauli h i a m e 
kare neteko savo sūnų, mo
terų, kurios neteko vyrų ir 
tėvų. Jų tarpe yra nema
žai ir tų, kurios buvo kan
kinamos nacių koncentraci
jos lageriuose.

Susirinkę moterys įteikė 
reikalavimus 17-kos valsty
bių delegatams, kurie yra 
susirinkę į nusiginklavimo 
konferenciją.

Berlyno ir atominiu 
bandymų reikalai

tas Arthur
šalies atstovas Ženevoje 1

' siginklavimo konferencijoje,! 
gali didžiuotis ir tuomi, kad 
jis yra didelis juokdarys. Jo 
pareikalavimas, kad Tarybų 
Sąjunga uždraustų Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino raš
tus, prajuokino nemažai žmo-

Jis, matyt, mokėsi pas Hit
lerį. Hitleris, kaip žinia, to
kius raštus degindavo.

Iš viso pasaulio>1

pui-
for

Viena iš žymiausių 
kaus “Women Strike 
Peace” judėjimo vadovių 
yra Mrs. Cyrus Eaton, 
Clevelando turtuolio Eatono 
žmona. Turtuose skęsdama 
ji galėtų, kaip tai daro daugu
ma buržuazinių moterėlių, tik 
gyventi ir džiaugtis.

Ji gi aktyviškai dalyvauja 
garbingiausioje kovoje už tai
ką. Tai kas, kad sveikata jos 
palaužta, kad ji iki juosmens 
suparalyžiuota ir tik ratukais 
tegali “vaikštinėti,“ ji nesėdi 
užsidariusi keturiose sienose.

Ji su moterų delegacija da
lyvavo Ženevos nusiginklavi
mo konferencijoje, ji šiandien 
pat pikietuoja Baltuosius rū
mus Washingtone!
* Kiekvienas garbingas žmogus 
>li susirasti garbingą vietą 
didžiausioje visos žmonijos 
kovoje.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Londonas. — Naktį iš 14 
į 15 dieną sukako 50 metų 
nuo žuvimo laivo “Titanic”. 
Jis nuskendo 1912 metais 
su 1,503 žmonėmis, susikū
lęs į ledo kalną.

Washingtonas. — Penta
gono karininkai*nesutinka, 
kad apie JAV erdvių užka
riavimo patyrimus būtų su
teiktos žinios kitoms ša
lims.

Roma. —Vatikano orga
nas “L’Osservatore” rašo, 
kad amerikietė artistė Eli
zabeth Taylor veda “valka
tystės gyvenimą”, nes ji 
skiriasi su ketvirtu vyru.

Hyde Park, N. Y. — Ba
landžio 12 d. prie preziden
to F. D. Roosevelto kapo 
įvyko paminėjimas 17-kos 
metų nuo jo mirties.

Norfolk, Va. — Buvo iš
kilęs gaisras atominiame 
submarine “Tmomas Edi
son”.

Washingtonas. — Sena
tas sutinka, kad “Taikos 
korpuso” narių skaičių pa
didinti iki 10,000. Jų užlai
kymui bus skiriama $64,- 
000,000.

Maskva. — TSRS parla
mentas panaikino policijai 
1944 metais suteiktus ordi
nus. Tais metais Berija 
daug saviškių apdovanojo.

Havana. — Dr. Raul Roa 
sako, kad Kuba visada su
tinka tartis su JAV page
rinimui santykių.

Diakka. — Pakistanas In
dijos pasienyje paleido 
veiklon vandeninę elektros 
gaminimo jėgainę.

Roma. — Visoje Italijo
je įvyko trijų dienų moky
tojų streikas. Jie reikalavo 
didesnių algų.

Rabatas. —Du TSRS lai
vai atvežė M'arokui tankų, 
kanuolių ir kitokių ginklų.

Washingtonas — Prezi
dentas Kenedis parsikvietė 
iš vakarinio Berlyno savo 
pasiuntinį generolą Lucius 
Clay ir ilgai tarėsi.

Dabar čionai prasidėjo 
pasitarimai vakarinio Ber
lyno reikalais tarp JAV 
valstybės sekretoriaus Dea- 
no Rusko ir Tarybų Sąjun
gos ambasadoriaus Anato- 
lio Dobrynino.

Prezidentas Kenedis sa
kė, kad, po pasitarimų 
Maskvoje tarp TSRS užsie
nio ministro Gromyko ir 
JA V ambasadoriaus 
Thompson©, yra daugiau 
progų susitarti, negu jų 
pirmiau buvo.

Ženeva. —Tarybų Sąjun
ga pasiūlė: Kol Ženevoje 
eina 17-kos valstybių kon- 
ferenc i j a nusiginklavimo 
reikalais, tai kad nei viena 
šalis nepradėtų, atominių 
bombų bandymus atmosfe
roje.

Pasiūlymą Jungtinių 
Valstijų delegatas tuojau* 
atmetė ir prie jo prisijungė 
Anglijos delegatas. Reiš
kia, Vakarai atsisako susi
laikyti nuo atominių bombų 
bandymų atmosferoje.

TSRS delegacijos p i r- 
mininkas V. Zorinas sakė: 
“Reiškia, Jungtinės Valsti
jos ir Anglija nepaiso, o 
ruošiasi nuodyti atmosfe
rą... Pirma jos Tarybų Są
jungai pastatė “ultimatu
mą” — priimti jų sąlygas, 
arba jos darys atominių 
bombų bandymus... Dabar 
nesutinka net susilaikyti 
nuo bandymų, kol 17-kos 
valstybių delegatai tariasi 
nusiginklavimo reikalais”.

Indijos delegacija parė
mė Tarybų Sąjungos pa
siūlymą. Jaučiamas nepasi
tenkinimas ir kitų neutra- 
liškų valstybių, kurių kon
ferencijoje dalyvauja aš- 
tuonios, kad Vakarai ne
priima TSLRS praktiško 
pasiūlymo.

T. SĄJUNGA SUĖMĖ
6 JAPONŲ LAIVUS

Tokio. — Tarybų Sąjun
gos kraštų apsaugos laivai 
suėmė šešis japonų žvejų 
laivus su 40 žvejų. Laivai 
žvejojo į šiaurę nuo Japo
nijos Tarybų Sąjungos van
denyse.

J. VALSTIJOS IR 
PASAULINĖ PARODA

Washingtonas. — 1964- 
1965 metais New Yorke 
įvyks Pasaulinė paroda. 
Prezidentas Kenedis siūlė, 
kad JAV paviljono įrengi
mui būtų skiriama $25,000.- 
000. Atstovų Butas pasisa
kė už $17,000,000, o Sena
tas tik už $15,000,000.

šiaurinėje Phuquoga saloje.
Kitų šalių diplomatai nu

mato, kad šis Jungtinių 
Valstijų pasielgimas labai 
pakenks taikos reikalams 
Tolimuose Rytuose. K a i 
kurie mano, kad tas gali 
priversti Kiniją ir Šiaurės 
Vietnamo respubliką įsikiš
ti i Pietų Vietnamo reika
lus.

Kaip žinia, pagal nutari
mą Ženevoje nei viena už
sienio valstybė neturi steig
ti karo bazių Pietų Viet
name.

Vakarų vokiečiai 
kenkia susitarimui

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valstybės de
partamentas užprotestavo 
prieš Vakarų Vokietijos vy
riausybę, kuri išdavė Va
karų planą susitarimui sų 
TSRS vakari no Berlyno 
klausimu ir sumažinimui 
karo pavojaus Europoje’. '

Pagal Bonnos paskelbimą, 
Vakarai sutiktų sudaryti 
nuolatini komitetą, kuris 
spręstų nesutikimus reika
le vakarinio Berlyno, ir 
kad NATO su Varšuvos ap
sigynimo sąjunga paskelbtų 
deklaraciją, jog abi pusės 
susilaikys nuo karo veiks- • 
mu.

TERORISTŲ VADĄ 
NUTEISĖ MIRTI

Paryžius. — Francūzijos 
militarinis teismas nuteisė 
mirti karininką Edmondą 
Juohaudą, kuris buvo Al
žyre vienas iš reakcingų 
slaptosios armijos koman- 
dierių; jam gyvybę gali do
vanoti tik šalies preziden
tas De Gaulle.

Vėliausios žinios
Paryžius. — Pasitraukė 

Francūzijos premjeras Mi
chel Debre. Į jo vietą pa
skirtas Georges Pompidou, 
—žymus bankininkas.

Maskva. — 1962 m. bė
gyje trijų mėnesių Jungti
nių Valstijų karo lėktuvai 
182 kartus jau skraidė virš 
TSRS prekybos laivų.

Hamburgas. — JAV 
tuvnešis “Wasp” Kiel

lėk- 
ka- 

nalu išplaukė į Baltijos jū
rą. Tai tiesioginis grasini
mas TSRS ir kitoms socia
listinėms šalims.

Londonas — Anglija pa
sistatė naują keleivinį lai
vą “Canberra”. Jis yra 45,- 
000 tonų įtalpos. Pastaty
mui išleido $45,000,000.

Saigonas. — Tik 10 my
lių nuo šio miesto partiza
nai ištaškė valdžios dali
nius ir buvo užvaldę pašto 
įstaigą.

Paryžius. — Įvyko spro
gimas Banc-Rouge parako 
ir amunicijos fabrike. Ne
laimėje 16 darbininkų už
mušta ir 15 sužeista.

Viena. —Austrijos polici
ja suėmė Robertą Cerbele- 
ną, karo metu buvusį Bel
gijoje hitlerininkų rėmėją.

Washingtonas. —A. Har- 
rimanas, kuris grįžo iš To
limųjų Rytų, mano, kad Ki
nijos ir TSRS santykiai 
blogės.

Karakas, Venezuela.—Kas 
tai metė bombą į Jungtinių 
Valstijų ambasados rūmus. 
Vieną žmogų užmušė, o ki
tą sužeidė.

Los Angeles.—Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė buvęs 
Kalifornijos gubernatorius 
Culbert L. Olson.

New Delhi. — Po gripo 
pasveiko Nehru.
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Geriau patylėtu!
Regina leonaitė, neseniai sugrįžusi iš Čika

gos į Lietuvą, pasakė “Komsomo.lskaja pravda” kores
pondentui, kodėl ji, palikusi Čikagoje tėvus, grįžo į Lie
tuvą.

Taip, mergina myli Stasį Bikulčių, nori už jo ište
kėti, tad meilė ir buvo vyriausioji jėga, kuri ją Tarybų 
Lietuvon grąžino. Bet ji pasakė ir daugiau kai ką: Iš- 
siauklėjusi tarybinėje aplinkoje, savo gimtojoje šalyje, 
ji negalėjo priprasti prie “amerikinio gyvenimo būdo”, 
kur vyrauja doleris, kur vyksta rasizmas, kitų rasių 
žmonių persekiojimas, kur jos širdžiai viskas tolima.

Regina tai pasakė korespondentui, o jaunimo dien
raštis išspausdino, ir žinia nuskambėjo per visą pasaulį.

Dabar Associated Press skelbia, būk Reginos tė
vas, smulkus biznierius Leonas, “sielojąsis dėl dukters 
nelaimės.” Girdi, ji esanti “raudonųjų belaisvė.” O Leo
nas ją taip mylįs!..

Geriau tegu jis neplepa nors apie meilę, nes tai 
juokdo kitus. Jei jis būtų savo vaikus mylėjęs, nebūtų 
jų palikęs,kaip paliko. Regina žino, kas ją myli: šalis, 
kur ji augo, kur ji mokėsi. Ji ten ir sugrįžo!

Apie streiką vienadienį
BALANDŽIO 11 DIENĄ Niujorko miesto pradžios 

ir vidurinių mokyklų mokytojai, priklausą unijai—Uni
ted Teachers Federation, paskelbė streiką. Sustreikavo 
apie 25,000 mokytojų. (Iš viso šiame mieste mokytojų 
yra apie 40,000.)

Mokyklos tapo suparalyžiuotos. Kai kurios visai ne
veikė, kitos “veikė” tik “dėl viso ko”. Daugelis vaikų 
tą dieną nesimokė. Apie mokyklas buvo apstatyti pikie- 
tininkai - streikuojantieji mokytojai. O juos “saugojo” 
policija. Nemaža vaikučio pro pikieto linijas į mokyklas, 
bet daugelis nėjo, atsisakė. Tačiau buvo mokytojų, ku
rie, policijos saugojami, lindo pro pikieto linijas, kad 
pasirodytų gerais.

Mokytojai kovoja dėl algų pakėlimo, kuris jau še
iniai jiems buvo žadėtas, bet niekad neįvykdintas..

Prieš mokytojų streiką pradėjo rėkti spauda, pra
dėjo kelti triukšmą politikieriai, o kitos darbo unijos 
jiems nestojo i talką!

Niujorko valstijoje yra išleistas vadinamas Con- 
don-Wadlin įstatymas, draudžiąs streikuoti tiems, ku
rie dirba miestui arba valstijai. Miesto valdžia kreipiasi 
j teismą, kad jis uždraustų mokytojų streiką. Teismas 
išleidžia drausmę streikuoti-pikietuoti. Streikas tampa 
palaužtas, suparalyžiuotas. Mokytojai sako: “Mes esa
me išduoti!”

Dabar švietimo taryba, atrodo, persekios tuos mo
kytojus, kurie streiką organizavo, kurie, stojo į pikieti- 
ninkų linijas, kurie buvo kovingi ir veiklūs..

— o —
KADAISE JAV į streikuojančius darbo žmones 

buvo žiūrima kaž kaip su panieka. Tie, kurie streikuo
davo, kurie kovodavo, buvo skaitomi “nekultūriškais.” 
Taip bandė įkalbėti valdančioji klasė per savo spaudą ir 
kitus propagandos organus

Gyvenimas keitėsi. Pramonės darbininkai organi
zavosi ir streikavo, reikalaudami pagerinti jiems darbo 
sąlygas ir pakelti algas. Tų šakų darbininkai, kurie 
buvo gerai organizuoti į savo profesines sąjungas/ ko
vodami laimėjo ir laimi!

Šiandien, sakysime, Tymsterių unijai, kuriai vado
vauja Hoffa, priklausą darbininkai, turi kur kas geres
nes darbo sąlygas ir didesnes algas negu mokytojai!

O Niujorko miesto elektros darbininkai neseniai 
streiku iškovojo šešių valandų darbo dieną.

Visa tai vertė ir mokytojus, ir inžinierius, ir kitus 
“baltakalnierius” galvoti: jeigu jie laimėjo, tai kodėl 
mes turime būti paneigti?

Mokytojų neįtikino miesto valdžios pasakojimai, 
jog nesą pinigų mokytojams algoms pakelti. Jie gerai 

-žino, kad miesto majoras Wagneris su savo padėjėjais, 
vos buvo išrinkti, praėjusį rudenį pasikėlė sau algas 
net po $10,000 metams! Jiems pinigų, taigi, užteko, o 
mokytojams nesą.

Tarp gubernatoriaus Rockefellerio ir miesto majo
ro Wagnerio vyksta debatai dėl to, kas kaltas, kad nė- 

<ra ižde pinigų, iš kdrių būtų galima pakelti mokyto
jams algas. Bet tie debatai mokytojų nešildė. Jie nori 

vgauti ką nors apčiuopiamo, kad savo būvį pagerintų.
* — o —

RAGANGAUDŽIAI IR VISOKIŲ varsų reakcio
nieriai per eilę metų “valė” mokytojus, mėtydami iš 
mokyklų “raudonuosius”, komunistus. Jie galvojo, kad 

-tuo būdu užtikrins “ramybę”. Bet štai, jau “apvalyti” 
mokytojai ima ir streikuoja. Tai parodo, jog ne komu
nistai “kelia streiką”, o pats gyvenimas, tam tikri eko- 

snominįai dėsniai kapitalistinėje santvarkoje. Ir tai tu
rėtų įsitėmyti kiekvienas.

Mokytojai šiandien buvo priversti vartoti tuos pa
čius kovos būdus, kokius naudoja pramonės darbinin
kai. Kitos išeities jiems nėra.

Šis streikas—gera pamoka ir mažiesiems mūsų pi
liečiams—moksleiviams ir mokykliniams pradžios mo- 

*kykh)‘vaikhms. ....... - ' x

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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vau j ančių koncertūOM,1 .-festP 
valiuose.

Menininkas - komunistas J. 
Karnavičius aktyviai dalyvau
ja visuomeniniame gyvenime. 
1950 m. jis buvė išrinktas Vil
niaus DžDT deputatu, eilę 
metų vadovauja respublikinei 
muzikinei metodinei komisi
jai. Kaip autoritetingas mu
zikas, jis dažnai kviečiamas 
įvairių sąjunginių bei tarptau
tinių konkursų žiuri (jury) 
komisijos nariu. Ir šiuo metu 
jubiliatas įtrauktas į tarptau
tinio Čaikovskio vardo kon
kurso žiuri komisiją.

Linkime J. Karnavičiui ir at
eityje stovėti tvirtose tarybi
nio menininko pozicijose, dar 
daugeliui jaunųjų muzikų — 
konservatorijos- auklėtinių — 
nuoširdžiai paspausti ranką, 
įteikiant kelialapį į gyveni
mą—diplomą. ‘

LAIŠKAS PREZIDENTUI 
KENEDŽIUI

šešiolika įžymių . ameri
kiečių švietėjų ir visūėmeį 
nininkų paraše prezidėntui 
Kenedžiui Atvirą laišką dėl 
intervencijos į Pietų Viet
namą.

Jie sako, kad siuntimas 
Amerikos ginkluotų jėgų į 
Vietnamą gelbėti diktato
riaus Ngo Dinh Diemo kai
lio nėra niekaip pateisina
mas. Na, o ten šiandien 
jau yra apie 5,000 ameriki
nių karių! Pasiųsta daug 
karinių pabūklų, tarp kit
ko, lėktuvų, malūnsparnių, 
kanuolių ir k t

Pietiniame Vietname ver
da pilietinis (civilinis) ka
ras. Žmonės kyla prieš dik
tatorių, žmonės kovoja už ------
laisvę/o JAV kariai pade-lLUCKY LUCIANO 
da ne kovojantiems, bet 
diktatoriui, kuris yra liau
dies priešas

Laiške sakoma, kad tokiais 
veiksmais Amerika puldo 
savo vardą visų Azijos tau
tų akyse

Laiško autoriai primena 
Kenedžiui jo sakytą JAV 
Senate kalbą 1954 m balan
džio 6 d., kai jis buvo sena
torius, kritikuojant tuome
tinę, Eisenhowerio valdžią 
dėl kišimosi į Vietnamo vi
dujinius reikalus

Tarp kitų, laišką pasira
šo Roland H Bainton, Yąle 
universiteto profes o r i u s 
Jerome Davis, Yale univer
siteto profesorius, taipgi 
kiti švietėjai - visuomeninin
kai, mokslininkas Linus 
Pauling, ir kt.

lijfaje,įtakos visiems 
žemynams.,

Tačiau netrukus Liučianas 
suprato, kad tamsios politinės 
machinacijos gali duoti ne 
mažiau pelno, negu prekiavi
mas nąrkotikąis ir prostitutė
mis. Ir jis nutarė užmegzti 
ryšius su “Mafijos” teroristų 
organizacija, tarnaujančia žy- 
m i e s i e m s Sicilijos žemval
džiams. Ja remdamasis, Liu
čianas 1953 metais vadovauja 
Italijos liberalų partijos rinki
minei kampanijai Sicilijoje.

Sėkmingai taikydamas rin
kiminėje kovoje gangsterių 
metodus, jis įgyja savo šeimi
ni nkų pasitikėjimą. Taip 
gangsteris ir kontrabandinin
kas tampa kartu... politiniu 
“veikėju.” Ko tik nebūna “de
mokratinėje” laisvųjų Vakarų 
šalyje! • i

Sulaukęs senatvės, užkietė
jęs nusikaltėlis nutarė pasirū
pinti sielos išganymu. žino
damas, kad jo “krikščioniško
je” tėvynėje viskas parduoda
ma ir perkama už dolerius ir 
liras, jis nutarė išpirkti savo 
nuodėmes, gausiai aukodamas 
katalikų bažnyčiai. Ir dar il
gai liūdės katalikų bažnyčios 
tėvai, netekę savo geradėjo, 
pasitraukusio į kitą pasaulį.

V. Serovo straipsnelis, 
kaip matome, labai įdomus. 
Deja, jis nepilnas!

Gengsterio Lucky Lucia
no palaikai iš Italijos buvo 
atgabenti į Niujorką ir čia 
šv. Jono kapinėse palaidoti. 
Bet palaidoti ne kaip kitų 
—buvo įdėti į brangų mar
muro mauzoliejų!

Taip, gengsterio palaikai 
guli mauzoliejuje, o aplink 
jį žemėje ilsisi tūkstančiai 
gerų, dorų--katalikų .darbi
ninkų, ir ant jy kapų nėra 
jokių net parašėlių, ne tik 
paminklų. Mat, jie buvo 
biedni. < ,

PRISIMINUS GENGSTERĮ

Neseniai viename Lietu
vos laikrašty V. Serovas pa
rašė tokį straipsnelį:

Gedulingos pamaldos bu
vo iškilmingos ir prašmatnios. 
Karstas su velionio palaikais, 
aptrauktas juodu krepu ir 
papuoštas gyvų gėlių puokš
tėmis, paties vyskupo nurody
mu buvo pašarvotas vienoje iš 
didžiausių Neapolio bažnyčių.

Daugiau kaip 150 spaudos 
atstovų buvo pasirengę tuč
tuojau pranešti laikraščiams 
visas gedulo ceremonijos de
tales. Gedulingas pamaldas 
laikęs dvasininkas karčiai ap
gailestavo, kad iš nuodėmingo 
pasaulio . pasitraukė “didžiai 
gerbiamas sinjoras” Liučianas, 
tiek daug pasidarbavęs krikš
čionių bažnyčios labui. Baž
nyčia niekad neužmirš tavo 
gerų darbų, sakė pastorius.

Pamaldoms pasibaigus, prie 
bažnyčios, priyažiayo praban
giausias.. kątąfąlkąsį' koks tik 
buvo Nėapol-yyeV Jf traukė aš- 
tuoni arkliai. Laidotuvių ei
sena perėjo miesto gatvėmis, 
ir karstas su “didžiai gerbia
mo sinjoro” palaikais buvo 
vežtas į miesto kapines, o iš 
čia išsiųstas į Niujorką laido
ti Liučianų šeimos mauzolieju
je.

Ką gi katalikų bažnyčios tė
vai taip iškilmingai lydėjo į 
paskutinę kelionę ? Kas buvo 
Liučianas? Šventas kanaunin
kas ar vyskupas? Ministras 
ar senatorius? O, ne. Lukis 
Liučianas, pravardžiuojamas 
“laimės kūdikiu,” buvo žino
mas Italijos ir Amerikos gang
steris, Niujorko kontrabandi
ninkų “karalius.” Savo “veik
lą” šioje/srityje jis pradėjo 
dar trečiajame mūsų amžiaus 
dešimtmetyje. Paveldėjęs iš 
Alio Kapo n ė s didžiausią 
Jungtinėse Valstijose lošimo 
sindikatą, “laimės kūdikis” 
įvairiais neteisėtais būdais 
pradėjo krauti pinigus. Jis 
sutelkė savo rankose visą 
kontrabandininę nar k o t i k ų 
prekybą, prekiavo “gyvomis 
prekėmis.” Liučianas neveng
davo jokių nešvarių, bet pa- 
jamingų biznių. Ir jo turtas 
augo kaip ant mielių, 
tajame d e ši mtm e t y j e

- nas vien iš neteisėtos 
tiku ir spirito gėrimų 
vos (Jungtinėse Amerikos 
Valstijose tuomet galiojo 
“sausasis įstatymas”) kasmet 
susikraudavo apie 7 milijonus 
dolerių. Kartu su turtu au
go ir jo valdžia. Jo buvo 
klausoma ne tik nusikaltėlių, 
bet ir biznierių pasaulyje. 
Niujorko gubernatorius Diujis 
sveikindamasis pa d u o d a v o 
jam: ranką.

Ir kai laimė nusigrįžo nuo 
“laimės kūdikio” ir jis buvo 
nuteistas kalėti 30 metų sun
kiųjų darbų kalėjime, juo pa
sirūpino T. Dewey. Guberna
torius teigė, kad karo metu 
Liučianas padėjęs sąjunginin
kams įsibrauti į Siciliją. Ir 
nors Amerikos armijos atsto
vai šį teigimą kategoriškai pa
neigė, Dewey pasiekė, kad 

“Liučianas būtų paleistas pir
ma laiko ir po to ištremtas į 
Italiją.

Grįžęs į tėvynę, Liučianąs 
vėl ėmėsi savo anks t e s n i o 
“amato.” Jis pradėjo vado
vauti tarptautinei prekiautojų, 
narkotikais organizacįjai'-Siči-

J,f KARNA VIČĮŲI^ r
50 METŲ

Lietuvos rašytojų savait
rašty “Literatūra ir me
nas” skaitome:

Šimtai respublikos jaunųjų 
muzikų su dėkingumu prisi
mena tą jaudinančią atsisvei
kinimo su savo Alma Mater 
valandą, kai konservatorijos 
direktorius Jurgis Karnavi
čius, įteikdamas diplomą, 
karštai spaudė jiems ranką, 
linkėdamas savo darbu patei
sinti garbingą tarybinio meni
ninko vardą. Jaunųjų muzi
kos kadrų auklėjimas, domė
jimasis tolesniu jų kūrybiniu 
brendimu, draugiškas patari- ' 
mo žodis, dalykinė pastaba — 
visa tai labai būdinga jubilia
tui, didelės gyvenimiškos ir 
meninės patirties muzikui.

Vaikystės ir paauglio metai, 
praleisti Leningrade, didelia
me muzikinės kultūros centre, 
kur tėvas — kompozitorius J. 
Karnavičius — buvo konser
vatorijos profesorius, sužadino 
norą ir sūnui pasirinkti muzi
ko kelią, šešerių metų jis jau 
pradeda skambinti fortepijo
nu. 1927 m. kartu su tėvais 
grįžęs į Lietuvą, J. Karnavi
čius baigė Kauno muzikos mo
kyklą, konservatoriją, po to' 
išvyko pasitobulinti į užsienį. 
Dar būdamas Paryžiaus kon
servatorijos studentu, 1936 m. 
jis suruošia Kaune savo pir
mąjį fortepijono rečitalį, su
silaukusį teigiamų atsiliepimų.

J. Karnavičių, baigusį aukš
tuosius muzikos mokslus, išti
ko toks pats likimas, kaip ir 
daugelį kitų menininkų buržu
azinėje Lietuvoje; negauda
mas nuolatinio darbo, jis ver
čiasi privačiomis pamokomis, 
laikas nuo laiko koncertuoja. 
Tik atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, J. Karnavičius pa
kviečiamas vesti specialią for
tepijono klasę Kauno Konser
vatorijoje, o 1949 m. perkelia
mas į LTSR Valstybinę kon
servatoriją, Vilniuje, kurioje 
dirba ir šiandien. Nors peda
goginis, o ypač vadovaujantis 
administracinis darbas su
trukdė J. Karnąyičiui augti 
kaip pianistui, — šiandien jis 
teisėtai gali pasidžiaugti gra
žiu būriu savo auklėtinių, ne 
kartą pasirodžiusių su forte
pijoniniais rečitaliais’/5 dhlyi-

APIE ALŽYRIETES 
MOTERIS KOVOTOJAS

Septynerių metų kovoje 
už Alžyro nepriklausomybę, 
tos šalies žmonės davė daug 
garbingų kovotojų, d a u g 
kankinių, daug herojų. Ne
maža alžyriečių moterų 
stojo į kovą drauge su vy
rais prieš kolonistus. Tūks
tančiai kovotojų pakliuvo į 
francūzų nelaisvę, į kalėji
mus

Dabar, po karo paliaubų, 
nemaža kovotojų tapo iš
leisti iš kalėjimų, kiti dar 
tebelaikomi. Jų tarpe yra 
moterų, pasižymėjusių žyg
darbiais.

Francūzijos Komunistų 
partijos organas “Humani- 
te” (kaip paduoda žinių 
agentūra Tass) rašo apie 
alžyriečių moteris - kovoto
jas:

Naktį į balandžio 5 d., sa
koma straipsnyje 16 moterų 
alžyriečių, iš kurių dauguma 
kalėjo jau penkerius metus, 
pagaliau išėjo iš Reno miesto 
kalėjimo. Nėra nieko labiau 
jaudinančio, kaip šių vėl išei
nančių į laisvę žmonių veidai, 
kaip šie svyruoją ž m o n i ų , 
įpratusių dau£ metų vaikščioti 
ratu kalėjimo , kieme, žings
niais.

Tai pirmos iš Prancūzijos 
kalėjimų paleistos alžyrietes 
po ugnies nutraukimo (Dža- 
mila Buhired ir žaklin Geru- 
di, pavyzdžiui, vis dar kalina
mos). Paleistųjų tarpe—'Zoch
ra Drif, studentė, suimta 1957 
metais, parašiusi kalėjime 
knygą “Mano brolių mirtis”; 
Gabi žimenez, Alžyro Komu
nistų partijos Centro Komite
to narys, ąųksčiau — Grano 
generalinės tarybos narys, ir 
merginos, kurios pateko į ka
lėjimą, kai joms dar nebuvo 
20 metų, ir kurios leisdavo 
dienas, o kartais ištisas savai
tes “kvotos” kamerose; ant jų 
kūno visam laikui liko kanki
nimų pėdsakai, bet jų žvilg
snis giedras ir jos kupinos ti
kėjimo laisvuoju Alžyru.

“Mes buvome labai vienin- 
igosp-ma .pasakajn.Jgs. jmAMies

Ketvir- 
Liučia- 
narko- 
preky-

Mūsų amžius, ligos 
ir padėkos ‘

Sulaukėme savo gyve
nimo rudens. Didelė daugu
ma esame atvykę pirm 
Pirmojo pasaulinio karo, 
tai yra, prieš pusšimtį me
tų. Reiškia, kad mūsų am
žius apie 70 metų — vieni 
kiek vyresni, kiti biskį jau
nesni.

Prieš 40 ar 30 metų iš 
kolonijų korespondencijos 
buvo apie mūsų veikimą, 
parengimus, chorus, apsi- 
vedimus, susilaukusius nau
jagimių. Dabar: apie ligas, 
vienų išvykimą į ligonines, 
kitų parvykimą ir mirtį. Ir 
dėl to stebėtis netenką — 
tai gamtos įstatymas, kurio 
niekas negali pakeisti.'

Seniau, kai vienas ar ki
tas drauges arba draugė 
susirgdavo, tai mūsų tarpe 
buvo naujiena. O dabar— 
atėjo dvi korespondencijos 
iš Mass, valstijos. Vienoje 
draugas rašo, kad bėgyje 
savaitės mirė trys lietuviai, 
o kitas korespondentas pra
neša apie tris ligonius. Pa
našios korespondencijos ir 
iš kitų kolonijų.

Suprantama, kai draugė 
ar draugas suserga, kada 
kiti jį lanko, reiškia sura
minimą, užuojautą, tai 
žmoniška. Tokie elgesiai 
priduoda sergančiam pa
drąsinimo. Pasveikę, dėko
ja lankytojams žodžiu ir 
per spaudą.

Kažkurie dėkodami spau
doje surašo lankiusiųjų 
vardus, pavardes, net ir tų, 
nuo kurių gavo laiškus ir 
atvirukus, sužymi ir mies
tus. Suprantama, kad 
daro gerais norais. Bet 
galima laikraštin visa
dėti? Kiek gi svarbos ki
tiems skaitytojams — tūk
stančiams žmonių,—kad tą 
ar. kitą ligonį jam nepa
žįstami ašmenys lankė? Ar 
gi neužtenka padėkoti vi
siems ir visoms ’ bendrai. 
Tai būtų ir aiškiau, ir kitų 
kolonijų skaitytojams tas

pat: jie žinos, kas sirgo, jo 
draugės ir draugai nepa
miršo—lankė, siuntė jam 
linkėjimų.-

Nors parengimų dabar 
mažai, bet vis dar pasikar
toja smulkių padėkų tiems, 
kas dirbo, kas paaukojo. G 
tą irgi galima atlikti vieto
je: pačiame parengime pa
dėkoti dirbusiems ir auko
jusiems.

Mūsų laikraščiams kores
pondencijų reikia kuo dau
giau, tai daro laikraštį įdo
mesniu. Bet mažiau rašyki
me apie asmenines smulk
menas. Apart to, kas vyks
ta lietuvių tarpe, parašyki
me ir apie bendrą padėtį: 
nedarbą, žmonių atsiliępi- 
mus karo reikalu, svarbes
nius įvykius tarp kitų tau
tų. Juk mes esame dalis 
bendros mūsų šalies visuo
menės.

D. M. šolomskas

tai 
ar 
tai

puikiai suprasdavome viena 
kitą. Mūsų veteranė yra Ga
bi žimenez.

Dar 1941 metais, turėdama 
18 metų, ji pažino kalėjimą ir 
kankinimus: ją kalino ir kan
kino višistai. 1958 metais ji 
buvo suimta Grane ir vėl bai
siai kankinama, bet išliko nar
si. Tai tikra alžyrietė. Ta 
diena, kai mes susitiksime Al
žyre, mums bus šventė.”

“Prancūziją mes pažįstame 
tik iš namų žiburių, kurie 
šviesdavo naktį; mes juos ma
tydavome pro kalėjimo gro
tas . Dabar mes pažinome tik
rą Paryžių. Man atrodo, sa
ko 'Zochra, kad, aš galėčiau 
pamilti Paryžių, Paryž i a u s 
darbo žmones dabar, kai ma
no šalis jau laisva: ne, mes 
nejaučiame jokio kartėlio, mes 
galvojame Veikiau apie ateitį, 
negu apie praeitį.”

BAISUS DALYKAS!
L Jonikąs “Vilnyje

šo:
Vakarinėse Amerikos vals

tijose auginama labai daug 
mėsinių galvijų, vadinamų 
Longhorns, atseit—ilgaragių.

Galbūt tų jaučių mėgėjas,' 
tūlas “Naujienų” bendradar
bis, palygino prie jų ir ne- 
kuriuos “lais v i n i m o veiks
nius.”

Bet ne “veiksniam” prilygti 
Texaso llgaragėm. Dėl to ir 
“N.” rašeiva vadina juos tik 
“siauraragiais” :

“...užsimaskavę dirigentai 
ieško ir randa siauraragių, 
per kuriuos skaldo lietuvių 
visuomenės vieningumą ir/sa
vo veiksniais pasitikėjimą...”

Bet ir “siaurais ragiukais” 
tie “dirigentai” Jar drigan
tai?) jau esą padarę nemaža 
žalos nes,—

“Atvirai kursto visuomenę 
neduoti Altui aukų.”

ra-

Knyga, kurios 
vienas nepaneši *

Šios knygos vienas nepa
neši. Jos svoris daugiau 
kaip... šimtas kilogramų.

Neįtikėtina, pasakys, tik
riausiai, kiekvienas, per
skaitęs šias eilutes... Prisi- 
pažinsime, nepatikėjome iš 
pradžių tuo ir mes. Tačiau, 
kai mūsų palydovas — Lie
tuvos TSR Valstybinio isto
rinio revoliucinio muzie
jaus bendradarbis A. Liau
koms puvedė prie vieno 
naujos parodos “Pažangieji 
Amerikos lietuviai” stendo, 
jo žodžiai, kaip sakoma, pa
sitvirtino. Prieš mus iš tik
rųjų,.tibuvo didžiulė, stora,., 
metalinei' knyga. \

Susidomėjome šios neį
prastos knygos istorija. Pa
sirodo, į Tarybų Lietuvą ji* 
pateko iš tolimojo užjūrio. 
Prieš kelioliką metų, sun
kiu mūsų respublikai laiko
tarpiu, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms draugystės 
ir nesavanaudiškos pagal
bos ranką ištiesė pažangie
ji Amerikos lietuviai. Su
rinkę iš aukų apvalią pini
gų sumą, jie nupirko ir pa
dovanojo Tarybų Lietuvoje 
steigiamam Eksperimenti
nės medicinos institutui žy
mią dalį įrengimų ir apara
tų. Kartu su šiais įrengi
mais į senąjį Vilnių atkelia
vo ir ši knyga su atskirų 
asmenų, prisidėjusių prie 
šio kilnaus draugystės ak
to, pavardėmis.

Šios parodos stenduose 
susipažinome ir su kitais, 
įdomiais eksponatais, pasaT 
kojančiais apie pažangiųjų 
Amerikos lietuvių gyveni
mą ir kovą dėl šviesesnėse 
ateities. Nemaža vietos pa
rodoje skiriama įžymiųjų 
Amerikos lietuvių politinių 
veikėjų Leono Prūseikos, 
Rojaus Mizaros, daktaro 
Alg. Margirio veiklai.

Čia pat matome pažan
gius Amerikos lietuvių or
ganus — “Vilnį”, “Šviesą”, 
“Laisvę”, antireliginę lite
ratūrą, o taip pat knygas, 
išleistas JAV ir skirtas Ta
rybų Lietuvos gyvenimui. 
Parodoje taip pat plačiai 
pasakoja apie Amerikos lie
tuvių viešėjimą gimtinėje, 
susitikimus su artimaisiais, 
giminėmis.

. (“Kauno Tiesa”) ,

Granas. — Susirėmime 
su f rancūzais teroristais žu-x 
vo 5 kariai ir 18 buvo su-1 
žeista. Kiek žuvo teroristų, 
tai nepasakoma.

2 p.-Laisvė ^Aphta.b^an^ioĄĄpi.l 1L.W2



J. Grigiškis

f ĮVAIRIAIS!
Amerika turės dvi 
pasaulines parodas

Jungtinės Valstijos gali 
pasididžiuoti tuo, kad čia 
įvyks dvejos pasaulinės pa
rodos. Šių metų balandžio 

22 d. atsidaro dvimetinė 
paroda Seattle, Wash. 1964 
metų balandžio 22 d. atsi
darys dvimetinė pasaulinė 
paroda Flushing Meadow 
parke, New Yorke.

Nesitikima, kad Seattle 
paroda gali būt tokia dide
lė, kaip New Yorke. Ta
čiau ir ten tikimasi 15 mili
jonų žmonių apsilankymo 
vienu sezonu, taipgi nema
žai biznio, Seattle miestas 
galės gerokai pasipelnyti.,
. New Yorke įvyksianti 

paroda gali būti didžiausia 
iki šiol įvykusių pasaulinių 
parodų. Jau virš 30 valsty
bių pasirašė kontraktus da
lyvauti parodoje. Paviljo
nams vieta brangi: $400,000 
už 50,000 ketvirtainiu pė
dų.

.y Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys užims žy
mią parodoje vietą. Visos 
tarybų Sąjungos respubli
kos turės savo paviljonus. 
Lietuvos paviljonas taipgi 
bus gana žymus ir svarbus 
pamatyti.

Pirmaisiais metais tiki
masi apie 40 milijonų žmo
nių apsilankymo, o antrai
siais—apie 30 milijonų. Pa
roda užsidarys 1965 m. spa
lio 17 d.

Jau numatoma, kad pa
saulinė paroda atneš New 
Yorko miesto bizniui apie 
7 bilijonus dolerių. Tuo biz
niu pasinaudos viešbučiai, 
restoranai, krautuvės. Pa
čiam miestui liksią apie 29 

w ^milijonus dolerių pelno.
Parodos įrengimui ir ap- 

* tarnavimui reikės apie 10,- 
000 nuolatinių darbininkų. 
Tvarką prižiūrės apie 1,000 
policistų ir ugniagesių, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
tlikimasi sutraukti po apie 
pusę milijono žmonių, šio
kiomis dienomis —• po apie 
250,000. Milijonai atvyks iš 
įvairių šio krašto kampų, 
daug svečių turėsime iš pla
taus pasaulio kampų.

Įvairių industrijų, agri
kultūros, filmų, federali- 
niai, valstijiniai ir didžiųjų 
miestų paviljonai puoš pa
rodą. Sportui bus pastaty
tas naujas Mets’ Stadiu- 
mas, kuriame amerikiečiai 
pasaulinės olympiados da
lyviai turės pratimus.

Parodos metu turėsime 
. svečių ir iš Tarybų Lietu

-vos. Jie paruoš ir aptarnaus 
Tarybų Lietuvos paviljoną.

A Trimitavo einančiai 
mirti motinai

Louis Bannet, vienas 
garsių pasaulinių muzikų, 
dabar apsigyvenęs New 
Yorke, trimitavo savo mo
tinai, kai ją hitlerininkai 
varė krematorijon sudegin
ti. Tuo metu jis buvo gar
siosios Auchwitz koncent
racijos stovyklos kalinių 
orkestro narys. Bannet or
kestre griežė smuiką ir pū
tė trimitą.

Muzikas Bannet gimęs ir 
augęs Olandijoje. Naciams 
Olandiją okupavus, jis bu
vo suimtas ir Auschwitz 
koncentraci j os stovy k 1 o n
išvežtas. Stovykloje Louis 
Bannet, kaip žydų kilmės, 
buvo nuskirtas sudeginta 

< drauge su kitais žydais. 
) Bet jam laimė, smuikas ir 

trimitas iš mirties jį išgel
bėjo. Kai stovyklos prižiū
rėtojai nusitarė suorgani
zuoti orkestrą iš kalinių

muzikų, tai ir jam davė 
progą orkestre dalyvauti.

Per tris ir pusę metų bū
damas stovykloje, jis kas
dien smuiką griežė ar tri
mitavo. Orkestras būdavo 
arti krematorijos. Jis gro
davo švelnias melodi j a s 
paskutinę kelionę einan
tiems kaliniams — įkrema- 
toriją. Vieną dieną trimi
tuodamas, L. Bannet paste
bėjo moterų būryje ir savo 
senutę motiną, kuri su savo 
draugėmis jau paskutinę 
kelionę ėjo. Netrukus jos 
buvo sudegintos.

Šis muzikas nuolat prisi
mena tą baisią sceną. Jo 
smuikas ir trimitas tūks
tančius ir tūkstančius ly
dėjo į kremaitioriją. Orkest
ro nariai buvo išlaisvinti,, 
kai sąjungininkai sudaužė 
nacių jėgas.

Kaliniai padėjo sukurti 
svarbų filmą

Orlando miesto (Florido
je) kalėjimo kaliniai padė
jo sukurti filmą kovai prieš 
kriminalizmą. Patys kali
niai suvaidino veikalą, ku
ris kalėjime buvo nufil
muotas. Kai filmas buvo 
gatavas, jis buvo tiems pa
tiems kaliniams parodytas.

Filmas parodo, kaip tie 
kaliniai, dalyvaudami kri
minaliniuose darbuose, pra
sikalto prieš įstatymus ir 
kaip jie buvo suimti ir nu
bausti. Manoma, šis filmas 
padės kovoti prieš bedidė- 
jantį kriminalizmą Ameri
koje. 

_ ♦
žalių bulvių sultys - 

svarbus vaistas
Tarybų Sąjungos gydyto

jas L. Goldmanas rašo, kad 
“tinkamiausia pri e m o n ė 
skrandžio ir žarnų ligoms 
gydyti yra žalios bulvės”. 
Tai patirta gydant skran
džio ir žarnų žaizdas.

Sultis galima gauti bul
ves sutarkavus ir iškošus. 
Dr. Goldmanas pataria li
goniams gerti po pusę stik
linės prieš valgį du kartus 
per dieną tris savaites. Nuo 
sulčių tuojau ligoniam pasi
daro geriau, žaizdos greit 
gyja.

Nesigirdėt, ar Amerikoje 
daktarai pataria tokiems 
ligoniams gerti žalių bulvių 
sultis. ReikėtĮų ir čia išban
dyti. Juk tai pigiausias 
vaistas.

18 metų—18 vaikų
Ispanijoje MĮaria Inchau- 

sti pagimdė 18-ąjį kūdikį. 
Ji vedusi taipgi 18 metų. 
Dabar ji 39 m. amžiaus ir 
tikisi turėti dar daugiau 
vaikų.

Jos vyras Julio' giriasi 
turįs daug darbo kasdien 
savo vaikus suskaityti.

Valdžia paskyrusi moti
nai $250 vertės premiją.

KAIP SENI AKINIAI?
Galime suprasti, kaip bū

tų nepatogu, jeigu nebūtų 
akinių.-Gilioje senovėje jų 
nebuvo. Kentėjo ne vien se
nesnio amžiaus žmonės, bet 
ir jaunesnio — trumpare-
giai. Daug trumparegių už 
18-kos pėdų jau daiktų ne
atskiria.

Apie akinių išradimą yra 
daug padavimų. Galimas 
daiktas, kad taip ir buvo. 
Vienur vienas žmogus pri
taikė stiklus, kitur kitas. 
Bet istorija sako, k^d pir
masis praktiškus akinius 
pagamino ir į rėmus įdėjo 
anglas Rogers Bacon 13-ta- 
me amžiuje.

Prieš ką h 
nuodijimas

Štai ultimatun'f&s-^rūš- 
tus, baisus, žiaurus ultima
tumas. Jis pasiųstas į Že
nevą, kur vyksta Jungtinių 
Tautų suruošta nusiginkla
vimo konferencija. Jį pasi
rašo mūsų prezidentas Ke
nedis ir Anglijos premjeras 
Macmillanas.

Jame Tarybų Sąjungai 
sakoma: arba pasirašykite 
mūsų siūlomas atominių 
ginklų bandymams pastoti 
kelią sąlygas, arba šio mė
nesio pabaigoje mes Ramio
jo vandenyno Chri s t m a s 
salos apylinkėje pradėsime 
naujus ir visų baisiausius 
atominius bandymus!

Abejotina, ar Tarybų Są
junga tokį ultimatumą pri
ims. Todėl beveik tikra, 
jog bandymai prasidės.

Kiek branduolinių bombų 
bus išsprogdinta, kokio dy
džio jos bus, kaip ilgai ban
dymai užsitęs, laikoma, 
aišku, slaptybėje. Ir tai jau 
nebe taip svarbu.

Svarbu tas, kad bandy
mai prasidės. Svarbu tai, 
kad šitie bandymai vėl iš
šauks naujus bandymus iš 
kitos pusės. Ir taip mil
žiniškomis naujomis srovė
mis radiacijos nuodai bus 
leidžiami į atmosferą, į orą. 
kuriuo mes kvėpuojame. O 
kad radiacijos nuodais per
sūdytas oras pavo j i n g a s 
žmogaus sveikatai ir gyvy
bei, tai mokslo jau seniai 
įrodyta su didžiausiu kau
pu. Tuo šiandien abejoti 
gali tik paskutinis ignoran- 
tas. .Tai ypač puikiai žino
ma ’prezidentui Kenedžiui 
ir premjerui Macmillanui.

Deja, tas nieko nereiškia. 
Tas nesulaiko bandymų.

Pavojus didelis. Nė ko
mercinė spauda nebegali 
susilaikyti nuo nuogąstavi
mo. Jau ir ji stato klausi
mą: o kur toms lenktynėms 
galas ?

Iš mūsų vyriausybės pa- 
simojimo atnaujinti atomi
nių ginklų bandymus at
mosferoje atrodytų, kad tuo 
nuodais užterštu oru kvė
puos arba turės kvėpuoti 
tiktai Tarybų Sąjungos, 
tiktai socialistinio pasaulio 
žmonės. Nieko nesakoma 
apie pavojų mums, Ame
rikos žmonėms, ir žmonėms 
viso pasaulio. Socialinė san
tvarka juk neapsaugo nuo 
to pavojaus, Nukentėsime 
lygiai ir mes.

Svarbu, kad šitą žiaurią 
tiesą įsisąmonintų kiekvie
nas amerikietis.

Taip pat sunku suprasti 
logiką: kodėl bandymus mo- 
jamasi pravesti kaip tik tuo 
laiku, kai Ženevoje eina nu
siginklavimo konferenęija, 
kai toji konferencija dar 
nėra savo darbo užbaigus?

Nejaugi tai daroma su 
tikslu nusiginklavimo kon
ferenciją sugriauti ?!

Daugelis žmonių kaip tik 
taip ir supras Kenedžio ir 
Macmillano ultimatumą.

Jau seniai paties prezi
dento Kenedžio buvo mums 
aiškinama arba giriamasi, 
kad mes jau turime pakan-, 
karnai branduolinių pabūk
lų nušlavimui viso socialis
tinio pasaulio nuo žemės
paviršiaus . Taigi, tuo. at
žvilgiu bandymai nereika
lingi.

Tai kuo kitu juos galima 
pateisinti? Ar yra kas dau
giau, kas nepasakoma Ame
rikos žmonėms?

Bent jau dalinai, atrodo, 
į šiuos klausimus atsako 
šiuo laiku Washingtone be
einąs Senatinio komiteto ty
rinėjimas pelnų monopolijų, 
kurios gamina .. branduolį-

us tas oro 
nukreiptas?
.nius ginklus ir kitokius ma
sinio žmonių žudymo pa
būklus. Jau ir tai, kas iki 
šiol komiteto iškelta, sudaro 
didžiulį skandalą. Tik pa- 
mislijus šiurpuliai supurto. 
Kas per plėšikai turi apžio
ję mūsų ginklų ir amuni
cijos gamybą?

Štai didžiulė Douglas Air
craft kompanija. Ji gami
na tam tikras raketų dalis,, 
Tik nuo 1952 metų ji pasi
darė $63,810,000 pelno!

Kaip tai galėjo atsitikti? 
Labai lengvai, labai papras
tai.

Štai vienas paVyzdėlis. 
1956-1957 metais ji gavo iš 
valdžios užsakymą, tam tik
rų raketoms reikalingų da- 
lelirr— viso 1,032.

Ar žinote, kiek jos kom
panijai kaštavo? Ogi tik 
$3,316.

O ar žinote, kiek pelno, 
tas daleles parduodama val
džiai, pasidarė kompanija? 
Ogi $1,211,790!

Kieekvienas amerikietis 
turi paklausti: kokią įtaką 
į vyriausybės nutarimą pra
vesti naujus branduolinių 
ginklų atmosferoje bandy
mus, nepaisant visų pripa
žinto baisaus pavojaus, pa
darė šitie plėšikai iš Doug
las Aircraft kompanijos? 
Juk būtų n e n a t ū ralu ir 
kvaila tikėtis, kad jie ir ki
ti panašūs pelnagrobiai ne
darytų visko, kas tik jiems 
galima, kad Ženevoje susi
tarimas n u s i ginkluoti ne
įvyktų. Jie darbuojasi su
šilę, darbuojasi kaip pasiu
tę.

A. B. Salietis

Nerūkykite
Tai nenauja mintis, bet 

ji vėl iškyla perskaičius 
viename laikraščio “New 
York Times” numeryje at-1 
sausdintą žinutę. Filadelfi
jos medicinos kolegijos 
darbuotojai kruopščiai iš
tyrė papiroso dūmus. Ban
dymams buvo panaudotos 
žiurkės. Jos visus metus 
tris kartus per savaitę kvė- .• 
puodavo oru, kuriame bu-! 
vo nikelio pėdsakų. Išdava 
—vėžys.

Vėžys, nikelis, papirosų 
dūmai—ką gi tai turi bend
ro? Tačiau pasirodo, kad 
nikelio pėdsakai praktiškai 
aptinkami beveik visuose 
augaluose, jų tarpe ir taba
ke. Veikiamas anglies ok
sido, nikelis sudaro mirti
nai nuodingus nikelio kar- 
bonilo garus. 0 2-7 pro
centai degančio papiroso 
dūmų sudaro anglies oksi
das.

Filadelfijos tyrinėtojai 
pirmiausia pataria išvalyti 
atmosferą įmonėse, kuriose 
panadojamas nikelio karbo- 
nilas, kad joje šio junginio 
būtų ne daugiau kaip viena 
dalis milijarde oro dalių. 
Antra, mokslininkai turi 
stengtis pašalinti iš tabako 
nikelio garus. Viename mili
jarde papiroso dūmų dalių 
rasta 140 dalių nikelio.

Taigi, susilaikykite nuo 
rūkymo, bent jau tol, kol 
antrasis medikų patarimas 
nebus įgyvendintas.

I --- ------------ ----

PAPIROSAI UŽSIDEGA 
PATYS

Italijoje gaminami papi
rosai, kuriems uždegti ne
reikia nei degtukų,, nei 
žiebtuvėlių. Kiekvieno pa
piroso gale yra specialus 
degiklis. Norint užsirūky
ti, tereikia papiroso galu 
b r ū k š telėti per juostelę, 
priklijuotą prie papirosų 
dėžutės....... i,

Uranas kauluose
Chemine fluoro analize 

nustatomas santykinis iška
senų amžius. Dabar šis ty
rimų metodas papildytas 
urano analize. Mat, iška
samųjų gyvūnų kaulai ak- 
menėdami sukaupia radio
aktyvių medžiagaų ir tam
pa radiokatyvesni už uolie
nas, kuriose jie yra palai
doti. Geologams nustačius 
šį reiškinį, du šveicarų ty-; 
rinėtojai ' Baudas ir Mor- 
gentaleris ėmėsi tolesnių 
tyrimų. Laborator i n i a i s 
bandymais jie nustatė, kad 
iškasamojo kaulo radioak
tyvumas priklauso nuo jo 
mikroskopinės ir submikro- 
skopinės sandaros, atseit, 
jo aktyvumo ir laidumo 
vandeniui, taip pat nuo jo 
geologinio amžiaus, geolo
ginio sluoksnio, kuriame jis 
tūno, laidumo vandeniui ir 
nuo urano kiekio vandeny
je, kuris prateka tuo 
sluoksniu. Visi tie veiks
niai turi tam tikrą reikšmę, 
ir todėl nustatyti absoliutų 
iškasamųjų kaulų amžių 
nėra galima. Tačiau gali
ma nustatyti tame pačiame 
g e o 1 o g iniame sluoksnyje 
palaidotų kaulų santykinį 
amžių.

JAV turi 450,000 
mylių vamzdžiu

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 
450,00 mylių ilgio gazo 
vamzdžių, o 11962 m. dar 
bus nutiesta 18,000 mylių.

Vamzdžiai yra nuo 24 iki 
36 colių skersminiai. Jais 
plaukia ir slenka nafta ir 
natūralinis gazas į šalies 
industrinius miestus. Milži
niškas daugis jų nutiesta 
nuo Meksikos į šiaur-ryfi- 
nes valstijas.

—f.

Mikliai padirbėjo
Prieš kurį laiką italų 

žurnalas “Tempo” rašė apie 
“nusikaltėlę,” kuri buvo su
čiupta už rankos. Pasirodo, 
ji, gras i n d a m a žaisliniu 
pistoletu, bandė apiplėšti 
krautuvę. Tačiau šeiminin
kas smarkiai pasipriešino, 
ir vagilė buvo pri v e r s t a 
sprukti. Čia pat buvę poli
cininkai ją suėmė .

Eugenijai Kasirangi, Mi
lano technikos mok y k 1 o s 
mokinei, — 14 metų. Nu
sprendusi neatsilikti nuo 
gyvenimo, ji įniko skaityti 
bulvarinius romanus, žiū
rėti kauboj i š k u s filmus. 
Na, o paskui jai kilo noras 
pačiai suvaidinti šiuolaiki
nę moterį. Laimei, Euge
nijos gangsteriškoji karje
ra truko tik dešimt minu
čių.

“Beprotybės minutę” — 
taip pavadino šį įvykį žur
nalas “Tempo.” Ar tai pa
skutinė tokia minutė mer
gaitės gyvenime? Juk abe
jotino turinio knygiūkštės 
ir toliau užtvindo knygy- 
nus, o kaubojiški filmai, 
kaip ir anksčiau, koltų šū
viais tebelinksmina naivų 
jaunimą.

KAIP YRA SENA 
PILVAKALBYSTE?

Visi būsime matę televi
zijoje žmonių “ventrilokų”, 
kada jie kalba per kokį bal- 
voną arba gyvūno 1 formos 
padarą. Tie žmonės vaiz
duoją, būk jie kalba iš pil
vo, nejudindami lūpų.

Pasirodo, kad tai nėra 
naujiena. Dar gilioje seno
vėje Graikijoje, Kinijoje, 
Egipte buvo pilvakalbių. 
Egipte buvo paplitusi ma
da, kada “kalbėdavo” miru
sių stovyjoą.,,, . . .......

Juozo Stanelio 75-jų metų 
sukakties proga

Šiemet suėjo 75 metai 
nuo bebaimio visuomenės 
veikėjo Juozo Stanelio gi
mimo dienos.

Juozas Stanelis gimė pa
žangioj vidutinio ūkininko 
gausioj šeimoj — viso pen
ki sūnūs, ir dvi dukterys— 
Vilkaviškio apskrities Ke-i 
turvalakių valsčiaus Geis- 
teriškių kaime. Jam nebu
vo sąlygų įgyti nors pradi
nį mokslą. Mokėsi kiek na
muose. Bet kaip eilinis dar
bo žmogus - revoliucionie
rius yra daug pasidarbavęs. 
Iš jaunų dienų pasireiškė 
Juozo Stanelio pažangūs 
siekimai ir karšta revoliu
cinė širdis.

Juozas Stanelis nuo vai
kystės dienų intensyviai įsi
traukė į revoliuciniai visuo
meninę veiklą. Dar prieš 
spaudos atgavimą veikė 
kaip pogrindininkas,, pla
tindamas uždraustą lietu
višką spaudą. Tam jis su
sirišo su slaptais knygų, 
brošiūrų, atsišaukimų iš 
užsienio nešėjais.

Tuomet pakilo entuziaz
mas mokytis skaityti. Slap
ta mokėsi ne tik jauni, bet 
ir senesnieji.

Caro tarnai, sužinoję, 
kad yra atgabenta ir plati
nama lietuviška spauda, 
darė pas įtaria m u o s i u s 
kratas. Bet tas jiems tei
giamų rezultatų nedavė.

Juozas Stanelis šiame 
spaudos platinimo darbe 
įgijo praktikos, iš mažens 
užsigrūdino ir be pertrau
kos šį garbingą darbą tęsė.

Kai išmušė išpranašau- 
ta valanda ir visoje 
Rusijoje • prasidėjo prieš 
caro Nikolajaus tironiją 
bruzdėjimas, ši žinia 
žaibo greičiu pasiekė ir 
Lietuvą, Tuo laiku Lietu
voj jau buvo susikūrusios; 
revoliucionierių kuopė lės, 
kurios tuojau ėmėsi inicia
tyvos, aktyviai pasireiškė.

Bruzdėjimui sulaikyti ca
ro valdžia griebėsi visokių 
priemonių. Išleido manifes
tą - dovanojimus ir leido 
spaudą. Bet šia apgaule vi
suomenė netikėjo — ji siekė 
visiško išsivadavimo iš caro 
“globos.”

Tuomet caro tarnai ėmėsi 
drakoniškų veiksmų. Už
traukė raitąją kariuomenę, 
kuri gaudė pasireiškusius 
bei įtariamuosius. Grūdo į 
kalėjimus ir daugelį ištrė
mė į katorgos stovyklas.

Juozas Stanelis savo veik
los nepaliovė, slapstėsi ir 
ryžtingai veikė. Dėl saugu
mo veikimas buvo organi
zuotas mažesnėmis žmonių 
grupėmis—po 2-3 asmenis.

Miesteliuose ir Keturva
lakiuose pakartojamai buvo 
sunaikintos degtinės par
duotuvės. Sutaisę, caristai 
pastatė apsaugą iš ginkluo
tų pasienio tarna u t o j ų . 
Degtinę atvežant į parduo
tuves ir dienos laiku vežė 
su apsauga, lydėjo du poli
cininkai. Atlydėjusieji deg
ti n ę , policijos pareigūnai 
grįžo namon, į Vilkaviškį. 
Apie jų grįžimą sužinojo 
Juozas Stanelis. Paėmęs 
sau pagalbon vieną draugą, 
nusprendė policinius paly
dovus nuginkluoti. Juos pa
sekė nuo apie 1-2 kilomet
rus nuo Ket u r v a 1 a k i ų 
miestelio. Įvyko susišau
dymas. Policininkams pri
trūkus šovinių, jie skubiai 
traukėsi ir bandė pas arti
miausią ūkininką pasislėp

ti, bet jie buvo surasti? ir 
nuginkluoti.

Policininkai, grįžę į Vil
kaviškį, pranešė apie įvykį. 
Rytojaus dieną atvyko į 
Keturvalakius gausus pul
kas raitosios kariuomenės. 
Pravedę kvotą ir sužinoję, 
kad tai buvo Juozo Stanelio 
įę * Baltraus Pavadžiu‘ į&t- 
bas, nuvyko jų ieškoti. Ne
radę namuose, i e š pas 
kaimynus. • 1 ■’

Jie turėjo ryšį, sužinojo 
apie kratas ir pasišalino' to
liau. Tik naktimis atvyk
davo ir tęsė organizacinį 
darbą.

Veikimo sąlygos pasidarė 
kritiškos. Namiškių pata
riamas, Stanelis nusprendė 
laikinai pasišalinti į užsie
nį.

Motina skubiai paskolino 
kelionei pinigų, ir Juozas 
susitarė su kitu draugu iš
vykti. Nuvyko pas žinomą 
sienos pervedimo vadovą.

Sutartą dieną visi trys 
vyko į pasienį. Vyko per 
Virbalio miestą. Bet čia 
juos pastebėjo žandarai ir 
įtarė, kad jie yra keleiviai, 
kurie nori slapta peržengti 
sieną. Sulaikė. Kvotai pra
vesti perdavė juos pasienio 
policijai — kareiviams. Šie 
tardė, bet nieko teigiamo 
nesužinojo, nes sulaikytieji 
vykusiai pasiteisino. Nera
do pinigų, nes jie buvo į 
drabužius įsiūti, o be pini
gų. juk niekas į užsienį nei
na. Tuomet kareiviai de
rėjosi, kad už 20 rublių pa
leistų. Galop nusileido ir 
abu paleido už vieną rublį.

Sugrįžę, susitarė vėl už 
poros dienų vykti, tik kita 
vieta. Čia vėl susidūrė su 
kitu netikėtumu.

Apsistojo Lanke 1 i š k i ų 
apylinkėje pas vadovą. Su
sitiko draugą veikėją, kuris 

■ Stanelį pažino. Apie tai 
papasakojo savo kuopelės 
vadui. Jie buvo surengę 
susirinkimą, į kurį, gavę 
pakvietimą, nuvyko ir Sta
nelis su savo draugu. Po 
susirinkimo kuopos vadas 
paprašė Stanelį ir jo drau
gą, kaip vietos nepažįsta
mus, kad apylinkėj parink
tų partijos-revoliucijos ka
liniams šelpti aukų. Ir jie 
mielai sutiko.

Parinkęs aukų, atsiskai
tęs su kuopa, J. Stanelis vėl 
leidosi vykti į užsienį.

Buvo vakaras. Nuvyko 
pas sienos pervedimo vado
vą ir, kaip buvo sutarta, 
tą naktį laimingai perėjo 
sieną.

Išvyko į Jungtines Ame
rikos Valstijas pas savo gi
mines. Ten jau anksčiau 
buvo iškeliavę J. Stanelio 
tėvas ir du broliai.

Iš šios trumpos, tik da
lies, Juozo Stanelio biogra
fijos yra aišku, kad jo gy
venimas buvo sunkus ir pa
vojingas, surištas su mir
timi atkaklaus revoliucio
nieriaus keliąs. Bet būda
mas energingas, pasišven
tęs ir drąsus visas sutiktas 
kliūtis nugalėjo.

Nuo to laiko praėjo daug 
metų, ir minint Tavo, mie
las drauge Juozai Staneli, 
s e p t y n iasdešimt penktų
jų amžiaus metų sukaktį, 
linkime Tau, kaip nepails
tančiam darbo liaudies ko
vų veteranui, išt i k i m a m 
Lietuvos sūnui ir už jos 
laisvę kovotojui, pagyventi 
dar daug daug laimingų 
metų!

Ženvaitis 
Kazlų Rūda

3 p.-Laisve (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 17,1962



'Jtilnts Butėnas

MAIRONIS Žinios iš Lietuvos
(Tąsa)

r Poetas čia kartu išreiškė nuogąstavi
mą, būdingą lietuvių buržuazijai, kuri 
skelbė “tautos vienybę,” o XX amžiaus 
pradžioje ryšium su Rusijos darbinin
kų klasės revoliucinio judėjimo pakili
mu (kuris išsiveržė 1905 metais) išsi
gando it liko netikra dėl savo ateities. 
Buržuazijos atstovai pasijuto generolų 
be armijos padėtyje. Maironis su liū
desiu Žiūri į naujų laikų reiškinius ir 
naujus žmones:

Betgi, nelaimei, .jaunoji karta 
Tik peikti ir griauti temoka, 
Manija siekių naujų apimta! 
O mokslo ir meilės jai stoka.

“Jaunosios Lietuvos” poemos meninis 
svoris—jos lyriniai momentai ir gamtos 
vaizdai. Šiame kūrinyje įpinta nemaža 
atskirų eilėraščių, kurie neturi tiesio
ginio ryšio su poemos fabula ir atrodo 
kaip žibučiai, susmaigstyti pilkame au
dime. Šie atskiri eilėraščiai papildo 
“Pavasario balsų” lyriką ir kai kuriuose 
to rinkinio leidimuose buvo duodami 
kaip lyrikos pavyzdžiai. Štai tokie pos
mai iš “Jaunosios Lietuvos” ketvirtosios 
giesmės:

Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margais! 
Šalis, kur užaugau! Kur atmintys visos 
Graudingos, kaip mūsų vargai!
Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, 
O beržas našlaitis nuleidęs šakas, 
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis, 
Jai beria sidabro rasas.

Arba štai kokiu žavingu vaizdu pra
dedama septintoji poemos giesmė:

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai. 
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
Įspindo į langą grinčutės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų, 
Tik kvapą užimdamas spaudžia 
Ar pirštais gudriais ant grinčutės langų 
žvaigždėmis verpalų audžia.

Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių 
Septyni antai šienpiūviai! [įsikirtę 
Aukščiau dar šviesiau, Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.

Prie tokių fragmentų priklauso ir 
“Pabudo iš miego nuraudę rytai” (3 
giesmėje), “Baigės rugsėjis” (9 giesmė
je) ir kt.

Laironio “Jaunoji Lietuva” pažymėti
na dar tuo, kad po K. Donelaičio “Me
tų” — tai antra stambi poema mūsų li
teratūroje. Šiandieniniam skaitytojui ji 
turi daugiau pažinties reikšmės.

Antra stambi Maironio poema yra 
“Mūsų vargai,” susidedanti iš aštuonių 
giesmių. Ši poema rašyta 1912-1920 m. 
Turinio atžvilgiu poema yra tartum 
“Jaunosios Lietuvos” tęsinys, tačiau me
niniu atžvilgiu labai nuo jos atsilieka. 
“Mūsų vargai” pasižymi publicistišku- 
mu. Tai daugiau istorinė viešojo gyve
nimo įvykių kronika.

Kokie vargai šioje poemoje vaizduoja
mi? <j

Pirmiausia, tai sulenkėjusios bajori
jos nutolimas nuo lietuvių liaudies. To
liau paliečiamas lietuvių inteligentijos 
susiskaldymas partijomis, nesugebėjimas 
vieningai darbuotis “tautos labui.” Mai
ronis skelbia “vieningos srovės” idėją. 
Partijų agitacija ir katalikų pralaimėti 
rinkimai į Dūmą Maironiui nepaprastai 
apkartina širdį. '
, Penktoje ^fesmėje vaizduojama pir
mojo pasaulinio karo pradžia, mobiliza
cija, pabėgėliai, tremtiniai ir iš tolo gir
dimi kanonados aidai; visa tai sudaro 
šios giesmės foną. Karo, tikriau kaize
rinės okupacijos, metai aprašomi ir šeš
toje giesmėje. Maironis smerkia karą, 
kaip didžiausią beprasmybę. Kare dau
giausia nukenčia paprasti žmonės. To
liau poetas vaizduoja buržuazijos dikta
tūros įsigalėjimą Lietuvoje, girdamas ir 
aukštindamas įvairius buržuazinius vei- 
kąjus, vadindamas juos tikromis pavar
de..? is.

Prieš “Mūsų vargus” Maironis buvo 
parašęs poemą “Raseinių Magdė,” iš
leistą 1909 m. Šioje poemoje smerkia
mi senovės Lietuvos bajorai, kurie, su
darydami Liubline uniją su Lenkija, pa
darę savo tautai daug žalos. Poema at
miešta didele satyros doze. Sulenkėju
siems bajorams “atversti” paskirta taip 
pat 1904 m. pasirodžiusi Maironio poe
ma lenkų kalba “Z ,VL
sose savo poemose Maironis išreiškia

priešingas socializmui pažiūras, skelbia 
klasių vienybę.

Į gyvenimo pabaigą Maironis ėmėsi 
dramos žanro. Žymiausi joN dramos kū
riniai sudaro trilogiją, kurioje vaizduo
jami feodalinės Lietuvos galybės laikai. 
Į tą trilogiją įeina dramos: “Kęstučio 
mirtis,” “Vytautas pas kryžiuočius” ir 
“Vytautas karalius.” Vytautą, Lietuvos 
didįjį kunigaikštį, Maironis ypatingai 
aukštino. Jo lyriniuose kūriniuose, o 
taip pat poemose ne kartą prisimenami 
tie laikai, kada “Vytautas didis garsiai 
viešpatavo, ties Žalgiriu priešus nuvei
kęs piktus.”

Feodalinės Lietuvos praeities temati
ka nemaža literatūros kūrinių yra su
kūrę žyVnieji rašytojai, kaip A. Micke
vičius, J. Kraševskis, L. Kondratavičius 
A. Asnykas, J. Slovackis. Praeities he
roika žymiai vėliau susidomėjo ir lietu
vių rašytojai. Vienas pirmųjų mūsų 
dramaturgų A. Fromas-Gužutis parašė 
ištisą ciklą istorinių romantinių dra
mų, pavyzdžiui, “Gedimino sapną,” “Vy
tauto verguvę Krėvoje.” Carinės prie
spaudos laikais mėgėjų scenoje ne kar
tą buvo vaidinta M. šikšnio-šiaulėniš- 
kio drama “Pilėnų kunigaikštis,” para
šyta J. Kraševskio apysakos “Kunigas” 
motyvais. Pagaliau istorinei tematikai 
nemaža dėmesio skyrė V. Krėvė (“Skir
gaila,” “Mindaugo mirtis,” “Šarūnas”). 
Prie šios rūšies dramos veikalų priklau
so taip pat Maironio trilogijos dramos 
(“Kęstučio mirtis,” “Vytautas pas kry
žiuočius” ir “Vytautas karalius”).

Dramoje “Kęstučio mirtis” Maironis 
pavaizdavo Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Kęstučio ir jo sūnaus Vytauto kovą 
su Jogaila, kurie Kęstutį su Vytautu 
apgaulingai įviliojo į spąstus. Kęstutis 
kalėjime nužudomas, o Vytautą išgelbs- 
ti jo tarnaitė Laimutė, kuri žūsta ka
lėjime. Dramoje taip pat pasirodo kry
žiuočiai, Jogailos talkininkai ir Kęstu
čio priešai—Vaidila, Jogailos sesuo Ma
rė. Dramoje eina dvi intrigos: liaudies 
atstovų Eimučio, ir Laimutės meilė ir 
Kęstučio bei Vytauto kova su Jogaila.

Dramoje “Kęstučio mirtis” trūksta 
vietos ir laiko kolorito. Apskritai, šia
me Maironio kūrinyje jaučiamas didelis 
A. Asnyko dramos “Kęstutis” poveikis.

Antroje dramoje, antrašte “Vytautas 
pas kryžiuočius,” Maironis norėjo pa
rodyti Vytauto gudrią politiką su kry
žiuočiais, kuriuos jis panaudojo savo 
tikslams, kovodamas su Jogaila. Bet ir 
kryžiuočiai ne lengvatikiai: už pagalbą 
jie pareikalauja iš Vytauto įkaitų, kad 
šis tvirčiau laikytųsi susitarimo. Vy
tautas atiduoda savo vaikus, kuriuos 
kryžiuočiai, kunigaikščiui atsimotus nuo 
susitarimo, nužudo, ir Vytautas lieka be 
įpėdinių. Maironis šioje dramoje su
pažindina su istoriniais įvykiais, bet ir 
čia dramatinė jungtis silpna. Joje trūks
ta veikėjų charakteristikų. Pagrindinis 
veikėjas Vytautas išėjo blankus, nema
tyti jo vidinių pergyvenimų.

Pagaliau trečioje dramoje, antrašte 
“Vytautas karalius,” vaizduojamas pas
kutinysis Vytauto gyvenimo laikotarpis. 
Norėdamas išsivaduoti iš per didelės 
lenkų globos, Vytautas dar kartą ieško 
kryžiuočių paramos, užstatydamas že
maičius. Kryžiuočiai pažada jį parem
ti kovoje su lenkais, rusais ir totoriais. 
Tačiau po Žalgirio mūšio, sutriuškinus 
kryžiuočius, Žemaitija lieka laisva, o 
Vytautui belieka nusikratyti lenkų įta
ka. To tikslo kunigaikštis siekia dip
lomatinės kovos priemonėmis. Per Luc
ko suvažiavimą jam pasiseka iš impe
ratoriaus Žygimanto laimėti karaliaus 
karūną, tačiau karūnuotis jam, deja, 
nepavyksta: siunčiama karūna dėl lenkų 
intrigų pavėluoja—Vytautas miršta.

Kad ir neturėdamos, kiek žymesnės li
teratūrinės vertės, šios dramos rodo, kad 
poetas ir senatvėje žiūrėjo į Lietuvos 
praeitį tokiomis pat akimis, kaip ir jau
nystėje. “Pavasario balsų” autorius, il- 
gėjęsis praeities,, reiškęs troškimą “pri
kelti nors vieną senelį iš kapų milžinų,” 
senatvėje stengėsi praeitį atgaivinti 
šiuose draminiuose veikaluose. Lyri
niuose eilėraščiuose poetas pavydėjo 
Trakų piliai, mačiusiai Vytauto galybę, 
o dabar panoro ją parodyti bent scenoje. 
Maironio istorinės dramos buržuazijos 
valdymo metais buvo vaidinamos teat
re, bet pasisekimo neturėjo — pasirodė 
per sunkios, per nuobodžios.

Pažymėtinas dą^. Maironio Jibręfas 
“Nelaimingos Dangutės vestuvės,” para-

“Las Viljas” jūrininkai 
pas mokinius 1

KLAIPĖDA. — Į uostą 
atplaukė laivas su revoliu
cinės Kubos vėliava. “Las 
Viljas” pirmasis šiais me
tais Klaipėdoje.

Su laivo įgula susitiko 
K. Donelaičio vardo vidu
rinės mokyklos pionieriai 
ir spaliukai bei 1-ojo vaikų 
darželio auklėtiniai. Neuž
mirštamos tai buvo valan
dos, pilnos džiaugsmo, tyro 
jumoro, puikių įspūdžių.

Kubiečiai savo nacionali
niais instrumentais atliko 
keletą dainų, liaudies šokių. 
Mokiniai ir darželiečiai 
įteikė brangiems svečiams 
dovanėlių. Iškilmingoje ap
linkoje jūrininkai moki
niams įteikė revoliucinės 
Kubos vėliavą — neišardo
mos draugystės simbolį. 
Darželio auklėtiniai gavo 
didelį Fidelio Kastro port
retą.

“Septynmetį vykdant”
KAUNAS. — Muzikinia

me teatre atidaryta meni
nės fotografijos tematinė 
paroda “Septynmetį vyk
dant”. Nuotraukose vaiz
duojamas liaudies ūkio ir 
kultūros augimas, išstaty
ti pramonės, mokslo, kūry
binių darbuotojų portretai. 
Greta prityrusių fotografi
jos meno meistrų savo dar
bus eksponuoja foto mėgė
jai — Kačerginės vidurinės 
mokyklos moky t o j a s B. 
Aleknavičius, Lietuvos Že
mės ūkio akademijos dėsty
tojas K. Rimkus, mechani
kas A. Urbietis, “Žaibo” 
buitinio aptarnavimo kom
binato darbininkė G. Šim
kutė.

Trisdešimt autorių paro
doje eksponuoja 180 nuo
traukų. Geriausi darbai bus 
atrinkti respublikinei paro
dai Vilniuje.

Keleivinis autotransportas 
1962 metais Lietuvoje

VILNIUS. — Šiemet res
publikoje pradės veikti 13 
busų susisiekimo linijų. Su
daromi gyventojams pato
gesni maršrutai. Gerina
mas susisiekimas tarp ra- 
janų centrų ir respubliki
nės priklausomybės miestų.

Pirmą kartą pradėjo 
kursuoti autobusai Rasei
nių — Šiluvos — Šiaulių ir 
Raseinių •— Liolių — Kel
mės — Šiaulių linijomis. 
Taip pat numatoma įsteig
ti naujus maršrutus — Vil
nius — Kryžkalnis — Skuo
das, Vilnius — Zarasai —

Daugpilis, Šiauliai •—> Šilalė 
— ^įąulįaij)— Sovietskas — 
Kaliningradas, Panevėžys 
—Kurkliai — Vilnius, Aly
tus — Lazdijai — Kapsu
kas — Kaunas, Utena — 
Pabradė — Vilnius, Pane
vėžys — Daugpilis ir kt.

Per Žeimelį pradės kur
suoti autobusai iš Biržų į 
Šiaulius, per Raseinius — 
iš Jurbarko į Šiaulius. Pir
mą kartą bus organizuotas 
susisiekimas tarp Telšių ir 
Šiaulių per Varnius —> Už
ventį, Luokę — Šaukėnus, 
Kuršėnus. Autobusų linija 
bus sujungtas Vilkaviškis 
su Vilnium.

Gausėja autobusų par
kas. Šiemet bus gauta 320 
naujų autobusų, jų tarpe 
150 iš Lvovo. Lvovo gamyk
los 26 autobusai jau per
duoti Kaunui. Pirmą kartą 
į respubliką bus atsiųsta 10 
liuksusinių vengriškų auto
busų “Ikarus”.

Penkiuose miestuose vei
kia lengvųjų automobilių 
nuomavimo punktai. Šie
met jie gaus dar 60 “Mosk- 
vičių”. (ELTA)

Gamyklos pajėgumas 
išaugs dvigubai

PANEVĖŽYS. — Stato
moje gelžbetoninių dirbinių 
gamykloje į rikiuotę stojo 
keturi cemento silosai. Da
bar iš automašinų cemen
tas patenka į šnekus, iš 
kur ekskavatoriais keliauja 
į silosus. Gelžbetoninių ga
minių ceche automatizuo
tos pragarinimo duobės.

Salomėjos Nėries rinktine 
Moldavijoje

VILNIUS. — Auga Lie
tuvos žymiosios poetės Sa
lomėjos Nėries papuliaru- 
mas. Jos eilėraščių rinki
niai verčiami į broliškų 
respublikų kalbas. Paskuti
niu laiku pasirodė dvi nau
jos poetės knygos. Tai 
“Biblioteka sovetskoj poe- 
ziji” Maskvoje išleista Įmy
ga “Stichi”. Antroji knyga 
— “Rinktinė” — neseniai 
išėjo Kišiniove. Tai pirmo
ji mūsų didžios poetės kny
ga, išversta į moldavų kal
bą. Joje įdėtas žymaus mol
davų poeto Josifo Valcano 
įžanginis straipsnis.

Knygą išleido 3,000 egz. 
tiražu Moldavijos TSR Val
stybinė literatūros leidykla 
“Kart j a Moldavaniaske”. 
Įdomu pažymėti, kad ta pa
ti leidykla visai neseniai iš
leido ir lietuvių tarybinės 
poezijos rinkinį “Dainos tė
viškėje”.

V. N.

Lietuva tampa staklių ga
mybos respublika. Net 5 įmo
nes išleidžia įvairių konstruk
cijų stakles. Septynmečio pa
baigoje Lietuvoje bus 7 stak
lių gamybos įmones.

Nuotraukoje: Kauno stak 
lių gamyklos koordinatinio 
išt'eikimo stakles “2A430”. 
Prie staklių — Vilniaus tech
nologe Ina Ananjeva.

šytas paskutiniuoju jo gyvenimo laiko
tarpiu (1927 m.). Libretui tematika 
imta irgi iš senovės—iš lietuvių kovų su 
kryžiuočiais. Šis kūrinys pasižymi dar
nia kompozicija, jame gausu tautosaki
nių elementų. Dangutė,' pamilusį kuni
gaikštį Daugirdą, negali už jo ištekėti, 
nes tėvas, kunigaikštis Manvydas, ją 
verčia eiti už nemylimo kunigaikščio 
Kundroto. Nenorėdama tapti nemyli
mo vyro žmona. Dangutė duoda įžadą 
tapti vaidilute—amžinosios ugnies sau
gotoja. Ji dar tikisi slapčiomis pabėgti 
pas Daugirdą, tačiau, jo pasiuntinio iš
duota, patenka į vokiečių rankas, ir kry
žiuočių komtūras ją išgėdina. Lietuviai 
Dangutę išvaduoja, bet kovoje žūva jos 
tėvas kunigaikštis Manvydas. Senosios 
lietuvių tikybos saugotojai pasmerkia 
Dangutę sudeginti lauže už tai, kad ji 
susitepusi. Jos buvęs mylimasis Dau
girdas nori ją išgelbėti, bet Dangutė pa
ti šoka į laužą, užkurtą jos tėvo lavonui 
sudeginti.

Jau vien iš atpasakoto libreto turinio 
matyti,,, kad jame daug įtampos, drama
tizmo, jo konfliktas aštrus. Kaip pa
žymi autorius, smulkų libreto planą su
daręs kompozitorius J. Tallat-Kelpša, o 
poetas libretą kiek perdirbęs ir kūrybiš
kai ataudęs.

PIRMOJI SIUNTA
Kaunas. — “Baltijos” 

siuvimo fabriko, kolektyvas 
baigė vykdyti garbingą už
sakymą Mongolijos Liau
dies Respublikai. Į dėžes 
buvo pakrauta daugiau 
kaip tūkstantis vienetų vai
kiškų baltinių, pasiūtų pa
gal naujus pavyzdžius iš 
medvilninės ir lininės me
džiagų. Pirmąją siuntą 
Mongolijos vaikams paruo
šė F. Rinkevich ir M. Ged
vilienės vadovaujama siu
vėjų brigada, neseniai pra
dėjusi kovoti dėl komunis
tinio darbo kolektyvo var
do.
• Iš viso šiais metais balti- 
jiečiaį Mongolijos Liaudies 
Ėespublikai pagamins apie 
3000 baltinių.

J. Krantinis

Seminaras ateistams
KAUNAS.—Įvyko Politi

nių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos mokslinės 
draugijos mokslinės metodi
nės tarybos ateizmo Klausi
ni a m s seminaras; Jame 
gausiai dalyvavo aukštųjų 
mokyklų dėstytojai, gydy
tojai, inžinieriai, mokyto
jai ir kiti specialistai. Pra
nešimą apie visasąjunginio 
ateistų seminaro darbą 
Maskvoje padarė Politech
nikos instituto marksizmo - 
leninizmo katedros vedėjas 
P. Aksamaitis. Žemės ūkio 
akademijos chemijos kated
ros vedėjas J. Ciparis kal
bėjo apie paskaitų ciklų 
rengimą, vaizdinių priemo
nių panaudojimą paskaito
se. T. Balkevičius

Tarybų Lietuvos 
atstovybė Maskvoje' x

Tyli, palyginti rami Vo- 
rovskio gatvė. Nors ji ir 
yra Maskvos centre, bet di
džiųjų šalies sostinės ma
gistralių triukšmas ją ma
žai pasiekia. Dipl o m a t ų 
gatvė — taip vadina mask
viečiai šią jaukią gatvę. Čia 
įsikūrusios Sudano, Norve
gijos, Vokietijos Federaty
vinės Respublikos ir kai ku
rių kitų valstybių pasiunti
nybės. Viename name—ir 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos nuolatinė 
atstovybė.

...Perėjęs vestibiulį, kylu 
laiptais. Ir dar nepatekęs 
į atstovybės kabinetus, kiek
vienas lankytojas turi “pir
mąją pažintį” su Lietuva. 
Žvilgsnį patraukia du didA- 
Ii paveikslai — per klonius 
vingiuoja Lietuvos upių tė
vas Nemunas, žalumos ap
suptas didingai stovi Gedi
mino pilies bokštas, o ja
me — mūsų trispalvė.

Kasdien devintą ryto čia 
užverda gyvas, sudėtingas * 
ir atsakingas darbas, besi- 
baigįntis tik į pavakarę, o 
kartais ir vėliau. Nuolati
nė Tarybų Lietuvos atsto
vybė, kaip ir visų sąjungi
nių ir autonominių respub
likų, kasdien, kiekvieną va
landą atstovauja mūsų res
publikai Tarybų Sąjungos 
Ministrų Taryboje, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume ir dešimtyse 
kitų centrinių vals t y b i ų 
įstaigų.

Atstovybė perteikia Lie
tuvos Ministrų Tarybos ir 
kitų valdžios įstaigų nuta
rimus, sumanymus, pasiū
lymus; su atstovybe taria
masi visais tais atvejais,\ 
kąi numatomas tam tikras! 
valstybinis aktas, kuris 
vienaip ar kitaip liečia mū- 
sų respubliką.

Daug darbo turi atstovy
bės konsultantai, kuriems 
tenka tvarkyti visokių viso
kiausius reikalus.

Gausus paštas kiekvieną 
rytą laukia atstovybės dar
buotojų. Įvairių įvairiau
si jos bendradarbių reika
lai.

Štai, išradėjas iš Kelmės 
nekantrauja, koks jo sugal
voto išradimo likimas, pra
šo pasiteirauti išr a d i m ų 
patentų biure. Kitas vėl 
prašo padėti kitokiu reika
lu. Ir kiekvienas, kas tik 
besikreiptų į Tarybų Lietu
vos atstovybę, gali būti tik
ras, kad jam bus padėta.

Dažnas pilietis, atvykęs 
iš Nemuno krašto, užsuka

Nagrinėjant Maironio porciją, krinta 
<akį svarbi jos ypatybė, būtent papras
tumas. Jo eilėraščiai visa savo sandara 
ir išraiška lengvai suprantami ir neiš
silavinusiam skaitytojui; jie byloja į 
protą, į jausmus ir širdį, jų išraiška 
realistiška. Maironio kūriniai, atspin
dintieji liaudies nepasitenkinimą nacio
naline priespauda, pasižymi kovingumu, 
patosu. Šiais kūriniais poetas ugdo liau
dies drąsą, pasitikėjimą savo jėgomis.

Visa Maironio lyrika yra tartum skir
ta dainuoti arba iškilmingai deklamuoti. 
Visur jaučiamas pakilus tonas. Jo eilė
raščiai, apdainuojantieji herojišką lietu
vių tautos praeitį, kovas prieš kryžiuo
čių veržimąsi, senovės lietuvių kovų pa
minklus—-pilis, “milžinkapius,” yra per
sunkti romantinės nuotaikos.

Maironis neretai stokoja tikro nuo
širdumo bei jausmingumo, prabyla re
toriškai. Nedaug rasime jo eilėraščių, 
kurie būtų parašyti paprastais, inty
miais žodžiais. Iškilmingumas ir reto
riškas patosas yra svarbiausia vidinė jo 
poezijos savybė, kuri nulemia kūrybos 
stilių ir formą.

(Bus daugiau)

į savo respublikos atstovy
bę. Tai, žiūrėk, vienam 
reikalingas vertėjas, kitas > 
prašo padėti, kad jo svei
katą ištirtų koks nors pa
garsėjęs šalyje ir pasaulyje 
mokslininkas ir pan.

Niekad nenutrūksta judė
jimas atstovybėje. Iki vėly
vo vakaro čia sutiksi inte
resantus, atvykusius iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
lietuviško kaimo.

O rytą vėl užverda dar
bas. Nuo atstovybės rūmų 
tyliai nušliaužia automobi
lis, vežąs nuolatinį atstovą 
į kokį nors vyriausybės po
sėdį, įninka į savo darbą 
konsultantai . . .

R. Mar linkus 
Maskva

Washingtonas. — J. Hof
fa, tymsterių prezidentas, 7 
sako, kad JAV darbo sek-, 1 
retorius A. Goldbergas ei- • 
giasi kaip fabrikantų sek
retorius.
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ALDLD REIKALAI Wilmerding, Pa.
GRAŠIAI REMIA KNYGŲ FONDĄ

Veiklioji ir garsioji L.L.D. 45 kp., iš St. Peters
burg, Fla., kaip auką, prisiuntė knygų fondan $200.

Pavieniai nariai aukojo sekamai: Vincas Povilaitis, 
Detroit, Mich., $7.85; V. Rudaitis, Chicago, Ilk, $3; 
J. L. Žemaitis, Hartford, Conn., $2; J. širvidas, Hart
ford, Conn., $1.80. Po $1: M’. Paulauskas, Aurora, III.; 
J. Jackim, Shelter Island, N. Y.; B. Tuškys, Scranton, 
Pa.; A. Kandraška, Scranton, Pa.; J. Ragauskas, Shel
ton, Conn.; M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill., $2; Kastan
cija ir Vincas Kariūnai, Jensen Beach, Fla., 75 c., ir ki
tiems reikalams $7; J. Gaidys, Maynard, Mass., 50 c.

širdingai ačiū už aukas.
DAUGIAU KUOPŲ GARBĖS SĄRAšAN 1

Kuopos, kurios pasiekė pernykšti narių skaičių ar
ba daugiau:

171 kp., M. Paulauskas sekr., Aurora, III.
136 kp., F. Shimkienė sekr., Harrison, N. J.
207 kp., J. Kraus sekr., Hart, Mich.
9 kp., M. Hždavinis sekr., Norwood, Mass.
4 kp., A. Matukas sekr., Portland, Ore.
30 kp., A. Lipčius sekr., Chester, Pa.

j Iki šiol šiemet garbės sąraše jau yra 24 kuopos. 
T&i puiku!
NAUJŲ NARIŲ GAUNA

Kur tik bandoma, tai ir naujų narių gaunama. Šio
mis dienomis jau gausime didelę ir svarbią knygą, ku
rią parašė Dr. Alg. Margeris, “150 dienų Tarybų Lietu
voje”. Knygą platinant reikia kalbinti žmones stoti į 
L. Literatūros D-ją kaip kultūrinę, veiklią organizaciją.

^LEONO PRŪSEIKOS KNYGA DĖL 1963 m.
Jau pradėtas darbas surinkimui Leono Prūseikos 

svarbiausių raštų ir atspausdinimui didelės knygos for
moje. Tą darbą sumanė S. J. Jokubka ir J. J. Mažeika, 
“Vilnies” redaktoriai. ALDLD Centro Komitetas su 
džiaugsmu jų sumanymą užgyrėm, ir darbas bus pradė
tas dabar. Ir tikimės dėl 1963 m. turėti puikaus pasi
skaitymo knygą. Dėl raštų paruošimo knygai prie čika- 
giškių komisijos pakviesti ttfip pat brukliniškiai Dr. A. 
Petriką ir R. Mizara.
SVARBU ADRESŲ PAKEITIMAS

LLD nariai, skaitantys “Šviesą”, kai keičiate gyve
nimo vietą, būtinai greit praneškite ir savo naują adre
są. Tai neturėsite susitrukdymo su “Šviesa”. Ir LLD 
centrui sumažinsite išlaidas. Nes paštas, jei grįžta 
“Šviesa”, arba jei paštas turi pranešti mums apie “Švie
sos” skaitytojaus permainymą adreso, tai mes turime 
paštui už kiekvieną pranešimą, arba grįžtanti “Šviesos” 
numerį mokėti po 10 c. O jei pats skaitytojas praneša 
savo adreso pakeitimą, tai mums nieko nereikia mokėti.
YRA ATSILIKUSIŲ KUOPŲ

Tiesa, kad šiemet LLD kuopos ir pavieniai nariai 
daug geriau mokasi duokles, ir kad garbes sąraše jau 
randasi net 24 kuopos, bet yra ir tdkių kuopų, iš kurių 
dar negavome nei už vieną narį duoklių. Tokių kuopų 
yra apie pora desėtkų. Aš kreipiuosi į tų kuopų sekre
torius, o taipgi ir j visus narius, kad pasirūpintumėte ir 
tuojau užsimokėtumėt savo mažą mokestį $2, arba šei
mos nario tik 25 c. Knygų suvėlavimas negali būti prie
žastis nemokėjimo duoklių, nes knygos bus duodamos ir 
visi nariai jas gaus.
DĖL L.L.D. SUVAŽIAVIMO

DĖL KNYGŲ
’* Šiomis dienomis visos LLD kp. ir pavieniai nariai 
gausite Dr. Alg. Margerio parašytą knygą “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje”. Antra knyga, kurią irgi, tikimės, 

.^neužilgo gausime, bus knyga, kurią parašė Jonas Kau- 
neckis, ’’Prelatas Olšauskis” (Dokumentinė apybraiža). 
Tai bus labai patrauklus ir įdomus pasiskaitymas.

Visuomet ir visur turėkim mintyje ir kalbinkime 
kitus stoti į LLD.

Visais reikalais rašykite:
ALDLD, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Sekr. J. Grybas

Gauname paklausimų, ar šiemet turėsime LLD su
važiavimą.

Turiu pranešti, kad LLD Centro Komitetas suva
žiavimo reikalą diskusavo ir nutarė šiemet LLD suva
žiavimo neturėti, nes nėra tokių svarbių klausimų, ku
riuos reikėtų gvildenti ir tarimus padaryti. Dabarti
niu laiku LLD reikalai labai gražiai klostosi, ir suva
žiavimą šauksim tada, kada iškils būtinai svarbūs klau
simai.

Worcester, Mass.
Padėka

Širdingai tariame ačiū 
visiems draugams ir drau
gėms, kurie vienaip ar ki
taip prisidėjote prie sura
minimo mūsų ir sutvarky
mo Jurgio Žilinsko - Sus- 
ninkų Jurgio laidotuvių.

Dėkui už išreikštą užuo
jautą per “Laisvę” ir “Vil
nį”, laiškais, atvirutėmis ir 

< žodžiu, už gėlių vainikus, 
)• laidotuvių direktoriui P. 
• Carrol už patarnav i m ą 

Worcesteryje.
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Dėkui Mrs. H. Karlonis 
už sutvarkymą laidotuvių 
New Britain, Gonn., kapi
nėse; A. Pavasaris ir V. ir 
E. Valley už paruošimą 
pietų grįžusiems nuo kapi
nių . Visiems ir visoms di
delis ačiū!

Lai Jurgiui būna amžina 
ramybė New Britain kapi
nėse !

Helen Žilinskienė, 
žmona

Helen ir George Smith, 
mano dukra ir žentas

Richard ir Irena, 
mano sūnus ir marti.

Linkėjimai dėl 
A. O. Barštis

Balandžio 18 ‘dd^ūkako 
60 metų kai vedtUAntanas 
Barštis ir Ona Zakaraus
kai tė. Jie apsivedė Pakonų 
bažnyčioje 1902 m. Antanas 
paeina iš Gogo kaimo, Ona 
iš Pelonų kaimo, suvalkie
čiai.

Po vedybų už kelių mė
nesių išvyko į Ameriką. 
Atvyko į Wilmerdinga ir 
visą laiką čia gyvena Da
bar jų adresas: 133 Middle 
Ave., Wilmerding, Pa. Gy
vena savajame name jau 60 
metų.

Jie išaugino tris sūnus ir 
2 dukras, kurie gyvena ar
ti nuo Wilmerding, susilau
kė 6 anūkų ir 2 proanūkų.

Būtų iškiliai paminėję 
vedybų sukaktį, bet Ona 
Barštis turėjo širdies smū
gį, tai dabar ilsisi ir sveiks
ta. Linkiu jiems daug lai
mių jų 60-ties metų sukak
tyje. Patariu pažangiems 
lietuviams pasveikinti 
Barsčius jubiliejaus proga. 
Laimingos sukakties!

Eliz. Galore

Binghamton, N. Y.
Ligos ir kitos naujienos

P. Jozapaitis ir V. Mai- 
nionienė turėjo kojų ope
raciją, A. Kaminskienė ir 
J. Kireilis turėjo vidurių 
operacijas. “Flū” ir kitaip 
sirgo: K. Jozapaiticnė, E. 
Čekanauskienė, A. Maldai- 
kienė, E. Timkūnienė, Z. 
Krasauskienė, K. Morkūnie
nė ir F. Miller. Vieni jau 
pasveiko, kiti sveiksta. Lin
kiu visiems pilnai susveikti.

Saladūnienei buvo nuplau
ta koja, tai dabar račiukais 
jau važinėja po stubą. Jek- 
ševičius prieš porą metų bu
vo paralyžiuotas, tai mažai 
gali iš lovos išeiti. A. Mal-1 
daikienė gavo žinią iš Ari
zonos, kad ten mirė jos gi
minaitis Stasys Vainaus
kas — reiškiu jai užuojau
tą.

Balandžio 9 d. mirė Ka
zys Kiznis, palaidotas bal. 
13 d. Tai brolis Levanie- 
nės, gyvenančios Brooklyne, 
N. Y.

J. ir A. Žemaičiai, jų 
dukra ir žentas C y Van 
Berger praleido dviejų mė
nesių atostogas Floridoje. 
Jie jau grįžo.

Pas mus lankėsi Ig. Kle- 
vinskas, iš Scrantono ir S. 
Rauduvė iš Pittstono. Sma
giai pasikalbėjome. Kle- 
vinskas prieš metus lankė
si Lietuvoje, tai daug nau
jo pasakė apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Ačiū 
jiems, kad mūs nepamirš
ta.

J. K. Navalinskienė

Padėka
Vienu kartu mus abu pa

tiko nelaimė: aš, Katrina, 
sirgau ir ligoninėje išbuvau 
tris savaites, tuo pat kartu 
susirgo ir mano draugas 
Petras, kuriam buvo pada
ryta operacija ant kojos, 
išbuvo ligoninėje dvi savai
tes.

Mes nežinome, kaip bū
tų buvę, jeigu ne draugų, 
draugių ir prietelių pagal
ba ir nuoširdi užuojauta. 
Už tą viską tariame širdin
giausiai ačiū visiems ir vi
soms !

Ypatingai dėkui sesutei ir 
Švogeriui J, A. Žemaičiams, 
kurie rūpinosi mumis esant 
ligoninėje ir namie. Didelis 
ir nuno š i r d u s dėkui vi
siems !

Katrina ir Petras 
Jozapaiciai

Worcester, Mass.
Balandžio 3 d. įvyko LSD 

draugijos mėnesinis susi- 
.rinkimas^fgValdyba ir viso
kios biznio komisijos davė 
raportus iš praėjusio mėne
sio veiklos. Pasirodė, Drau
gijos biznis eina geryn.

Moterų komitetas taip 
pat nesnaudžia; kovo 31 d. 
jau turėjo gražų parengi
mą — “penny sale.” Buvo 
gražus pažangiečių būrelis. 
Manau, kad padarė pelno.

Didelis ačiū visiems LSD 
draugijos veikėjams ir mū
sų simpatikams už gerą 
prijautimą!

MIRĖ
Kovo 7 d. mirė L. Dran

ginis. Palaidotas kovo 10 d.
Kovo 24 d. mirė J. Ži

linskas. Palaidotas k o V o 
27 d. New Britain, Conn.

Kovo 27 d. mirė Petras 
Labanauskas. Palai d o t a s 
kovo 30 d.

Balandžio 7 d. mirė Jonas 
Rimkus. Palaidotas balan
džio 10 d. Pine Grove kapi
nėse, Leicester, Mass.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija suteikė pasku
tinį buvusiems nariams pa
tarnavimą, po gražų gėlių 
vainiką ir pareiškė gilią 
užuojautą šeimoms, gimi
nėms .ir draugams. Lai bū
na įnirusiems lengva šios 
šalies žemelė!

•
Pavasaris jau čia pat. 

Ant medžių jau matosi ža
li pumpurėliai'; jie pavirs į 
žalius lapelius ir kvepian
čius žiedelius.

Apie tuziną gerų vyrų 
jau. paskirta Olimpijos par
kui apvalyti. Tikimasi, kad 
atsiras moterų, kurios pri
sodins gražių gėlių.

•
Sekantis susiri n k i m a s 

įvyks gegužės 1 d., 7:30 v. 
vakare, 29 Endicott St.

Rep.

Worcester, Mass. — Operete “Li e hi vaite”

t H-*

Suvaidins Aido Choras, Vadovaujant Choro Mokytojui Jonui Dirveliui

— BUS PASTATYTA —

Sekmadienį Balandžio-April 29 <L 
2-rą Vai. Popiet, Lieluviii Svetainėje, 29 Endicott Si* 

Širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti ir pamatyti šią operetę; kuri yra pilna juokų, 
liūdesio ir gražių dainų. Matydami šią operetę prisiminsite daug gražių įvykių iš savo pačių 
gyvenimo. Kaip tik laikas su linksmu pavasariu atgaivinti savo jausmus. Tegu tą dieną visi 
keliai veda į Worcesterį.

Baltimore, Md.
Įvyko LLD 25 kuopos su

sirinkimas. Buvo pasekmin
gas.. Aptarta darbininkiški 
reikalai, svarstyta, kaip ge
riau prisirengti prie “Lais
vės” pikniko.'Draugai pasi- 
mokėjo duokles už 1962 me
tus. Sukelta “Vilnies” fon
dan $40. Kurie dar nepasi
mokė jo te duoklių, tai pra
šomi tą atlikti.

Vis pinigų
Baltimorėje senyva mo

teris nusipirko gražų namą. 
Tuojau pas ją atėjo dipu
kas ir reikalauja pinigų. 
Sako: “Duokite pinigų, tai 
mes išlaisvinsime Lietuvą”. 
Moteris jam sako: “Nuo ko 
jūs ją laisvinsite, ar nuo lie
tuvių? Lietuva laisva, pa
čių žmonių tvarkoma ir jo
kio jūsų laisvinimo nerei
kalauja”.

Neužilgo atsilanko mote
rys, kurios prašo aukų dėl 
Šv. x\ntano bažnyčios. Vie
nas vyriškis sako: “Ir kada 
jums bus gana pinigų, da
viau po dolerį, o dabar jau 
prašote po 5 arba net $10”.

Bet vis mažiau randasi 
tokių, kurie duodasi jiems 
apgauti.

Jonas

Hillside, N. J.
Serga

Šiomis dienomis gauta ži
nia, kad pavojingai užsiga
vo namuose Lawrence Do- 
binis. Jis randasi Beth Is
rael ligoninėje, kambarys 
201, Newarke. Kol kas gy
dytojai neleidžia jį lankyti. 
Bet būtų gražu suraminti 
ligonį, kortelėmis palinkint 
jam greitai pasveikti.

Lawrence Dobinis yra 
plačiai žinomas tarpe lietu
vių New Jersey ir New 
York srity. Linkime jam 
greitai pasveikti.

Draugas

Iš Lietuvos
“Metai”—baltarusiškai
Respublikinė biblioteka 

gavo Minske 1961-aisiais 
išleistą K. Donelaičio poe
mą “Metai,” kuri baltaru
siškai pavadinta “Čatyry 
pary goda” (“Keturi metų 
laikai”). Poemą hegzamet
ru į baltarusių kalbą išver
tė A. Zaryckis. Leidinys 
iliustruotas žymaus lietu
vių dailininko V. Jurkūno 
graviūromis. K. Kirsna

Pirmoji respublikoje
Raudondvaris.—Kiaulidė 

panaši į automa t i z u o t ą 
įmonės cechą, įrengtą LTSR 
Žemės ūkio mechanizavimo 
ir elektrifikavimo mokslinio 
tyrimo institute. Fermoje, 
kurioje penima keli šimtai 
bekonų, dirba tik vienas 
žmogus. Jam nereikia ruoš
ti pašarų, išnešioti jų po šė
rimo lovius. Fermos darbi
ninkas A. Bulota tapo sa
votišku dispečeriu. Iš “cent

rinio valdymo pulto’’ jis 
įjungia pašarų siurblio pa
leidimo jungiklį, ir pašarai 
v a m z d ž iais nukeliauja į 
pneumatinę šėryklą.

Ši ferma, įrengta pagal 
instituto moksli ninku R. 
Liutkevičiaus ir V. Dargio 
projektą, — pirmas respub
likoje automatizuotas kiau
lienos gamybos cechas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 6-tos apskrities komiteto po
sėdis jvyks balandžio 15 d., 1 vai. 
popiet, Ukrainų klube, 715 N. 6th 
St. Visi šio komiteto nariai bū
kite pažymėtu laiku. A. J. P.

(29-30)

LAWRENCE, MASS.

LLD 37 ir LDS 125 kuopų labai 
svarbus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, Balandžio-April 14 d., 2-rą valan
dą popiet, Maple Parke. Visi abiejų 
kuopų 'nariai būkite susirinkime, nes 
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)



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Išvalytas B. Gaidžiūnas
Pasaulyje dedasi geri da

lykai. Dogmatizmas, fana
tizmas, ir su jais einanti 
neapykanta, raunami iš 
šaknų visur. Lietuviškoje 
spaudoje į “neapykantos 
viskam, kas ne gaidžiūniš- 
ka” viršūnes paskutiniais 
numeriais buvo išėjus “Dir
va”. Tačiau ir čia leidėjai— 
daugumoje, prieškar i n ė s 
Lietuvos tautininkai, ir vie
nas jų pagrindinių rėmėjų 
Bačiūnas, matyti nebesuti
ko toleruoti redaktoriaus 
išsišokim: laiškų ir “Lietu
vos žinių” fabrikavimų, as
meniškų įžeidinėjimų. B. 
Gaidžiūnas gavo atostogų 
ir lauk.

Jei naujasis redaktorius 
J. Čiuberkis tikrai mano, 
ką jis sako vedamajame 
“Kalbėkime su meile tėvų 
kraštui”, dalykai lietuviš
koj tautoj įgauna gyveni- 
miškesnį pobūdį. Rašo Čiu
berkis: “... Kalbėkim mūsų 
gyvybiniais reikalais be pa
toso, be pagiežos ir piktos 
valios. Kalbėkim paprastai, 
visiems suprantama kalba, 
bet kalbėkim ne vien apie 
tai, kas buvo blogo. Kalbė
kim kūrybine dvasia, ku
rios iš mūsų visų reikalau
ja įgyta valstybinio gyveni
mo patirtis”.
žada meilę Lietuvai 
ir lietuviui

Baigdamas pirmąjį veda
mąjį, rašo naujasis “Dir
vos” redaktorius vilnietis 
Čiuberkis: “Turėkim vil
ties, kad toje dvasioje, visi 
petys į petį, prisidėsime ne 
tik prie mūsų spaudos dva
sios pakilimo, bet pakelsi
me tyrą ir nedviprasmišką 
meilę savo krdštui ir brolis 
broliui”.

Šiais žodžiais grįžtama į 
nuoseklesnę tautininkų po
litiką, tęsinį politikos su 
“didžiuojū kaimynu”, kaip 
kad išsireiškė tų pačių tau
tininkų veikėjas tautininkų 
Seime 1959 spalio 14 J. Vi- 
liušis: “... Dėl to ir šiandie
ną laikau, kad mes turim 
sutikti su kai kuriais įsi- ( 
pareigojima i s, kuriuos 
mums uždeda mūsų partne
ris” ..., arba M. Kviklys... 
“Mes turėjome per visą ne
priklausomo gyvenimo lai
ką progos įsitikinti, kad 
Galingoji Sovietų Rusija 
yra ta valstybė, kurios žo
džiu galima tikėti, kurios 
gera valia negalima abejo
ti. Mes tikimės ir čia į So
vietų Rusijos gerąją valią 
ir mūsų tautinių aspiracijų 
supratimą”, arba tada kal
bėjo bene tautininkų lyde
ris A. Merkys:... “Lietuvos

galvoja didžiuma Amerikos 
lietuvių naujosios išeivijos, 
kurie visur mato “parsida
vėlius”, “išdavikus”, etc. 
Bet tikslu būtų pastebėti, 
kad ši “protinė sloga” nėra 
tipiška vien tik lietuviams. 
Prieš porą dienų Amerikos 
Kongrese buvo iššauktas 
savo nuomonę pareikšti bu
vęs kariuomenės generolas 
Edwin Walker. Kalbėda
mas Kongrese jis net patį 
prezidentą ir užs. teikalų 
mihisterį kaltino “pro-ko- 
munizmu”(!). Dėl to vyku
siai pasisakė “The New 
York Times” vedamajame 
—“įsivaizduotas pasaulis”. 
Tas vedamasis labai tinka 
visiems tiems mūsų “veiks
niams”. Rašo dienraštis: 
“Kai generolas Walker 
liudijo... nėra pagrindo 
manyti, kad jis m e- 
lavo. Jis tikrų tikriausiai 
tiki, ką jis sako. Kada gen. 
Walker (kaip ir “Dirvos” 
tipo pabėgėliai) šūkauja, 
kad net Amerikos prezi
dentai Eisenhoweris ir 
Kennedy yra parsi davę 
“komunistams”, mes mano
me, kad jis tikrai nuošir
džiai taip mano. Mat, p. 
Walker (ir tie visi mūsų 
lietuviški e j i “veiksniai”) 
gyvena konspiratyviniame 
svajonių pasaulyje, o tokia
me pasaulyje pilna konspi- 
ratorių.”

Toliau vedamajame sa
koma, kad “Misteris Wal
ker nėra vienintelis šitokio 
pasaulio gyventojas. Jis tu
ri nemaža šalininku. Dau
gumai jų, kai dalykai neina 
gerai, geriausiu išsisukimu 
atrodo rėkimas “Konspira
cija” (Ar ne tipiškas buvo 
paskutinis Balio Gaidžiūno 
vedamasis “Dirvoje” prieš 
pat jam pasitraukiant, ar jį 
pašalinus, iš redaktoriaus 
pareigų?):..

“Pasaulis, kuriame gyve
name yra iš tiesų gązdinan- 
tis, nes jame tiek baidyk
lių. Bet kartu jame ir leng
va gyventi tiems, kurie į 
visas problemas turi lengvą 
atsakymą. Tai taip pat yra 
vaizduotės pasaulis, apgai
lėtinai, — nes iš tikro kaip 
būtų lengva gyventi, jei į 
visas modernaus amžiaus 
problemas būtų galima at
sakyti tuo naiviu būdu, 
kaip kad daro misteris 
Walkeris ir jo išgązdinti 
pasekėjai.”

Buvo užpuolę J. 
Zajankauską

Kada Juozas Zajankaus- 
kas priėjo prie savo auto
mobilio Johnson Avė.,

Šokis uTwist” atsirado 
Niujorko saliūne

Pažangiojoje Amerik o s 
visuomenėje šokis Twist 
mažai težinomas, bet kaba
retuose, karčiamose ir net 
šokių salėse jis žinomas ir 
“praktikuojamas” plačiai.

Kas tai do šokis, kur jis 
atsirado, kaip jis šokamas? 
Dienraštis 
apie tai parašė įdomų ; 
straipsnį, su kuriuo ne pro 
šalį ir mūsų skaitytojams 
susipažinti, ypatingai Niu
jorko miesto žmonėms, 
kur tvistas gimė.

Pasiskaitykite to straips
nio ištraukėlės:

45-OJOJE gatvėje, ne
toli Brodvėjaus išsirikiavo 
ilga laku žvilgančių kadila- 
ku eilė.

Ištaigingos mašinos su
stojo prie kavinės, ties ku
rios įėjimu žėri neono švie
sa žodžiai: “Pepermint — 
tvisto lopšys. Tvisto šven
tovė”. Iš mašinų išlipa jau
ni vyrai madingais paltais 
ir iškaršę seniai su lazdo
mis, žavios merginos, išsi
kvėpinusios brangiais fran- 
cūziškais kvepalais, išsida
žiusios senutės brangiais 
kailiniais. Jie skinasi kelią 
pro minią prie “šventovės” 
durų. Jie atvažiavo čionai 
dėl tvisto.

Tvistas — naujas ąmeri-| 
kiečių šokis, pakeitęs rok’n’ į 
rolą ir pavergęs Ameriką. 
Tai tarytum masinis pami
šimas. Tvistas gimė Niu
jorko naktinėje i 
“Pepermint”. Šiandien 
Amerikos “aukštosios vi
suomenės” :

Tvistas ištampo* sutrau
ko raumenis, “trikdo psi
chinę ir protinę pusiausvy
rą.” Ne taip seniai, praėju
sių metų gruodžio mėnesį, 
juodais marškiniais apsivil-?. 
kę (tokia paskutinė, Pary
žiaus mada) tvisto šokėjai 
Paryžiaus Sporto rūmuose 
sudaužė į šipulius 2000 kė
džių, tam tikslui išardę 
vandentiekiu vamzdžius iš 
salės sienų, o po to, išėję į 
gatvę, triuškino parduotu
ves.

Atitinkamai pavad i n t i 
kiti ansambliai, kultivuo
jantieji ir propaguojantieji 
tvistą: “Juodosios kojinai
tės”, “Laukinės katės”, 
“Piratai”.

Mažai kas žino, kad visą 
šį bulvarinį triukšmą finan
suoja įvairios komercinės 
firmos,, pavyzdžiui, tvisto 
ansamblį “Juodosios koji
naitės” išlaiko vyriškų ko
jinių fabrikas, o juodų 
marškinių fabrikantai pri
klauso trestui, kuris orga
nizuoja tvistą ir dabar už
dirba milžiniškus pinigus iš 
milijonų plokštelių. Kai dėl 
išdaužytų stiklų ir sudau
žytų baldų, tai koncertų sa
lių ir dansingų savininkai 
gali miegoti ramiai: visus 
nuostolius padengs draudi- 

> j mas.
“Laukinis šokis”...

Žymūs Amerikos psichi
atrai ir sociologai dabar 

smuklėje ginčijasi, ką reiškia tvistas.

“Kauno tiesa” 
parašė

Vieni tvirtina, jog tvistas 
— tai primityvus laukinių

nariai susitikda-! šokis. Kiti teigia, jog tvis- 
mi viens kito jau nebeklau- ^as nieko, issky-

- ?„ rus ištvirkimą ir maivymą- 
šokate s*’ būdingą “auksinio jau-

Ruoškimės šių metų Gegužes Maurice Rifkin 
pasakoja

Neseniai sugrįžo iš Mask
vos Maurice Rifkin, Globe 
Parcel Servicee, Inc., prezi- 

| den tas. Jis ten buvo dvi 
; • savaites ir tarėsi su atsa

kingomis įstaigomis dėl pa
ketų, siunčiamų į Tarybų 1 •

Pirmajai atžymėti
Šiemet, kaip jau buvo 

skelbta, Niujorko darbinin
kai tarptautinę darbo žmo
nių šventę — Gegužės Pir
mąją — atžymės tradicinė
je savo vietoje—Union Sq., 
Manhattane.

Minėjimas įvyks antra
dienį, gegužės 1 d., tarp 4 
ir ,8 vai.

Bus geri kalbėtojai, taip
gi įdomi, žavinga koncerti
nė programa.

Kas bus Aido jubiliejinio 
koncerto programoje

Jau yra žinoma, kad šie
met Brooklyno Aido chorui 
sukanka 50 metų, kai jis 
gyvuoja ir linksmina mus 
dainuoja ir linksmina mus 
visus. Taigi, mūsų gabioji 
Mildred Stensler surinko 
geriausius dainininkus ir 
aktorius ir sušilusi juos la
vina dainuot ir vaidint. Ir, 
kaip atrodo, jubiliejinė kon
certo programa, kuri bus 
atlikta gegužės 20-tą dieną 
Brcoklyne, bus labai įdomi 
ir graži.

Na, ir kas gi programo
je bus? Ogi štai kas: Pir
mojoje jos dalyje bus at-

KRISLAI

Valstybė su sostine Vilnium 
tampa reikšmingu politi
niu, ekonominiu veiksniu 
Baltijos erdvėj... Šia proga 
aš negaliu susilaikyti nepa
reiškęs savo pasitenkinimo 
Sovietų Sąjungos aukštąja 
Vadovybe, kuri visais lai
kais, taipgi ir šiuo metu, 
rodė didelio ir nuoširdaus 
supratimo gyvybinių mūsų 
tautos interesų ir šiandien, 
užuot metusi i svarstykles 
savo didelę militarinę per
svarą, padėjo ant jų teisę ir 
teisingumą...

Jei žmogžudišku nacių 
baimės panikoje “teisė ir 
teisingumas”, kaip neseniai 
buvo rašoma Izvestijoje, 
tokių kaip Berija buvo ku
riam laikui paneigta, iš tolo 
smagu stebėti, kaip šuoliais 
atsigauna šitokioj anuomet 
žadėtoj politikoj Pabaltijo 
tautos.
Naivių jų kelias
• Skundėmės, kaip naiviai

Bushwick sekcijoje, trys 
ginkluoti jaunuoliai jį už
puolė. Jie atėmė nuo jo pi
nigus ir nulupo žiedą.

Bet tuo kartu važiavo 
policininkai ir užpuolikus 
suėmė.

Plė šikai nutraukdami 
žiedą sužeidė Juozui pirš
tą. Jo sutvarkymui’ turėjo 
vykti į ligoninę.

K. B.

AMERIKOS NEGRŲ 
ŠEIMA VYKS Į TSRS
Newark. — Pereitais me

tais negrų mergaitė, 14-kos 
metų amžiaus, išvyko į 
Maskvą mokytis, nes ją čia 
baltieji persekiojo. Po to 
prasidėjo jos tėvų persekio
jimas. Fabrikantas grąsina 
tėvą paleisti iš darbo, na
mų savininkas iškraustyti 
iš buto. Todėl William 
Clark, jo žmona ir penki jų 
vaikai ruošiasi vykti į Ta
rybų Sąjungą gyvenimui.

šia: “Ar lošiate biržoje?”, 
bet klausia: “Ar i 
tvistą?” .Nešokti tvisto lai
koma negarbingu konser
vatizmo požymiu.

Kaip šokamas tvistas? 
Laikraštis “New York 
Post” instruktuoja: “Pa
statykite kairę koją į prie
kį, atsistokite' boksininko 
pozoje ir po to imkite greit 
greit kraipyti užpakalį, tar
tum valytumėte savo kelnė
mis sėdynę”.

Kitame metodiniame nu
rodyme pasakyta: “Mosuo
kite abiem rankomis, tar
tum kratytumėte nuo savęs 
blakes. Visomis jėgomis su
kinėkite klubus ir brū
žuokite kojomis, tartum ge
sintumėte plikais padais 
ant grindų numestas ciga
retes”.

Tvisto išradėjas — estra
dos aktorius Čeckeris nese
niai atvirai prisipažino: 
Labai mėgstu Čarlį Čapli
ną ir visada mėginau per
imti komiškiausius šio di
džiojo aktoriaus judesius. 
Kartą prisiminiau sceną iš 
vieno Čaplino filmo, kur vi
sai girtutėlis herojus, kuris 
iki to laiko niekada gyve
nime nebuvo šokęs, mėgina 
šokti. Taip atsirado tvis
tas”

Savotiškas pasiutimas
Užgeso Elviso Preslio, 

rok’n’rolo išradėjo, žvaigž
dė. “Visi šoka tvistą”, šau
kia laikraščiai abiejose At
lanto pakrantėse. “Nėra 
žmonių, kurie būtų per seni 
tvistui!” — tvirtina rekla
ma. Bet čia pat spausdina
mas pranešimas, kad kaž
koks misteris Bernardas 
Templinas iš Los Anželo, 
79 metų amžiaus, pasikliau- 

. damas šiais užtikrinimais, 
bešokdamas tvistą, gavo

rus ištvirkimą ir maivymą-

mmo" atstovams," o • taip 
pat atgyvėnusieriiš savo 
protą šeniėhri’ “Aukštosios 
visuomenes”' ”
Tretieji prieina išvadą, kad' 
tvistas buvo išreklamuotas 
ir paduotas liaudžiai kaip 
narkotikas socialiniam ne
rimui numalšinti. Šios teo
rijos šalininkai nurodo 
tvisto gerbėjų apklausimo 
rezultatus.

“Tvisto beprotišku mas 
padeda man bent valandėlę 
užmiršti visus mano rūpes
čius ir bent trumpą laiką 
pasitraukti iš šio žiauraus 
gyvenimo” — taip arba be
veik taip atsakė 74 procen
tai apklaųstųjų.

Tačiau yra kita tvisto 
pusė — komercinė, 
tik per pirmuosius tris mė
nesius, kai buvo kultivuoja
mas rok’n’ rolas, kino pra
monininkai, patefonų plok
štelių kompanijos, suveny
rus gaminančios ir kitos 
kompanijos uždirbo 30 mi
lijonų dolerių. Iš tvisto jos 
rengiasi uždirbti 10—20
kartų daugiau Jau išėjo į 
ekraną trys kino filmai, 
skirti tvistui, parduota mi
lijonas plokštelių su tvisto 
muzika, pardavinėjami ba
tai “Tvisto karalius”, lūpų 
pomada “Aš išėjau iš pro
to nuo tvisto” ir t.t.

’ Pradėjęs eiti žurnalas 
“Twist” atvirai rašo: “Tvis
tas tapo kažkuo daugiau 
negu šokis. Jis tapo galinga 
industrija, nešančia labai 
didelius pinigus”.

Anglijos ir JAV gydyto
jai įspėja, primindami, kad, 
šokant tvistą, galima ne tik 
išsinarinti kulkšnis, bet ir 
aplamai nusisukti sprandą.

ištvirkėliams, išsipagirioti.

(Tąsa iš 1-jo pusi.)
čikagietis Leonas įtūžusiai 

barasi ant savo protingos duk
relės Reginos už jos nepa
klusnumą. Kam ji sugrįžo į 
Lietuvą pas savo mylimą vai
kiną! Jis prašysiąs net pre
zidentą Kenedį padėti jam 
priversti Reginą grįžti į Chi- 
cagą.' ‘ (

' Mums' atrodo,' kad Leonas 
j yrą klerikalų ir menševikų 
propagandos auka. Jis turėtų

Juk dar tik 45 
metų amžiaus žmogus.

Jis dai’ė klaidą bėgdamas 
iš Lietuvos, dabar klysta duk
terį bardamas ir Lietuvą plūs- 
darhaš.

Floridos 
lietuviai

Mūsų smarkieji
Miamės pažangūs 
imasi labai didelio darbo. Jų 
Socialinis klubas įsigyja 
nias patalpas. Linkime 
jiems geriausios sėkmes.

šau
ni es

pa-

Vien

HEARSTAS “TURĖJO” 
NUOSTOLIŲ

Los Angeles. — Hearst 
Consolidated Publications, 
Inc., laikraščių ir žurnalų 
leidėjai, sako, kad 1961 me
tais turėjo beveik devynis 
milijonus dolerių nuostolių. 
“Nuostolių” pasidarė, nes 
Baltimorėje, Los Angeles ir 
eilėje kitų -miestų atliko 
daug naujų įrengimų.

Siunčiu savo nuoširdų 
laiminimą Chicagos marijo
nams. Vienas jų, koks ten 
V. Rim., savo laikraštyje (bal. 
2 d.) pasakė: “Visi krikš
čionybės pralaimėjimai yra 
atėję iš meilės praradimo.” 
Amen!

Mes seniai sakėme, kad ka
talikų bažnyčia seniai nieko 
nebeturi su meile bei žmoniš
kumu . Gerai, kad tą šventą 
tiesą patvirtina nelabai šven
tas marijonų organas.

Niujorko darbo žmonės, 
susirinkę į šį didžiulį mitin-1 
gą, tars savo žodį dėl tai-; 
kos išlaikymo, dėl pilietiniųĮ 
teisių gynimo, dėl McCar- 
rano akto atšaukimo .

Lietuviai darbo žmonės į Sąjungą, 
privalo turėti tai galvoje,; Mr. Rifkin pasakoja, kad 
ir dabar jau turi ruoštis j dabar per jo agentūrą kas 
dalyvauti savo šventės —, norės gales saviškiams į ta- 
Gegužės Pirmosios atžymė-1 ^bines respublikas siųst) 
.. ., čia pat apmokėjus uz juos
Jimui- .muitą, visokius auksinius

= I daiktus, laikrodžius, foto- 
| aparatus, mažesnes rašo
mąsias mašinėles, muziki- 

, nius instrumentus, ir t.t., 
; ir t.t.

Bet siunčiami daiktai tu- 
vaizduotas susirink imas, i H būti geri., be defektų, 
kuris įvyko 1912 metais So. | Mr. Rifkin sako, jog da- 
Brooklyne ir kuriame tapo i bar jau visokie, čia suir^- 
sutvertas Aido choras. Ja
me dalyvauja 14-ka asme
nų, vadovaujant V. Januš
kai, kuris agituoja sutverti 
chorą. Ir labai įdomu, kad 
šiame susirinkime būna ir 
L. Ereminas, kuris pasako 
prakalbėlę apie choro vertę, 
apsiima būti jo chorvedžiu 
ir susirinkimo pabaigoje, 
visus sugrupavęs, uždai
nuoja dainą “Kur banguo
ja Nemunėlis.” Taigi šita 
scena arba vaizdas bus la
bai gražus. Januškos ir 
Eremino roles vaidins mū
sų vete r a n a i aktoriai, ir 
taipgi kitų. Kitose scenose 
bus dainuojamos tų laikų 
Eremino pagamintos ir dai
nos. Paskui kovojančių uni- 
jistų dainos, ir taip toliau.

Antroje programos daly
je bus pastatytas vienas 
veiksmas iš operetės “Ka- i bių dalykų, kuriuos teks čia 
da kaimas nemiega.” 
šio veiksmo aktoriai taipgi 
veteranai, rįrt. (čia bus daug 
smagaus juoko. < Programos 
pabaigoje .seks dabartinės 
dainos. , .

Bet, gerbiamieji, žinoki
te, kad čia dar tik biskis 
programos. Joje bus dar 
daug kitokių visokių įvai
rybių.

■ Beje, prie progos reikia 
pasakyti, kad nepavėluotu- 
mėt prisiųsti skelbimus į 
jubiliejaus programos kny
gelę. Juk tik dvi savaitės 
laiko beliko. Mat, gegužės 
1 d. atiduosime spaudai.

Kaip dabar atrodo, šiame 
mūsų Aido choro jubilieji
niame koncerte bus svietelio 
ne tik iš New York, bet at
važiuos ir iš tolimų miestų 
pasveikinti darbštų jį mūsų 
Aido chorą ir palinkėti jam 
laimės ateityje.

Jonas Juška, sekr.

visokie, čia sunki
nėti ir nesuminėti daiktai 
priimami persiuntimui; lai 
siuntėjai atneša į bet kurį 
Globe Parcel Service, Ine., 
skyrių. Globe Parcel Ser
vice, Ine., gyvuoja jau 29- 
erius metus. Ks.

Motery Klubo narėms ►
Lietuvių Moterų klubo 

narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 18 d., 
“Laisvės” salėj, Ozone

Reikalų, kuriuos reikia 
aptarti, turime daug. Todėl 
visos nares būtinai daly
vaukite. Atsiminkime, kad 
čia turime aptarti Motinos 
dienai paminėti mitingą- 
prakalbas (ar kaip pava- 
vadinsime) gegužės 5 d. 
Turime ir kitų labai svar-

Visi I išspręsti.
Po susirinkimo bus vai

šės. ,
Valdybą

SUSIRINKIMAS
LLD kuopų bendrų paren

gimų Komiteto susirinki
mas įvyks bal. 19-tą, 7:30 
v. vakaro, “Laisves” salėje. 
Laiškų nelaukite, Sekt.

PRAŠYMAS
Sv-eturgimiams ginti Ko

miteto metinis pikni kas 
Midvale, kempėje įvyks bir
želio 24 d. Prašo N. Y. ir 
newjerziecius prietelius re- 
zervuotis tą dieną piknikui.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

ruošos. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis sekamu adresu: 
A. Slogsnaitįs, .953 Madison Street, 
Brooklyn 21, N. Y. (29-33)

D imuiiiuur

Brooklyno Aido choro 
sveikintojams

Svei k i n i m a m s, taiko
miems išspausdinti jubilie
jinio koncerto programos 
knygelėje, laikas baigsis 
gegužes 1 dieną.

Pageidaujame juos gauti 
anksčiau 1-mos. Spaustuvės 
jėgos labai ribotos, būtų 
sunku suspėti visus iš
spausdinti, jei daug pasku
tinę dieną sveikinimų suei-

Džiugu priminti, jog vi
suomenė labai gražiai koo- 
ruoja su choru, sveikini
mai ateina labai gražūs ir 
dosnūs. Kn. Komisija

Belgradas •— Pirmadienį 
atvyks TSRS užsienio mi
nistras A. Gromyko.

Buenos Aires. — Įsigalė
jus militaristams . nupuolė 
Argentinos pinigų vertė.

NAUJAS, PRAKTIŠKAS, IŠLEISTAS 1961 M.

Anglų-Lietuvių Kalbų Žodynas
IŠLEISTAS POLITINĖS IR MOKSLINĖS 

LITERATŪROS LEIDYKLOS LIETUVOJE 
APIE 30,000 ŽODŽIŲ IR POSAKIŲ, 594 PUSLAPIŲ

STIPRIAIS AUDIMO APDARAIS

Kaina $3.50. Persiuntimą Apmokame
Modernine lietuvių kalba išdėstomi angliški žodžiai, 
puikūs išaiškinimai žodžių reikšmės bei prasmės.

Gaunamas “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kariu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

“Laisvė”
1024)2 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., balandžio (Apr.) 17,1962




