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KRISLAI
D-ro A. Margerio knyga.

Svarbi metinė sukaktis.
Geras sumanymas.

— Rašo R. Mizara —

D-ro Algirdo Margerio kū
rinys — “150 dienų Tarybų

V. vokiečiai kenkia 
taikos reikalams

Reikalauja susilaikyti nuo 
atominių bombų bandymų

Washingtonas. — Pirma
dienį, balandžio 16 d., čio
nai įvyko pasitarimas tarp 
JAV valstybės sekretoriaus 
Deano Rusko ir 

siekė jis ir mus. basadoriaus A.
, Zlal°./raLžų^pū£į: Iš anksto buvo 

kad pasitarimas 
le sutvarkymo

didžiulio formato, gerame po- 
• pieriuje, iliustruota, puikiais 

kietais viršeliais.

TSRS am- 
Dobrynino. 
skelbiama, 
bus reika- 
vakarinioKietais viršeliais. ---------/------- -

Išleido Lietuviu Literatūros į Berlyno ir Vakarų su juo- 
Draugija: tai jau 70-asis lei- mi susisiekimo reikalų.

:• dinys!
Džiaugsis |draugijos nariai

gavę šią dovaną.
Knygos recenzija

tilps “Laisvėje.”

Išvakarėse pasitarimo 
’ Vakarų Vokietijoje paskel- 

neužilgo JAV planus, paskui hit-

lerininkai pakėlė triukšmą 
p r i e š “JAV išdavystę”, 
taip, kad šis pasitarimas 
nedavė teigiamų rezultatų. 
JAV vyriausybė pradėjo 
naujus pasitarimus su Va
karų vokiečiais. J’

Iš Europos ateina žinių, 
kad Vakarų Vokietija pasi
ryžus neprileisti prie susi
tarimo, nes ji planuoja pro
vokaciją prieš Rytų Vokie-

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje aštuo- 
niu neutrališku valstvbiu 
(Brazilijos, Burmos, Ethio- 
pijos, Indijos, Meksikos, 
Nigerijos, Švedijos ir Jung
tinės Arabų Respublikos) 
delegatai pateikė rezoliuci
ją, reikalaudami susilaikyti 
nuo atominių ginklų ban-

tų ir visai sunaikinti žmo
niją.

Suiro Francūzijos 
kolonijų imperija

Paryžius. — 1939 m., iš- j susiorganizavo keturios 
j vakarėse Antrojo pasauli- i naujos valstybės, ir milži-

Mūsų šalies mokslininkai | nio karo, Francūzijos im-|niškų kolonijų Afrikoje.
" 1 ' ' A n ” ; sudarys

Valė Tysliavienė “Vienybė
je” vanoja kailį tūlam Žyman
tui, besivadinančiam “rezisten
tu.” Sako, jog “Žymantas . . . 
patogiai įsitaisęs saulėtoje Ka
lifornijoje ir besimaitinąs iš 
aukų, kurios siunčiamos senat
vės sulaukusiam Vasario 16 
akto signatarui...”

Abejoju, ar visi mūsų laikraš
čio skaitytojai šituose žodžiuo
se pilnai susivoks, tad skubu Į 
pagalbą.

Žymantas—žakauskas—bu- 
v ę s hitlerininkas. Vilniaus 
gyventojai gerai atsimena, ką 
jis ten darė 1941 metais, pir
momis karo dienomis! žyman-Į

Tarybų Sąjunga vėl šildo 
uždrausti karo propagandą
Ženeva. — Septyniolikos 

valst y b i ų nusiginklavimo 
konferencijoje Tarybų Są
junga pateikė rezoliuciją, 
kurioje sako:

(1) Nors Jungtinės Tau
tos dar 1947 metais priėmė 
rezoliuciją, draudžiau č i ą 
propagandą už karą, bet, 
kai kurių šalių, spaudoje, 
per radijo ir televizijos 

tas — senio keršinčiaus Myko- tinklus, ir atsakomingi pa- 
f)o Biržiškos žentas.

M. Biržiškai užlaikyti ren-
> karnos iš visuomenės aukos. 

Ir štai ponia Tysliavienė pa
rodo, kad tomis aukomis Bir
žiška maitina savo žentą!..

“Tokiam žmogui (kaip Žy
mantas) niekas nešventa: nei 
gimtoji žeme, nei tauta, 
mirštančiojo paskutinis pagei
davimas,” primena V. Tyslia
vienė.

nei

reigūnai žodžiu veda pro
pagandą, būk “karas yra 
neišvengiamas”, kursto vie
nas tautas prieš kitas ir 
akstiną dar prie didesnio 
apsiginklavimo.

(2) Šios konferencijos

dalyviai atžymi, kad toks 
elgesys sudaro taikai pavo
jų, jie smerkia karo propa
gandą. Šios konferencijos 
dalyviai pasižada, kad jų 
atstovaujamos valsty b ė s 
imsis žingsnių sulaikymui 
karo propagandos, nepai
sant kokioje formoje ji pa
sireikštų.

(3) Konferencijos daly
viai kviečia ir kitas valsty
bes prisidėti prie šios de
klaracijos.

JAV ir Anglijos delega
cijos tuojau išstojo prieš 
TSRS deklaraciją, bet ne- 
utrališkų valstybių delega
cijos ją svarsto.

Tris atskyrė nuo 
katalikų bažnyčios

New Orleans. — Katali
kų arkivyskupas Charles 
Plauche atskyrė nuo katali
kų bažnyčios, tai yra, eks- 
komunikavo tris 
priešus.

Jis pavartojo tą 
prieš Joseph F. 
Louisiana valstijos 
gistų vadą, H. Porez, irmo-

Amerikos lietuvių visuome
nę šiandien visokie blogdariai, 
savanaudžiai visaip išnaudoja. 
Vieni kaulija iš jos aukas 
“Lietuvai laisvinti,” o surin
kę — prašvilpia pasivažinė
jimams ir baliams. Kiti renka 
aukas “nusipelniu s i e m s se
niems veikėjams,” o jas su do
roj a tokie, kaip Žymantas!

Niekad pirmiau panašių da
lykų JAV lietuviuose nebuvo!

Šių metų balandžio 12 d.L _ ~ . v
sukako vieneri metai, kai ta-1 terį J. B. Gailošą, kuri yra 
rybinis kosmonautas Jurijus j katalikų mokykloje moky- 
CiAParinaą erdvėmis anskrido į

Šie asmenys atsisakė pri
imti negrų vaikus į katali
kiškas mokyklas.

JAV siunčia negrus 
savo veiklai

negrų

bausmę 
Rūmelį, 

segra-

.' Gagarinas erdvėmis apskrido 
aplink mūsų žemę.

Ši diena buvo iškilmingai at
žymėta visose tarybinėse res- 

A publikose.
Vilniaus “Tiesa” išspausdi

no vedamąjį po antrašte: 
“Naujos eros rytas.” Laikraš
tis ten pat cituoja amerikinį 
dailininką Rockwell Kent, ku
ris prieš metus, sveikindamas 
Jurijų Gagariną, sakė:

“Tarybiniai bičiuliai, Jūsų

Kairas. — Pastaruoju 
laiku Jungtinės Valstijos 
vis daugiau siunčia negrų 
į Afriką, kad patraukus 
naujų valstybių vyriausy
bes ir žmones į savo pusę. 
Tarpe jų atvyko ir Louiso 
Armstrongo “jazzo” or
kestras.

Pirmiau JAV diplomatai 
“su gerais linkėjimais siun
tė savo karo laivus” į Afri
kos prieplaukas, bet patyrė, 
kadžiais laikais tokios “mi
sijos” mažai paveikia.

Neutrališkos valstybės 
apgailestauja, kad dar nė
ra susitarimo nebandyti 
atominių ginklų, kad yra 
pasiruošimų prie jų bandy
mo, bet žymi, kad, vis tik, 
abidvi pusės sutinka, jog j 
atominiai ginklai ; 
šiai pavojingi

Kadangi tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos yra didžiausias nesusi- 
tarimas kontrolės reikalais, 
tai neutrališkos valstybės 
siūlo, idant pradžioje būtų 
įsteigta tik kontrolės punk
tai, iš kurių su pagalba 
mokslinių įrengimų būtų 
atlikta kontrolė. Jos atžy
mi, kad su laiku ir įrengi
mai dar daugiau tobulės. 
Taipgi sako, kad pagalba 
tų ' įrengimų susekus bent 
kurioje f šalyje daromus 
bandymus, tai tada būtų 
galima eiti prie kontrolės 
komisijos.

Rytų ir Vakarų delega
cijos pareiškė, kad jos ap
svarstys šį pasiūlymą.

New Yorkas. — Balan
džio 17 d. “The New York 
Times” įtalpino Jungtinių 
Valstijų fizikų pareiškimą, 
po kuriuomi pasirašo šim
tai mokslininkų.

Jie sako, kad nauji ato
minių bomblĮ bandymai at
neštų žmonijai baisiai daug 
nelaimių, o galų gale gale-1 bandymų.

sako, kad jų tyrimai įrodė, į perija buvo pirma po Bri-1 Afrikoje Alžyras 
jog jau iki dabar atominių j tani jos. Tada francūzai vai-• jau 20-tą nepriklausomą 
bombų bandymai užnuody-j dė didesnę pusę Afrikos; i valstybę iš buvusių Fran- 
dami vandenį, žemę, žuvis! jų kolonijos sudarė 4,442,- į cūzijos kolonijų.
ir kitokį maistą — yra la-, 140 ketvirtainių mylių, tai; Dabar 
bai daug žmonių sužaloję, yra, buvo dvidešimt kartų turi Amerikoje,

Jungtinės Tautos. — U • 
Thantas, Jungtinių Tautų Į 
generalinis sekretorius, sa- i 
kė, kad Jungtinės Valstijos! 
ir Tarybų Sąjunga turi be-| 
veik visus pasaulio atomi-: 
nius ginklus. Jis sakė, kad ! 
jos, besivaržydamos, gali! 
būti, nei viena savo tilųslo i

Francūzija dar 
, Afrikoje, 

didesnės už pačią Francūzi- Atlanto ir Ramiajame van- 
. denyne kolonijų ir salų, bet

Po karo Francūzija Azi- tai nedidelės kolonijos« ir 
joje neteko Indo-kinų, kur neskaitlingai apgyventos

MUH, 1 1 V. A , AV.m r v,

yrą bai-1 nepasieks, bet karo pavojus |
labai didelis, kuris galėtų I 
sunaikinti žmonija. d

Jis ragino JAV\ ir TSRS 
nors laikinai susitarti va
karinio Berlyno ir atominių 
ginklų klausimais: ducjti 
pasauliui ir sau 
galvojimui ir 
pašalinimui.

New Yorkas. 
džio 18 d. “The 
Timese” tilpo atsišaukimas, 
kuris užėmė visą puslapį: 
“Ar galime mes apsaugoti 
savo vaikus 
nuodų?” Po 
pasirašo apie 
mokslininkų, 
profesorių. Jie dokumen
tais įrodo, kaip yra žalin
gas atominių bombų bandy
mas

Jie kreipiasi į prezidentą 
Kenedį ir TSRS premjerą 
Chruščiovą — ragindami 
susilaikyti nuo atominių 
bombų bandymų. Jie pata
ria piliečiams kreiptis į sa
vo senatorius ir kongres-į 
manus reikalaujant, kad 
nebūtų atominių ginklų

duoti 
laiko apsi- 
nesutikimų

— B al an- i/ 
New York

nuo atominių 
atsišaukimu 
šimtas JAV 
daktaru ir c

Apsiginklavimui JAV skiria 
48 bilijonus dolerių

Washingtonas. — Jtmg-1 nimui pirmojo ”RS-70” 
tinių Valstijų Atstovų buto i bombonešio, kuris, jų su- 
komitetas paskyrė milita- į pratimu, galėtų skristi po 
rizmo reikalams $47,840,- į 2,000 mylių per valandą ir 
000,000, tai didžiausia pini- nunešti 
gų suma taikos laikais.

Iš tos sumos karo oriai-! 
vynuui skiriama apie 20 bi- i 
lijonų, jūrų laivynui virš 15 
bilijonų ir armijai—12 bi
lijonų dolerių

Apie 25 bilijonai dolerių 
eis gaminimui naujų gink
lų ir amunicijos, o likę pini
gai užlaikymui militarinė- 
je tarnyboje beveik trijų 
milijonų žmonių.

Karo orlaivyno koman- 
dieriai spiriasi, kad būtų 
paskirta $500,000,000 gami- ’

atomines bombas 
už 6,000 mylių atstos.

Atsi-Washingtonas 
statydinęs generolas E. L. 
Gummings kaltina raketų 
armijos komandierių gene
rolą J. W. Grahamą. Sako, 
kad Graham užsakė rake
toms stovų (įrengimų) pas 
Western Electric Co. ir 
Douglas Co., kurie buvo ne
tikę, o išleista daug milijo
nų dolerių jų pagaminimui.

Ft. Benning, Ga. — Mirė 
generolas M. S. Eddy.

klauso visai žmonijai. Ir du
rys į kosmosą, kurias jis ati
darė, atviros mums visiems. 
Gali būt, ir mes į jas įžengsi
me,—reikia tik laiko. Ar tik
tai laiko? Ne, laiko ir tai
kos. Tegul žmonija mini Ju
rijaus skridimo dieną, kaip 
taikos dieną. Šią dieną rei
kia švęsti visoje Žemėje su 
muzika ir šokiais, su dainomis 
ir juokais, kaip viso pasaulio 
laimės šventę...”

svečiai apsilankė Kaune. Ir 
štai, kaip rašo A. Ambrazas 
“Pergalėje,” jie pasiūlė, kad 
Kaunas turėtų turėti pastovų 
savo simfoninį orkestrą.

O kai svečiai apsilankė M. 
K. Čiurlionio vardo Dailės mu
ziejuje, susipažino su dailinin
ko kūryba, tai Ukrainos kom
pozitorius M. Karminskis pa
siūlė, “kad salėse, kuriose eks
ponuojami M. K. Čiurlionio 
paveikslai, skambėtų jo muzi
ka.”

Įdomus pasiūlymas! Koks 
muziejaus lankytojus apimtų 
jausmas, kai jie, stebėdami 
dailininko kūrybą ant sienų, 
gūdėtų aidint jo paties su
kurtos muzikos akordus!..

Padidins apšvietą
Kaunas. — Čionai įvyko 

Lietuvos komunistų veikėjų 
konferencija. Partijos sek
retorius A. S. Barkauskas 
nurodė, kad yra reikalas pa
didinti apšvietą prieš reli
giją-

Jis nurodė, kad Vatika
nas ir bendrai katalikų baž
nyčia laikosi reakcinės po
litikos — palaiko imperia
listų agresiją. Jis sakė, kad 
Lietuvoje katalikų kunigai 
visaip stengiasi garbinti 
buržuazinės santvarkos lai
kus.

PROTESTUOJA ATOMŲ 
BOMBŲ AUKOS

Ashiya, Japonija. — Čio
nai įvyko masinis protestas 
prieš Jungtinių Valstijų be- 
siruošimą bandyti atomines 
bombas Ramiajame vande
nyne. Priešakyje demon
strantų ėjo Uirošima ir 
Nagasaki miestų atominių 
bombų aukos, kur 1945 m. 
JAV lakūnai metė atomi
nes bombas.

JAV SUĖMĖ DU 
JAPONŲ LAIVUS

Kodiakas, Alaska.—Jung
tinių Valstijų kraštų ap
saugos laivai suėmė du ja
ponų žvejų laivus, 
žvejojo JAV 
Tarp suimtų 
Maru” laivas, 
įtalpos

REIKALAUJA TEISTI 
THAELMANO ŽUDIKUS

Berlynas. — Rosa Thael- 
mann, našlė velionio vokie
čiu darbininku vado Ernst L-

Thaelmanno, pasiuntė rei
kalavimą Vakarų Vokieti
jai, kad teistų ten esamus 
du žmogžudžius, kurie nu
žudė jos vyrą. Tie žmogžu
džiai tarnavo Hitlerio S. S. 
jėgose (gvardijoje) ir 1944 
m., Buchenwaldo koncent
racijos stovykloje dalyvavo 
nužudyme E. Thaelmanno.

Kinija gerins 
žemdirbystę

Pekinas.'— Kinijos prem
jeras Chou En-lai paskelbė 
Liaudies Kongreso nutari
mus. Pareiškimas sako, kad 
žemdirbystėje komunos su
vaidino istorinę rolę, ir da
bar žemdirbystės reikalai 
įgaus pastovų pagrindą.

Bus siekiama pasigamin
ti daugiau grūdų ir kitokio 
maisto, daugiau mechani
zuoti žemdirbystę, plėsti 
irigaciją, apšvietą ir moks
lą tarp žemdirbių, 
suplanuoti. darbą ir
giau teikti pagalbos 
miestų.

geriau 
dau- 

iš

Kuba minėjo metinę 
pergalės sukaktį

Havana. — Balandžio 17 
dieną sukako metai nuo in
vazijos į Kubą, kuri po tri
jų dienų kovų buvo atmuš
ta.

Kuba paminėjo tos per
galės sukaktį. Buvo suruoš
tas dalinių paradas, kurie 
dalyvavo invazijos atmuši
me. Ore skraidė greiti karo 
lėktuvai.

Kubos premjeras, tarp 
kitko, sakė: “Atmušimas 
invazijos, tai buvo pirmas 
ir didelis smūgis Amerikos 
imperializmui”.

kurie 
vandenyse, 

yra “Bansu 
5,000 tonu

š. m. vasario mėnesio pra
džioje Vilniuje įvyko Tarybų

* Lietuvos kompozitorių ir mu- 
> zikologų IV-asis suvažiavimas. 
Ljame dalyvavo svečių - kom

pozitorių iš kitų tarybinių res
publikų.

Suvažiavimo metu kai kurie

Dienraštis Vilniaus “Tiesa” 
neseniai kukliai atžymėjo savo 
45 metų sukaktį.

Visiems skaitytojams: 
linksmų pavasario švenčių 
—Velykų!

Washingtonas. — Tapo 
prisaikd i n t a s Byron R. 
White į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo na
rius. Jis yra dar tik 44 me
tų amžiaus, tai jauniausias 
iš teisėjų.

ATVYKO Į KINIJĄ 
TSRS DELEGACIJA

Pekinas.
atskrido Tarybų Sąjungos 
prekybos delegacija prieša
kyje su prekybos ministru 
N. S. Potoličevu. TSRS de
legacija čionai/, bus ilgoką 
laiką.

Iš Maskvos

SVARBUS GROMYKO 
APSILANKYMAS

Belgradas. — Jugoslavi
jos užsienio ministras Ko- 
ca Papovič orlaukyje pasi
tiko atvykusį TSRS užsie
nio ministrą Andrių Gro
myko. čionai diplomatai 
priduoda didelės svarbos jo 
atsilankymui. Yra numato
ma, kad gerės TSRS ir Ju
goslavijos santykiai.

Ekstra
Ženeva. —Jungtinės Val

stijos pasiūlė nusiginklavi
mo planą. Dabar nusigink
lavimo konferencijoje yra 
Tarybų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų nusiginklavi
mo planai.

Nuo JAV 
“P r i nce-

Washing tonas. — Jung
tinės Valstijos pripažino 
Argentinos militaristų su
organizuotą Jose Maria 
Guido valdžią.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sake, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija ruošiasi bandyti atomi
nes bombas. Jis sakė, kad 
vakarinio Berlyno reika
lai yra labai pavojingi tai
kai.

Maskva. — Mirė genero
las Vasilius Stalinas, Juozo 
Stalino sūnus. Sakoma, kad 
po J. Stalino mirties jis bu
vo pažemintas ir smarkiai 
gere.

400 JAV MARININKŲ 
PRIEŠ VIETNAMIEČIUS

Saigonas. — 
lėktuvnešio
ton” virš 400 marininkų še- ’ 
šiolikoje malūnsparnių nu
sileido Pietų Vietname. Jie 
įsteigė savo bazę Soctran- 
go mieste, prie Mekango 
upės vienos šakos žioties. 
Jie atvyko karui prieš P. 
Vietnamo partizanus.

GRĮŽO IŠ KUBOS 60 . 
INVAZIJOS DALYVIŲ
Miami. — Čionai sugrįžo 

iš Kubos 60 invazijos daly
vių. Jie buvo sužeisti laike 
užpuolimo ant Kubos, tai 
Kuba juos pirmiausiai pa
leido. Už paleistus inva
zijos dalyvius tam tikras 
komitetas sumokėjo nuo 
$25,000 iki $100,000 išpir
kimo.
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Keršys? ■ 0-1 --
.7 UNITED STATES STEEL korporacija, pati stam- 

biausia plieno kompanija Amerikoje, prieš kiek laiko 
paskelbė, kad ji pakelia plieno kainas — apie $6 tonai. 
Tai buvo lyg griaustinis iš giedro dangaus. Plieno korpo
racijos juk ir be kainų pakėlimo daro milžiniškus pel
nus. Neseniai toji pati korporacija sudarė sutartį su 
plieno darbininkų unijos vadovais, pagal kuria darbi
ninkams nebuvo pakeltos algos. Darbininkų unijos va
dovai, paklausę prezidento Kenedžio prašymo, atsisakė 
nuo reikalavimo darbininkams algas pakelti.

Pats prezidentas Kenedis tą sutarti labai gyrė, sa
kydamas, va, žiūrėkite, kokie išmintingi ; darbininkų 
unijos vadovai — jie atsisakė nuo reikalavimo darbinin
kams algas pakelti, nes tai vestų prie infliacijos. Netie
siogiai prezidentas gyrė ir plieno korporacijų vadovų 
“geraširdiškumą” ir “išmintį.”

Na, praėjus kelioms savaitėms po sutarties su dar
bininkų unija pasirašymo, US Steel korporacija prane
ša, kad ji kelia už plieną kainas! Toks kapitalistų gera
širdiškumas!

Aiškus daiktas: pabranginus plieną, tuojau pabrang
tų viskas, infliacija padidėtų, o tai vestų šalies ekono
miją į didesnę krizę. Prezidentas Kenedis pradėjo Vie
s' i ir piktai plieno pramonės magnatus kaltinti, jiems 

ūmoti. Valdžios organai ėmėsi visokių priemonių, 
kad plieno kainos nebūtų pakeltos. Svarbiausia priemo
nė: valdžia neduos karinių užsakymų toms kompani
joms, kurios pakelia plieno kainas! Gi kariniai užsaky
mai kompanijoms teikia milžiniškus pelnus

Na, ir US Steel korporacijos ir kitų plieno kompa
nijų vadovai pradėjo “pergalvoti” savo žygį. Pagaliau 
jie pareiškia, jog nuo kainų pakėlimo atsisako.

Aišku, visa tai pakėlė prezidento Kenedžio presti
žą žmonių akyse.

Bet po viso to, kai kurie “specialistai” skelbia, jog 
plieno kompanijos už tai prezidentui nedovanosiančios, 
jos jam keršys. Bet, kaip, kokiu būdu jos keršys, nepa
sakoma.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

NAUJOJI SLA 
PILDOMOJI TARYBA

Pasibaigė SLA pild.^ ta
rybos narių rinkimas. “Tė
vynė” skelbia, kad seka
miems dvejiems metams pil
domąją tarybą sudarys se
kami asmenys:

Prezidentas — P. Dargis
Vice-p rezidentas—S. Ge

gužis
Sekretorė—B. Pivoronie- 

nė
Iždininkė—N. Gugienė
Iždo globėjai — E. Miku- 

žiūtė ir S. Bredes.
Daktaras-kvotėjas S. Bie- 

žis.

Buv. Meksikos prezidento žodis
KOVOTOJAMS Už LIAUDIES teises, be abejonės, 

labas svarbu išgirsti pritariantį žodį iš įžymių vyra, 
pav. tokių, kaip buvęs Meksikos prezidentas Lazaro 
Cardenas.

Ir būdamas Meksikos prezidentu, ir pasitraukęs iš 
to posto, Lazaro Cardenas nesiliauja darbavęsis už 
liaudies, už tautų laisvę. Cardenas—geras revoliucinės 
Kubos bičiulis. Jis remia, jis palaiko kovotojus prieš 
imperializmą visoje Lotynų Amerikoje.

“The Worker” (bal. 15 d.) spausdina L. Cardenaso- 
laišką, rašytą laikraščio redaktoriui James E. Jackso- 
sonui, ir straipsnelį, parašytą buvusio Meksikos prezi
dento.

Jacksonas buvo kvietęs Cardenasą atvykti į Niu
jorką ir pasakyti kalbą mitinge, ruoštame š. m. kovo 2 
d. Carnegie salėje. Atvykti jis negalėjo, sąlygos nelei
do, bet jis parodo, jog pilnai pritaria JAV žmonėms, ko
vojantiems prieš McCarrano aktą, už spaudos ir žo
džio laisvę.

Savo straipsny buvęs Meksikos prezidentas tarp 
kitko sako:

“Imperializmas gimdo ir aštrina liaudies kovas už 
jos laisvę, šiandien mes to turime gyvą pavyzdį Ameri
koje, pavyzdžiui, Kuboje. Rytoj tas pats bus su kitomis 
Šalimis; jos išsilaisvins iš užsieninio kapitalo eksploa
tacijos, laimės nepriklausomybę, ir teisę pasistatyti to
kią valdžią, kuri geriausiai tarnautų liaudžiai ir šalies 
interesams...”

J. E. Jacksonas susipažino su Cardenasu 1959 me
tais, keliaujant iš Pragos į Maskvą.

Susirgo d-ras Du Bois
ĮŽYMUSIS AMERIKIETIS visuomenininkas, rašy

tojas, kovotojas, d-ras Du Bois šiuo metu yra Rumuni
jos sostinės Bucharešto vienoje ligoninėje. Jis susirgo, 
ten buvo operuotas. Taip telegrama pranešė jo žmona, 
ShiMey Graham, laikraščiui “The Worker”.

D-ras W. E. B. Du Bois, jau peržengęs 90 metų 
slenkstį vyras, pastaruoju metu buvo Afrikoje, rodosi, 
Ghanos respublikoje.
.. Skaitytojai gal atsimena, kad d-ras Du Bois nese
niai, būdamas užsienyje, pareiškė, kad jis įstojąs į JAV 
Komunistų partiją.

Gulėdamas ligoninės lovoje, dr. Du Bois parašė 
laiškuty savo draugams ir bičiuliams Amerikoje. Be 
kitko, jis rašo: 1

“Jūs ten, Jungtinėse Valstijose, dabar pergyvenate 
Slinkius laikus ir puolimus. Bet aš abejoju, ar jūs įsi
vaizduojate, kokiuo giliu susidomėjimu dauguma pa
saulio žmonių stebi jus ir jūsų didvyriškas pastangas. 
Jūs šiandien esate vieninteliai žmonės, kovoją už tą pa
grindinę demokratiją, dėl kurios Jungtinės Valstijos 
buvo įkurtos.”

WILHELMO MUNTERIO 
PASISAKYMAS

Neseniai Maskvos dien
rašty “Izvestijose” tilpo bu
vusio buržuazinės Latvijos 
užsienio reikalų mini s t r o 
Wilhelmo Munterio ilgas 
laiškas.

Monteris buvo Latvijos 
užsienio reikalu ministru 
iki 1940 metu birželio mė’ 
nėšio dienų, kuriomis įvyko 
Latvijoje (Lietuvoje ir Es
tijoje) perversmas: liaudis 
paėmė į savo rankas valsty
bių vaira. Monteris tuomet 
buvo iš Rygos išvežtas į Vo
ronežą, kur jis mokytojavo, 
o 1941 metais, Stalino kulto 
laikais, buvo įkalintas. Po 
to, 1954 metais — amnes
tuotas. Pagyvenęs kurį lai
ką Vladimiro mieste. Mon
teris su savo žmona, grįžo 
į Rygą, ir šiandien jis, mo
kėdamas kai kurias užsieni
nes kalbas, verčia knygas į 
latviu kalba.•v v ' >

Žemiau paduosime kai 
kurias įdomesnes iš. Munte
rio ilgo laiško ištraukas, 
ypatingai tas, kurios liečia 
latvius dipukus, esančius 
užsienyje. Munteris rašo:

Kaip atsirado latvių emigra
cija? Manau, kad iš dalies 
dėl tų nepaprastai žiaurių 
priemonių, kurias Pabaltijo 
respublikose 1940 metais, ne 
be Stalino sutikimo, vykdė jo 
artimiausi bendradarbiai ir jų 
valios vykdytojai. Kai 1944 
metais hitlerinė kariuomenė, 
spaudžiama Tarybinės Armi
jos smūgių, paliko Pabaltijį, 
daugelis latvių, estų, lietuvių 
išvyko iš gimtosios šalies. 
Vieni iš jų bijojo atpildo už 
bendradarbiavimą su okupa
cine valdžia. Kiti tai padarė, 
paveikti hitlerininkų. Treti— 
stambūs fabrikantai, prekybi
ninkai, turtingi ūkininkai—-ne
norėjo taikstytis su socialinė
mis permainomis. Emigrantų, 
arba teisingiau—pabėgėlių — 
tarpe buvo žymus skaičius ir 
paprastai įbaugintų žmonių, 
kurie išvyko, nes bijojo “bol
ševikų.” ši baimė (dabar ab
soliučiai aišku) buvo nepa
grįsta, ji kilo dėl nėapsigal- 
vo.fimo panikos, psichozės.

Buvau susitikęs su dauge
liu asmenų, kurie turėjo visiš
ką pagrindą nerimauti dėl sa
vo likimo, grįžus Tarybinei 
Armijai, ir kurie vis dėlto nu
tarė likti tėvynėje. Ir ką gi? 
Nė vienas iš jų nenukentėjo, 
išskyrus kai kuriuos trumpus 
suėmimus, kai reikėjo išaiš
kinti to asmens veiklą vokie
čių okupacijos laikota f p i u . 
Tik emigrantų vadovai ir ne
labai sąžiningi Vakarų žurna
listai iki šiol tebekelia triukš
mą-apie “deportacijas,” nors 
visi nepagrįstai ištremtieji jau 
seniai grįžo, net amnestuoti le
gionieriai ir hitlerini n k a m s 
tarnavę policininkai.

Kai aš, žingsnis po žingsnio, 
laisva laikiu susipažinau su 
emigrantų likimu ir ideologija, 
nejučiomis prisiminiau tolimą 
praeitį, ketvirtojo dešimtme
čio pradžią, kai aš Latvijos 
delegacijoje pirmą kartą da
lyvavau Tautų Sąjungos dar
be. Tautų Sąjungoje kai ka
da ir tarp kitko būdavo
svarstomi kai kurie emigrantų 
klausimai, daugiausia ryšium 
su nunykusia Nanseno organi
zacija, .kuri, kaip žinoma, bu-1 kaip negimusi mirė Baltijoj
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vo sudaryta padėti-rūšų emi
grantams, bet, šiam klausimui 
netenkant aktualumo, tapo 
centru, į kurį buvo nukrei
piami visi dideli ir maži dau
gelio tautybių emigrantų rei
kalai. ‘ Prisimenu nepavydė
tiną likimą tų žmonių, kuriais 
niekas kaip pridera nenorėjo 
domėtis.

Jau tuomet supratau, o da
bar galutinai įsitikinau,» k a d 
emigracija tik tuo atveju yra 
gyvybingas reiškinys, jeigu ji 
gina pažangias idėjas, ateities 
idėjas. Tik tuo atveju, jeigu 
emigrantas gyvais ryšiais su
sijęs su savo, liaudimi ir koja 
kojon eina su priekin žen
giančia savo liaudimi, jis ko
voja už gyvą reikalą; prie
šingu atveju jis ne kas kita, 
kaip praeities nuolauža, lėtai 
apnešariia nesustabdomo isto
rijos. smėlio laikrodžio smilti
mis, prisiminimų objektas ir 
subjektas.

! Kai galvodavau apie latvių 
emigrantų padėtį, mane ap
nikdavo nedžiugios mintys. 
Juk jie, mano tautiečiai, tė
vynę paliko daugiausia ne dėl 
idėjinių paskatų, o iš baimės 
arba nevilties. Didžioji tautos 
dauguma liko gimtojoje šaly
je. Bet kadangi jie išvyko, 
jiems noromis nenoromis teko 
ieškoti pasiteisinimo, užsibrėž
ti kažkokį gyvenimo tikslą. Ir 
suprantama, kad pasiteisinti 
buvo galima tik neapykanta 
tarybinei santvarkai ir užsi
brėžti tikslą — restauruoti tai, 
kas buvo anksčiau. Dėl to jie 
tapo įrankiu latvių tautos ne
draugams, Tarybų Sąjungos 
priešams.
Ko gi tie emigrantai 
Siekiasi, kam jie 
tarnauja?

Su Amerikos valdančiųjų 
sluoksnių žinia, o sprendžiant 
pagal viską — ir jų iniciaty
va, Pabaltijo emigrantai susi
jungė su liaudies demokrati
jas šalių emigrantais į vadi
namąją “pavergtų i Europos 
nacijų asamblėją.”, Man teko 
susipažinti su šios Asamblė
jos spaudos organu ir, tarp 
kitko, su numeriu, išleistu pa
žymėti “pavergtųjų tautų sa
vaitei,” kurią kasmet liepos 
mėnesį proklamuoja JAV pre
zidentas, remdamasis kongre
so rezoliucija.

Apie ką jame kalbama? štai 
vienas tipingiausių pavyzdžių, 
kaip asamblėjos vadovai sam
protauja apie vadi n a m ą j ą 
“Berlyno krizę,” aiškiai iš
reikšdami jos įkvėpėjų mintis:

“Pakeliant klausimą dėl pa
vergtųjų tautų laisvės ir ne
priklausomybės iki Jungtinių 
Valstijų ir jų sąjungininkų 
(mano pabraukta. — V. M.) 
politinio tikslo lygio, būtų ga
lima, mažų mažiausia, parem
ti viltį ir sustiprinti sulaikantį 
veiksnį busimajam (Berlyno 
klausimo) sprendimui.” ' 

štai kaip iš tikrųjų atrodo 
skambūs žodžiai apie Jungti
nių Valstijų siekimą ginti ki
tų tautų laisvę! Viskas žymiai 
paprasčiau. Emigracija Jung
tinėms' Valstijoms reikalinga, 
kaip smulki moneta jų poli
tiniame žaidime.

Vienas “pavergtų Europos 
nacijų asamblėjos” globėjų 
Amerikos senatorius Douglas 
pataria emigrantams jau da
bar ruoštis sudaryti federaci
ją (po Centrinės ir Rytų Eu
ropos “išsivadavimo”), nes ki
tokiu atveju “nėra ateities 
(mano pabraukta. — V. M.) 
grupei mažųjų šalių, turinčių 
12, 20, 30 milijonų gyvento
jų, tarp dviejų tokių galingų 
valstybių, kaip Vokietija ir 
Rusija.”

Sunku reikalauti, kad A- 
merikos senatorius žinotų pa
starųjų 25 metų Europos isto
riją, bet juk patys “pavergtų
jų nacijų” atstovai gerai ją 
žino. Jie žino, kad jų šalys 
buvo pėstininkai ikikariniame 
diplomatiniame žaidime, kad 
su jomis visiškai nebuvo skai
tomasi Vakaruose. Nejaugi tai 
pamiršo latvių grupės “asamb
lėjoje” vadovas V. Masenas— 
mano' buvęs sekretorius, o po 
to ministerijos Pabalti jos ir 
Vakarų skyriaus viršininkas ir 
delegacijos narys Tautų Są
jungoje? Nejaugi jis nekvai
las diplomatas, ir tie, kurie su 
juo solidarizubjasi, pamiršo,
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O juk ji būtų 
apėmusi tik apie 7 milijonus 
gyventojų, vadinasi, senato
riaus Dougląso nuomone, “ne
turėjo ateities,” Nejaugi Ma
senas pamiršo, kaip negimusi 
mirė net tokia kukli iniciaty
va, kaip Latvijos-Estijos mui
tų sąjunga? Ir mirė tik todėl, 
kad Rygos tekstilės fabrikan
tai negalėjo susitarti su savo 
broliais Estijoje, o Talino pirk
liai mirtinai bijojo Rygos ir 
jos uosto prekybinės konku
rencijos. Kokia prasmė siek
ti federacijos nuo Baltijos iki 
Adrijos ir Juodosios jūrų? Vi
sa tai fantazija, jeigu ne blo
giau. Pavojinga fantazija, už 
kurią tektų atkentėti tokios 
federacijos tautoms, nes jai 
turėtų įtakos didžioji valstybė, 
kuri ir diktuotų jai savo valią 
bei politiką. Maždaug taip 
Hitleris įsivaizdavo “naująją 
Europą,” kurioje viešpatautų 
“aukščiausioji arijų rasė.” O 
juk Masenas nusišneka jau 
tiek, kad ragina rengti “glo
balinį žygį prieš komunizmą.”

Jeigu emigrantų vadovai iš 
tikrųjų dar jaučia prisirišimą 
savo tautoms, o nėra vien tik 
susirūpinę savo asmenine ge
rove prie dosnių svetimų 
ėdžių, tai tegul jie geriau su
silaiko nuo dalyvavimo apgau
lingame žaidime, kuris neat
nešė ir nežada jiems garbės 
nei tautiečių, nei amerikiečių 
tautos akivaizdoje.

Visuomeninis latvių tautos 
vystymasis savarankiško vals
tybingumo sąlygomis buvo la
bai trumpas, jis truko apie du 
dešimtmečius. Per tą laiką 
latvių tauta įsitikino, kokia 
nepagrįsta buvo buržuazinė - 
demokratinė santvarka, kurios 
tolesnis, sakyčiau, dėsningas 
vystymasis pavirto autoritari
niu režimu arba asmenybės 
diktatūra.

O tuo tarpu, sprendžiant iš 
emigrantų spaudos pasisaky
mų, ten nėra linkę blaiviai 
žiūrėti į gyvenimą. Ten neno
rima suprasti,! kad visuomeni
nis latvių tautos .. vystymasis 
nenustojo, kad jis tebevyks 
nenustojo, kad jis tebevyks- 
daugiau kaip 20 metų, tai yra 
jau tiek pat laiko, kiek gyva
vo buržuazinė Latvija, ir vil
čių atkurti senąją santvarką 
gali turėti tik politiniai ne
regiai.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad 
mažosios tautos gali užtikrin
ti savo ateitį tik taikos sąly
gomis. Karas didžiosioms tau
toms gali reikšti ekonominį, 
materialinį, kultūrinį išsekimą, 
bet mažosioms tautoms jis be
veik visais atvejais yra pražū
tingas. Todėl visiškai neabe
joju, kad kaip tik mažosios 
tautos turi būti ypač suinte
resuotos išsaugoti taiką. Tai
ka užtikrina joms patį pa
grindinį dalyką — įgalina iš
saugoti gyvą tautos jėgą ir 
kelti jos gerovę.

150 A. GERCENO 
GIMIMO METINĖS

Šį mėnesį sukako 150 me
tų, kai gimė įžymusis rasų 
revoliucionierius - demokra
tas, menininkas ir rašyto
jas. Sukaktis buvo plačiai 
atžymėta ne tik Rusijoje, o 
ir kitose tarybinėse respub
likose, taipgi ir plačiajame 
pasaulyje.

Rašydama apie šį šviesų 
ir didį žmogų “Literatūra 
ir menas” savaitrašty, A. 
Adiklytė pažymi, kas buvo 
apie jį kadaise rašyta lietu
vių spaudoje. Jos žodžiais:

Revoliucinę Gerceno visuo
meninės-politinės veiklos ana
lizę jau davė V. Mickevičius- 
Kapsukas, 1904 m. socialde
mokratų organe “Draugas” iš
spausdinęs platų straipsnį “Re
voliucinis Maskolijos judėji
mas.” Akcentuodamas anti- 
baudžiavinę jo veiklos kryptį, 
straipsnio autorius detaliai 
analizavo Gerceno programą 
nacionaliniu klausimu, teigia
mai įvertindamas Gerceno už
imtą poziciją 1863 m. sukili
mo. atžvilgiu. Iškeldamas jo 
liberalinius s v y r avimus, V. 
Mickevičius-Kapsukas nurodė, 
kad 19 amžiaus 60-aisiais m. 
vis dėlto Gercenas “jau nu
stojo beįtikėjęs į valdžios re
formas.” Išeidamas iš prole- 

tarinės kovos uždavinių, 1905 
m. revoliucijos išvakarėse V. 
Mickevičius-Kapsukas savo 
straipsnyje gal per tiesiogiai 
siejo Gerceno “socialistinių” 
pažiūrų evoliuciją su darbi
ninkų klasės ideologijos įtaka.

1905 m. revoliucija nuėmė 
draudimą nuo Gerceno raštų. 
Jie “tapo pavelyti žmonėms 
vartoti,” — paskelbė 1905 m. 
Amerikos lietuvių laikraštis 
“Vienybė lietuvninkų.” O ki
tas lietuvių laikraštis “Var
pas” tais pat metais jau pri
statė lietuvių skaitytojui Ger- 
ceną, kaip “rusų rasėją, revo
liucionierių.”

1912 m. iki Lietuvos atsiri
to, kad ir silpni Gerceno 100 
m. gimimo jubiliejaus atgar
siai. 1912-1913 m. lietuvių 
laikraščiuose buvo spausdina
mi Gerceno “minčių” žiupsne
liai,” “aforizmai,” kurie, bū
dami daugiausia moralizuo
jančio pobūdžio, labai mažai 
atspindėjo tikrąjį Gerceną.

Vienintelė jubiliejinė žinu
tė buvo išspausdinta laikrašty
je “Mokykla” ‘(“Lietuvoss ži
nių” priedą:-), skirtame jauni
mui. Ne be liberalinio patoso 
čia buvo rašoma, kad Gerce
nas “prakilnios dvasios, švie
sių idealų žmogus, genialus 
rašė j as, tiesos ir žmonių my- 
lėtojas, didis už laisvę kariau
tojas.”

Tačiau įdomiausia ir svar
biausia tai, kad žinutės auto
rius ragino jaunimą “skaity
ti, arčiau susipažinti” su Ger
ceno raštais. Gerceną jaunimo 
auklėtoju bei mokytoju piršo 
ir “Vienybė lietu v ninku.’’ 
19 11 m. straipsnyje “Kaip 
dingsta mūsų geriausias jau
nimas” raginama pradėti jį 
auklėti nuo Belinskio ir Ger
ceno, šių “rusų genijų” raš
tų. Tik tuo keliu einant ga
lima išauginti “sveikus protiš
kai piliečius,” kurie tikrai 
“sergėtų vargingosios liaudies 
interesus.”

Nebuvo seniau lietuvių 
kalba nei Gerceno raštų. 
Šiandien jau kas kita, sako 
Adiklytė:

Tarybinis skaitytojas turi vi
sas pagrindines Gerceno kny- 

i gas lietuvių kalba: “Kas kal
tas” (1949 m), “Praeitis ir go
dos” (1958 m.), “šarka vagi
lė” (1948 m). Gercenas šian
dien turi skaitytoją, kurį jam 
pranašavo L. Tolstojus.

New Britain, Conn.
Respublikonai laimėjo

Šis miestas nuo seniai ži
nomas kaip demokratų tvir
tovė. Tačiau šiais mero ir 
miesto tarbos rinkimais ba
landžio ■ 10 d. republikonai 
dėme kratus smarkiai su
pliekė. Meru išrinktas re- 
publikonas Thomas J. 
Mskill. Be to, demokratai 
neteko geresnių žmonių ir 
miesto taryboje.

Julius J. Kremski, du 
metu neapdairiai tarnavęs, 
gavo saktį, kartu ir demo
kratai dėl savo neapdairu
mo. Čia mokesčiai kelia
mi be atodairos, žmonės 
rinkosi geresnį' merą, ta
čiau nesulauks ko geres
nio iš republikonų, kad tik 
nebūtų prasčiau.

žmonės įprastai įsikibę 
j senąsias partijas., kad net 
bijo pasukti už šių sienos. 
Buvo išstatytas neprigul- 
mingas kandidatas, menkai 
žinomas. Šis tegavo vos ke
letą šimtelių balsų.

Tos ligos
Pažangietis LLD ir Hart

fordo Laisvės choro narys 
Stasys Jurkūnas (Yurkin) 
pasidavė į New Britain 
General ligoninę, kambarys 
C-421 ketvirtam aukšte.

Stasio sveikata susyk 
smarkiai pašlijo, tai dakta
ras pasiuntė į ligoninę iš
tirti priežastį.

N. šuopienė (Shopes) dar 
vis ligoninėje, bet iš lėto gė
rėja. Kambarys 109 W pir
mame aukšte. \

Lankymo valandos: n u o 
1 iki 8 vai. vakare. '

Linkime abiem greito su- 
sveikimo. • - V. V.
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Studentai myli
V. Montvilą k \

Labai myli Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto studentai pui
kų revoliucinį poetą liau
dies patriotą Vytautą Mont
vilą.

Studentai su dideliu dė
mesiu studijuoja literatūri
nį poeto palikimą, jo gy
venimą ir liepsningą kovą 
už liaudies laimę. Daugelis 
diplominių darbų temų 
skirti V. Montvilos prozai. 
Įdomus P. Ivanovo darbas 
“V. Maj a k o v s k i o įtaka 
Montvilos poezijai,” J .Vait
kevičiūtės— “Tarybinis po
etas V. Montvila/’ A. Žeb- 
rauskaitės — “Revoliucinis 
V. Montvilos kūrybos pobū
dis” ir daug kitų.'

Pažymėtina, kad J. Suba
čiaus diplominis d a r b aq 
“V. Montvilos meistrišku
mas tarybiniu laikotarpiu” 
mūsų respublikos aukštųjų 
mokyklų studentų moksli
nių darbų parodoje-konkur
se praėjusiais metais buvo 
labai gerai įvertintas ir 
pažymėtas premija.

Mes susidomėjome, kokius ‘ ** 
darbus šiemet rašo busimie
ji lietuvių kalbos ir litera
tūros specialistai. Diplo
mantą Kęstutį Nas t o p k ą 
mes užtikome, rašant dip
lominį darbą.

—V. Montvilos poezijoje, 
—sako Kęstutis, — mane 
seniai domina poeto meni
nės kūrybos suprat imas, 
kurio pradininku rusų lite
ratūroje buvo Vladimiras 
Majakovskis, vokiečių poe
zijoje — B. Brechtas. Sa
vo diplominį aš paskyriau 
mažai išstudijuotam klausi
mui Montvilos kūryboje — 
jo poemoms. Užd a v i n y s 
sunkus, bet dirbti labai įdo-' 
mu.

Lietuvių tarybinės poezi-1 
jos ratelio nariai buvo išvy
kę į Rygos valstybinį uni- 
versitetą, kur K. Nastopka 
supažindino d r a u gus lat
vius su lietuvių poeto-revo-. 
liucionieriaus V. Montvilos 
kūryba.

M. Montvila

Medžiai ant kojoką
■ Baikalo pakrantės dau

giausia sudarytos iš seniau
sių kristalinių padermių— 
granito ir gneiso — ir la
bai sunkiai pasiduoda vėtrų 
ir bangų griaunamajai jė
gai. Tačiau kur-ne-kur dū
lėjimo jėgoms pavyko nu
galėti pasipriešinimą.

Pietvakarinėje pakrantės 
dalyje yra užutekis Pesča- 
naja. Čia ypač negailes
tingai atšiaurūs vėjai — i 
barguzinas ir kul t u k a s. r 
Amžiais jie kovoja su tan
kiu spygliuočių mišku, ku- 
ris nuo kalnų staigiai lei- . 
džiasi prie vandens, o mil
žiniškos gumbuotos pušys 
ir maumedžiai stengiasi iš
silaikyti dirvoje. Jie stovi 
ant keisčiausiai susipynu
sių apnuogintų šaknų rez
ginio. Ir atrodo, kad me
džiai ant šių kojokų patys 
atėjo prie ežero.

100 METŲ PAPŪGA 
GERIA DEGTINĘ

Victoria mieste, British 
Columbija provincijoje, gy
vena Louisų šeima. Ji turi 
savo pirmtakūnų paliktą 
papūgą, kuriai jau sukako 
100 metų. Papūga, kaip pa
pūga,’tik jau labai apšepo 
jos plunksnos, mažai mato, 
lėtai vaikšto. Manoma, kad 
ji ir to nepajėgtų, bet kiek^ 
vieną dieną išgeria unciją S 
brandės.



J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Visų Hitlerio nuostolių 

niekad neatlygins
Vakarų Vokietijos val

džia skelbia, kad nuo 1948 
iki 1960 metų išmokėjo 250 
bilijonų markių (62 ir pusę 
bilijono dolerių) už Hitle
rio padarytus karo metu 
nuostolius.

Už tiesiogines karo pasek-, 
mes sumokėta 175 bilijonai 
markių, už su karu susieto
mis pasekmėmis — 65 bi
lijonai markių, už nacių 
kriminališkus darbus — 12 
bilijonų markių. Šie išmo
kėjimai sudaro apie 42% 
•visų valstybinių išmokėji
mu.

Kiek hitlerininkai karo 
metu padarė Tarybų Są
jungai ir kitiems kraštams 
nuostolių, niekas jų negali 
pilnai atlyginti. Kiek bu
vo išgriauta ir i šdeginta 
miestų, kaimų, kiek milijo
nų gyvybių buvo išžudyta, 
sunku ir įsivaizduoti. Nuo 
hitlerinio siaubo nukentėję 

.< kraštai ir po šiai dienai ne
gali pilnai atsigauti.

Vakarų Vokietijos val
džia, tiesa, primena, kad su 
hitleriniu karu susieti iš
mokėjimai žmonių gyveni
mą labai apsunkina. Bet 
Vakarų Vokietija gauna 
daug pagalbos iš Jungtinių 
Valstijų, tai jai pasidarė 
lengviau ant savų kojų at
sistoti. Socialistiniai kraš
tai, tačiau, negavo tokios 
pagalbos iš Amerikos, kuri 
karo metu nenukentėjo, bet 
dar pralobo. Hitlerio nute- 
riotai Tarybų Sąjungai rei
kėjo pačiai atsistatyti ir 
dar kitoms valstybėms pa
dėti.

Gaila, kad Vakarų Vo
kietija, bemokėdama karo 
nuostolius, nieko nepasimo- 

> kė. Tie patys hitlerininkai, 
kurie darė pasauliui bai
sius nuostolius, dabar Va
karų Vokietijoje net pirme
nybę turi. Jie vadovauja 
militarinėms jėgoms, jų pil
na visose valdiškose įstai
gose. Jie ir vėl ruošiasi 
“maršuoti į rytus,” vėl už
degti pasaulį nauju karu— 
atominiu karu.

Prekyba relikvijomis
Pinigai — galybė. Šios Knyga, nepaisant to, kad

Į milijonų neregių tarp 3 bi
lijonų gyventojų.

Didžiausias procentas ne
regių yra Šiaurinėje Afri
koje, kur nuo civilizacijos 
atsilikusiuose kaimuose vie
nas iš dešimties gyventojų 
yra aklas. Jungtinėse Vals
tijose neregių skaičius sie
kia apie 350,000. Juos gy
dyti, prižiūrėti ir užlaikyti 
kasmet išleidžiama apie 
350 milijonų dolerių.

Jungtinių Tautų sukurta 
Pasaulinė sveikatos organi
zacija savo metiniame ra
porte nurodo, kad du treč
daliai neregių pradžioje li
gos būtų galima išgydyti, 
taipgi būtų galima pagydy
ti ir dalinį aklumą, jeigu1 
tos visos pastangos ir visi, autorius piktinasi apgaule 
finansai, ką šiuo metu su
naudojama aklųjų užlaiky
mui, būtų panaudota nere
gių gydymui, apakime prie
žasčių pašalinimui, taipgi 
akių apsaugai nuo ligų ir 
sužeidimų.

Didžiausią akims pavojų 
sudaro trachoma, kuri pla-

<joje«.O. Korvino duota reli
gijos kritika nėra mokslinė- 
marksistiųė, neužmirštant, 
jog jos autorius “pripažįs
ta gamtoje du pradus — 
materialinį ir dvasinį, Kri
stų laiko istorine asmeny
be, religijos priežastį mato 
žmonių tamsume ir dvasi- 

i ninku vykdomoje apgaulė- 
J ir kitus trūkumus, yra 

i puikus įnašas į ateistinės 
! literatūros lobyną.

O. Korvino knyga “Dva
sininkų veidas”, kuri para- 

„ i šyta patraukliai, su jumo- 
Įrišti niais pasakojimais, 

- ! kiekvienam skaitančiajam

dvi sąvokos katalikų, bažny* 
čiai atrodo neatskiriamos, 
ir ji visada troško pinigų 
bei galybės.

Pelningiausia bažnyčiai 
pasirodė prekyba relikvijo
mis ir “atlaidais”. Ji sėk
mingai buvo varoma ištisus i 
šimtmečius. Siekiant ją pa-! 
laikyti, biauriausi prieta-;. 
rai nesąžiningiausiu būdu j 
buvo skiepijami tikintie
siems.

Apie tai pasakoja nese
niai lietuvių kalba išleista 
knj/ga “Dvasininkų veidas”i 
— pažangaus devyniolikto-, 
jo amžiaus vokiečių politi- į ^“J“tp
nio veikėjo ir publicisto Oto 
Juliaus f on Korvino žy
miausias veikalas. Jame

Philadelphia, Pa.
Barnės piešinių trustistai 

panaujino reikalavimą, kad 
galėtų imti $2 įžangos nuo 
lankytojų. Laikina draus
mė pasibaigė. Barnės 1922 
metų palikimas nusako, kad 
kiekvieną dieną du šimtai 
lankytojų būtų leidžiami 
nemokamai. Sutartis nusa
ko desėtkui trustistų meti
nes algas nuo trijų iki 30 
tūkstančių dolerių. Trustis
tai sako, kad jiems galeri 
jos užlai k y m a s lėšuoja į 
metus $45,000. Vieta pa-

bė streiką. Kompanija sa
ko, kad streikas nėra lega
lus. U. S. lokalo 1196 va
dovybė atsisako streiką už- 
girti arba pasmerkti.
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Bristol Township taksų 
mokėtojai priešinasi taksų 
pakėlimui. Kelia protestą. 
Mokyklų taryba sako, kad 
reikalinga mokyklų virši
ninkams ir mokytojams al
gas pakelti. Pradinė moky- 
ojų alga $4,700

Norima pakelti

ten ir mirė — vėžio liga pa
kirto jo gyvybę.

K. Kerevičius paliko tris 
sūnus ir marčias, tris duk
teris ir žentus ir keletą 
anūku.

Palydovai buvo pavaišifi- 
ti Detroito Lietuvių klube.

Reiškiu visiems užuojau
ta liūdesio metu, v

Detroito Aido choras 
praktikuoja

Veik visi buvę Aido cho
ro nariai yra vedę ir £uej% 
į Draugijų svetainėlę prak-

metanis? tikuoja visokias daihas.* Ne 
iki $8,600. tik choras, bet duetai^

liuosuota nuo taksų mokė- Mokyklų viršininkams mo- kvartetas, solistai. Gi jų; 
jimo. jka nuo $13,500 iki $18,000 paaugę ir mažiukai vaiku*

Susijungimas kai kam 
labai naudingas

Kai American Airlines ir 
Eastern Airlines susijungė, 
tai Eastern Airlines prezi
dentas M. MacIntyre, nors 
ir visai nieko neveiks, gaus 
per trejus metus po $240,- 
000 algos į metus, arba po 
$1,621 į savaitę. Tos pa
čios kompanijos direktorių 
tarybos pirmininkas kap. 
Eddie Rickenbacker, taipgi 
nieko neveikdamas, gaus

< kasmet po $50,000.
American Airlines virši

ninkai taipgi savęs nenusi- 
skriaudė. 1961 metais 21 
viršininkas gavo po 69,000 
dolerių.

Abiejų kompanijų šėri- 
ninkai taipgi gaus gerus 
dividendus.

Tai parodo, kad lėktuvų 
kompanijos daro milžiniš
kus pelnus, kuriais gali 
viršininkai ir šėrininkai da
lintis. Kas liečia tų kom
panijų darbininkus, tai jau 
kitas klausimas. Paprastai, 
jiems tenka sunkiai kovoti, 
kad išgauti didesnes algas 
ir geresnes darbo sąlygas.

Kokia kontradikcija: nie
ko neveikiantieji gauna 
milžiniškas algas, sunkiai 

w dirbantieji—mažas.

melu, liaudies mulkinimu 
ir pavergimu. Knygoje pa
rodoma, kaip katalikų baž
nyčia relikvijų pagalba ap
gaudinėjo tikinčiuosius, 
kaip dvasininkai, vienuo
liai relikvijų garbinimo 
maniją pavertė aukso ka
syklomis.

čiai siaučia visame pašau-' Ir kokių tik relikvijų ne- 
lyje. Apskaičiuojama, kad,sama? Kaip O. Korvinas 
trachoma apsikrėtusių yra i vaizdingai išsireiškė, atsi- 
apie 500 milijonų žmonių, rado visas Jėzaus, merge- 
kurių nemažas procentas lės Marijos ir daugelio ki- 
patampa neregiais. Ispani- tų šventųjų garderobas, 
joje buvo išegz a m i n u o 
ta 1,200 žmonių 
80 procentų turėjo tracho- dys savo balsu pažadinęs 

Petro sąžinę, kaulai to asi
lo, ant kurio Jėzus jojo ver
bų sekmadienį. Buvo ras
ta lazda, kuria Mozė per
skyrė Raudonosios Jūros 
vandenį, Nejaus barzda ir 
taip toliau.

Skaitydami knygos sky
rių “Relikvijų garbini
mas”, mes matome, kaip 
popiežiai, kunigai, vienuo
liai surasdavo vis naujų 
priemonių liaudžiai mul
kinti ir apiplėšti. Kartu iš
ryškėja dvasininkų aukš
čiausio laipsnio bukaprotiš- sįemc, 
kūmas, dvasinis skurdu
mas. Sunku susilaikyti ne
sijuokus, skaitant apie 
dvasininkų kvailybes. Jie 
ginčijasi, ar Adomas turėjo 
bambą, į kokį medį buvo 
įsilipęs mažasis Zakajus, 
norėdamas pamatyti Jėzų, 
ar dievas gali loti šuns bal
su, ką angelai šoka dangu
je — menuetą ar valsą.

“Dievo vietininkai Romo
je” — taip pavadintas vie
nas knygos skyrių, kuris 
yra savotiška popiežijos is
torija. O. Korvinas patei
kė faktų, parodančių “ko
kia be galo šlykščia apgau
le buvo įsteigta pop rėži j a, 
kokiais niekšingais keliais, 
kokiomis nusikalstamomis 
priemonėmis popiežiai siekė 
priversti pasaulį mokėti 
jiems duoklę ir ko verti bu
vo moraliniu požiūriu tie 
žmonės, kuriuos katalikų

Buvo suieškota netgi kartis, 
kurių' ant gurios tupėdamas gai-

mą. Panaudojus tin
kamus vaistus, sergančiųjų 
beliko tik 4 procentai. Ki
tos akims pavojingos ligos 
taipgi būtu galima pašalin
ti, jeigu kas nors rimtai 
tuo rūpintųsi.

15 milijonų neregių, su
prantama, sudaro pasaulinę 
problemą. Gerai, kad Jung
tinės Tautos turi sudariu
sios organizaciją, kuri ir ta 
svarbia problema rūpinasi.

Kodėl mes neturime 
vaikų darželių?

Federalinis Motinų biu
ras ir Vaikų biuras susirū
pino dirbančiųjų motinų 
vaikais, kurie be priežiūros 
namuose paliekami. Tokių 
vaikų esą apie 400,000. At
rodo, ši skaitlinė gali būti 
žymiai sumažinta. Be prie
žiūros paliktų vaikų gali 
būti gerokai daugiau.

Apie trečdalį visų dir
bančiųjų žmonių sudaro 
moterys. Nemažas jų pro
centas yra tokių, kurios tu
ri mažus vaikus. Kadangi 
Amerikoje nėra visuomeni
nių darželių, kur dirban
čiųjų motinų vaikus darbo 
metu būtų galima saugiai 
palikti, tai daugelis motinų 
savo vaikučius namuose be 
jokios priežiūros palieka. 
Dėl to atsitinka visokių su 
vaikais nelaimių.

Kodėl gi pas mus Ameri
koje negalima turėti vai-
k a m s darželių, panašiai bažnyčia kaip “dievo vieti-
kaip turi socialistinės ša
lys? Kodėlgi mes ir tuo 
svarbiu vaikų priežiūros 
klausimu tebesame atsilikę?

ninkus” pastatė savo prie
šakyje”.

Skaitydami skyrių “Klau
sykla”, mes matome,’ kaip 
kunigai išpažintį — gud
riausią ir žalingiausią ka
talikų bažnyčios išradimą

15 milijonų neregių— 
svarbi problema

Apskaičiuojama., kad šiuo 
metu pasaulyje yra apie 15

APIE GUMĄ
Dabartiniais laikais gumą ... .... v__ _.

gali pagaminti iš apie 400 — panaudoja politinėms 
skirtingų augmenų ir me- intrigoms, 
džiagų, bet vis dar geriau- niekšingiems tikslams, 
šią iš “heavea” medžių sy- j—

vų.
Pirmas gumos fabrikas 

buvo įrengtas Vienoje,, 
Austrijoje, 1811 matais, o 
Roxbury, Mass., Jungtinė
se Valstijose tik 1833 m.

Kada Kolumbas atvyko į 
Haiti salas 1493-1496 mm., 
tai jis ten rado indėnus, 
kurie jau turėjo iš gumos 
rutulius (boles). Reiškia, 
indėnai anksčiau išmoko 
gumą pasigaminti.

įvairiausiems

Daug faktų,, parodančių ti
krąjį dvasininkų veidą, pa
teikta “Vienuoliai”, “Sodo
ma ir Gomora” bei kituose 
skyriuose. O. Korvino vei
kalas mus supažindina su 
paslaptingu, gerai užsimas
kavusių dvasininkų pasau
liu — su veidmainystės ir 
intrigų, klastos pasauliu.

J. Ragauskas, išvertęs 
“Dvasininkų veidą” į lietu
vių kalbą, atliko didelį ir 
labai reikalingą darbą.

kintįjį paskątins kritiškai 
žiūrėti į religiją, o agitato
riai ir propagandistai joje 
ras Jlaug ir įdomios fakti
nės medžiagos antireligi
niams pasikalbėjimams.

Alg. Kry gėris

Kelias pasirinktas 
teisingai

Jų devynetas — vaikinų 
ir merginų iš Lietuves. Į 
institutą juos atvedė troški
mas įkopti į meno aukštu
mas.

Viena iš jų — Eugenija 
Šniukienė. Apie ją aš ir 
noriu papasakoti. Gimė ir 
užaugo ji Kaune. Nuo pir
mos klasės Eugenija akty
viai dalyvavo saviveikloje: 
deklamavo, dainavo liau
dies dainas ir net atliko 
Katriukės vaidmenį Šatri
jos Raganos apysakos “Mo
tulė paviliojo” inscenizaci
joje. Nuo trečios klasės 
pradėjo mokytis skambinti 
kanklėmis. • Anksti pradėjo 
dirbti. Vakarais lankė dar
bininkų jaunimo mokyklą, 
o dieną mokė vaikus muzi
kos. Paskui ėmė kurti dai
nas ir vaikams, ir suaugu-

Jūs, tur būt, prisi
menate Jankutės - Šniukie- 
nės dainą “Garvežys.’’ žo
džius ir muziką sukūrė mū
sų Eugenija!

Kai Eugenija mokėsi Vil
niaus Valstybinės konser
vatorijos liaudies instru
mentų skyriuje, draugė gi
mimo dienos proga padova
nojo jai K. Stanislavskio 
knygą “Mano meninis gy
venimas.’’ Ši knyga, pasak 
Eugenijos, padarė pervers
mą jos gyvenime. Ji tvir
tai nutarė: būsiu aktore.

Eugenija pereina į kon
servatorijos Teatrinį fakul
tetą ir 1956 metais baigė jį 
su pagyrimu.

Baigusi konservatoriją, 
Eugenija dirba mokytojų 
namuose, 
dramos ratelius — suaugu
siems ir vaikams. Tačiau 
turimos žinios jos nepaten
kino. E u g e n ija įstoja į 
GITIS’o sceninės kalbos ka
tedros aspirantūrą. Čia jai 
vadovauja prityrusi peda
goge meno mokslų kandida
tė L. Tokareva.

Asistentės darbo diena be 
galo užimta: daug laiko ji 
praleidžia V. Lenino vardo 
bibliotekoje, o kai praside
da meistriškumo užsiėmi
mai V. Orlovo kurse, Euge
nija skuba į auditoriją. O 
paskui — pas dukrelę.

Vasilijus Orlovas šiltai 
atsiliepia apie savo asisten-

organizuoja du

. Valstijos prokuroras sa
ko, dės pastangas, kad dvi 
dienas savaitėje po du šim
tu lankytojų būt leidžiami 
nemokamai. Piešinių eks
pertai, paveikslų traukėjai 
turėtų pasimokėti.

_  • ___
• •

Kumštininkas Benny Pa
re t mirė nuo gautų smūgių. 
Philadelphijos bokso mėgė
jai, klausinėjami apie įvy
kį, atsakė., jog tai papras
tas nuotykis. Tokių nelai
mių įvyksta automob i 1 i ų , 
orlaivių ir kitose srityse, ir 
jų tai nebaugina. Doleris 
paveikia, gyventi reikia.

Eleanor L. Moore, negrė 
mokytoja Fallsington mo
kykloje, atleista nuo par
eigų. Mokyklų tarybos per 
kelias dienas klausinėjama 
ji pasakė: Mane atleido ne 
todėl, kad neturiu tinkamų 
kvalifikacijų, bet kad esu 
negrė. Viršininkė jai sakė, 
kad jeigu ji būtų žinojusi, 
jog esi negrė, tai nebūčiau 
tave ėmusi į darbą.

Abi puses gina advokatai. 
Sprendimas bus paskelbtas 
30 dienų bėgiu.

New Jersey seimelis pra
tęsė 30 dienų arklių lenk
tynes sukėlimui pinigų at
statymui vėjo sugriautų pa- 

! jūrio namų. Kunigai ir 
biznieriai buvo priešingi: 
sakė, kad jų velykinis biz
nis nukentės. Jų protestai 
įstatymų leidėjų nepaveikė. 
Kunigams ir biznieriams 
savas biznis arčiau prie 
širdies, negu sugriautų na
mų atstatymas.

Balandžio pradžioje pilie
tybės popierius gavo 113 
įvairių tautų ir rasių žmo
nių.

Vadinamoj Philadelphijos 
Bowery sekcijoj nakvynė 60 
centų už naktį. Ten gyvena 
gamtos nuskriausti pilie
čiai. Kambariai nešvarūs, 
be jokių patogumų. Daž
nai įvyksta nelaimių. Pas
kiausiai įvykusiame gaisre 
žuvo keli asmenys.

Tyrinėjimas įspėja savi
ninkus nešvarumą pašalin
ti arba namus uždaryti. 
Yra pasiūlymų, kad mies
tas paimtų tokių namų už
laikymą.'

—Tai, ko atėjo Eugenija 
Šniukienė į institutą, ir ta 
nuostabi energija, sakyčiau, 
aistra, su kuria ji gilina ži
nias, įrodo, kad ji teisingai 
pasirinko gyvenimo kelią.

A. Ivanovas 
Maskva.

Teisėjas Gold spaudos, 
piliečių ir advokatų susi
vienijimo plakamas. Gol
das nusikaltęs būnant teisė
ju ir imdamas algą už tar- 
pininkystę sutaikymui Best 
Market su Food Fair kom
panija. Jis gavo atlygini
mą $12,000, sakosi, kaip 
dovaną.

Įstatymų leidėjai sako ne
surandą jį prasižengusiu, 
kadangi nėra tokio įstaty
mo, kad galima jį nubaus
ti. Siūlo įstatymą, kad 
ateityje būtų draudžiama 
teisėjams imti dovanas už 
savo patarnavimus nesuti
kimams ' išlyginti.

Allegheny Ludlum kom
panijos darbininkai pąskel-

metams.

Su gegužės 15 diena nuo 
Chestnut St. prieplaukos 
kiekvieną dieną Delaware 
upe aplink Philadelphiją 
plaukios laivelis, kad atvy
kusius turistus ir vietinius 
supažindinti su istorinėmis 
vietomis.

Philadelphiečiai prisime
na 50 metų sukaktį nusken
dusio Atlantiko jūroje 1912 
metų balandžio 14 d. Tita
niko, susidūrusio su ledu. 
Žuvo virš 1,500 žmonių. 
Skęstant laivui muzika gro
jo, bet skęstančių nelinks
mino. Muzika grojo prisi
laikant jūros tradicijų.

Liūdnas prisiminimas.
Pilietis

čiai taip pat mokosi' dai
nuoti ir dar pasikraipyti. •

Jie praktikuoja, kad ga
lėtų gerai pasirodyti LDS 
Seimo delegatams, kurie su
gužės į Detroitą liepos pra-

Bravo, aidiečiai! Garbė 
Stellai Smith - Daubaraitei 
už jos ryžtą!

Klubo balius
Detroito Lietuvių pašalpi- 

nis klubas rengia balių ba
landžio 29 d. Draugijų sve
tainėje; pradžia 5-tą valan
dą popiet. Įžanga iš anksto 
$1.50, prie durų $1.75.

Visi pašalpiniai nariai 
dalyvaukite. Pašaliečiams 
parduodami bilietai.

Vincas

DETROIT, MICH.
Mire Chas. Kerr— 

Kazimieras Kerevičius
Detroite savaitės bėgiu 

mirė du darbi n i n k i š k u 
laik r a š č i ų — “Laisvės,” 
“Liaudies Balso” ir “Vil
nies’’ — prenumeratoriai: 
Antanas Jakštys ir Kazi- 

i mieras Kerevičius.
K. Kerevičių palaidojo 

balandžio 7 d. į Švento Kry
žiaus kapines iš Baužos 
koplyčios.

Kadangi C. K. nebuvo pa
laidotas' į laisvas kapines, 
duomenys gal bus vietoje. 
' Kai jis buvo arti mirties, 
jį išspaviedojo koks tai ka
talikiškas dvasininkas. Gal 
Kerevičius mirdamas leido 
taip daryti todėl, kad jo 
žmona palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse, kuriose ir 
jis turėjo pasipirkęs lotą 
šalia savo žmonos. Į mini
mas kapines lavono nepri
ima, kuris numiršta be iš
pažinties. Todėl koplyčioje 
buvo uždėtas virš karsto 
kryželis kaip ženklas,' kad 
jis geras pakasti po velė
na kalbomose kapinėse. Be 
šių ceremonijų nebūtų bu
vęs palaidotas šalia savo 
žmonos, ir jo lotą būtų kon
fiskavę dangiškų lotų par
davėjai.

Vienas lietuvių parapijos 
kunigas davė daug karčių 
pipirų tam dvasininkui už 
bedievo išspaviedojimą.

Koplyčioje ir kapinėse ku
nigo nebuvo, tai graborius 
Bauža papoteriavo. Tai jo 
toks nusistatymas, kada tik 
gauna progą.

Per daugelį metų Kere
vičių pažinau, nes jis vi
suomet dalyvaudavo pro
gresyvių organ izacijų ir 
Aido choro parengimuose ir 
spaudos piknikuose. Jeigu 
K. Kerevičius nebūtų bu
vęs laisvamanis, būtų pre
numeravęs khyži o k i š k u s 
laikraščius, o ne “Laisvę,” 
“Liaudies Balsą” ir “Vil
nį.”

Kerevičius dukart buvo 
operuotas — išpiautas iš 
žando prie ausies vėžiškas 
tumoras; trečią kartą pasi
davė vėl Fordo ligoninėn,

Elizabeth, N. J.
L.D.P. Klubas buvo su

rengęs parodymą spalvotų 
paveikslų. Rodė Jonas Siur- 
ba, kuris lankydamasis Lie
tuvoje ir kitose šalyse juos 
nutraukė.

Buvo rodoma per 2 va
landas paveikslai iš Lietu-* 
vos, Maskvos, Stockholmo, 
Londono, Paryžiaus, Ko- 
penhageno. Paveikslai buvo 
įdomūs. Kai kurie dalyviai 
išsireiškė, kad per mažai 
buvo paveikslų iš Lietuvos 
kolūkių. Žmonių atsilankė 
skaitlingai.

Mirė
Staigiai mirė Petras Na-, 

livaika. Iš po nakties jį ra-, 
do negyvą. Buvo pavienis,, 
neturėjo taupinių, tai mies
tas palaidojo.

Ukrinas

So. Boston, Mass.
Du parengimai

LLD 2 kuopa nutarė su
rengti pietus paramai dien
raščio “Vilnies”, tai yra, 
prisidėti prie sukėlimo 
$10,000 fondo.

Pietūs įvyks sekmadienį, 
gegužės 6 d., 318 W. Broad
way, So. Boston. Pradžia 1 
vai. dieną. Prašome skait
lingai dalyvauti ir paremti 
darbininkišką spaudą.

Antras parengimas
Kitas parengimas įvyks 

gegužės 13 d., toje pat vie
toje. Pradžia 1 vai. dieną. 
Tai bus moterims pagerbi
mo parengimas, kurios per 
visus metus dirbo parengi
muose: gamino maistą ir 
patarnavo. Šį kartą visus 
darbus atliks tik vyrai. 
Prašome visus ir visas atsi
lankyti.

J. Skliutas

PER METUS SUSIŽEIDĖ 
25,000 JŪRININKŲ

Washingtonas. — 1961 
metais susižeidė 24,490 pre
kybinių laivų jūrininkų. Iš 
to skaičiaus 1,031 sunkiai. 
Bet 1961 metų jūrininkų 
susi žeidimai buvo daug ma
žesni, negu pirmesniais me
tais.

3 p.-Laisvė (Liberty)—-Penkt., baland. (Apr.) 20, 1962



Julius Butėnas

MAIRONIS
J. Paliukonis

V. Sruogienė-antikomunizmo 
profesorius?(Pabaiga)

(Nepaisant to, Maironio lyrinei (taip 
pat ir epinei) poezijai būdingas realiz
mas, konkretumas. Daugelis jo eilėraš
čių savo turiniu ir forma suprantami 
pintiesiems skaitytojų sluoksniams. Be 
to, poetas panaudojo tautosakos motyvus 
bei liaudies išraiškos priemones. Nema- • 
ža Maironio eilėraščių vįv.tp mėgstamo
mis (Jąinom is. Liaudies dainų' motyvais 
parašytas eilėraštis “Eina garsas.” štai, 
pavyzdžiui, pora jo posmų:

Jau pavasaris išaušo, 
gieda vieversėlis,—

Nebegrįžta nuo Malburgo 
mielas bernužėlis!

Mano draugės gieda linksmos 
ir šilkais dabinas;

Man gi ašaros tik rieda
ir kaip vaidinas!

Nekalbėsi, bernužėli, man meiliu žodelių!
Neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių !

Liaudies dainų motyvais parašyti taip 
pat eilėraščiai “Augo putinas,” “Mer
gaitė.” Itin nuotaikingas pastarasis:

Pražydo, pasklido žiedai po laukus
Ir pievas išpynė margai;
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
žydėsiu, kaip žydi laukai.

Sužvengė, subildo žirgelis toli: 
Bernužis atjoja giria;
Palėkusi slėpsiuos; žaibu-akimi 
Pažvelgsiu tiktai paslapčia.

Gamta žydi žiedais — mergaitė jau
nystės grožiu; gamta gieda pavasario 
himną—mergaitė jam pritaria; gamta 
pilna gyvybės, meilės—ir mergaitės sie
loje kyla meilės aidai, išgirdus bernužį 
atjojant. Drovumas jai neleidžia išeiti 
aikštėn, ji tedrįsta pažvelgti į jį vien 
slapčia. Šiose dainose turinys harmo
ningai atitinka formą ir forma—turinį.

Formos atžvilgiu Maironiui būdingi 
neilgi, kelių posmų lyriniai eilėraščiai. 
Kai kurie iš jų turi ir epinių elementų. 
Tuo pasižymi, pavyzdžiui--siužetiniai ei
lėraščiai, kaip “Uosis ir žmogus,” “Augo 
putinas.” Daugelio Maironio eilėraščių 
kompozicinį pagrindą sudaro gamtos ir 
žmogaus gyvenimo sugretinimas (para
lelizmas). Vienuose eilėraščiuose vyrau
ja viena linija—poeto skelbiamos idėjos 
arba jo asmeniniai pergyvenimai (“Ne- 
beužtvenksi upės,” o kituose — antroji 
paralelės linija—gamtos motyvai (“Pa
vasaris”).

Eiliavimo atžvilgiu Maironis laikėsi 
klasikinių formų, jas tinkamai pasirink
damas ir vykusiai pritaikydamas reiš
kiamam turiniui bei nuotaikai. Mairo
nis vienas pirmųjų (greta Kudirkos ir 
Vaičaičio) išvystė ir įvedė į lietuvių po
eziją silabinę-toninę eilėdarą. Nagrinė
jant Maironio ly/iką, galima pastebėti, 
kad, be paprasčiausių, ketureilių posmų, 
joje yra ir komplikuotesnių. Įsižiūrėję 
į jucs, matome, kad tų posmų sudėtin
gumą poetas derina su eilėraščio turi
niu, su jo minčių eiga ir jausmų banga
vimu.

Eilėraštis “Užtrauksme naują gies
mę” prašytas trumpaeiliais jambiniais 
posmais su energiją keliančiais sąskam
biais. Tėvynės ilgesio jausmai, kilę Ke
turių kantonų ežero bangų supamo poeto 
sieloje, įkvėpė jį parašyti eilėraštį sū
puojamais, sutrumpintais daktiliais ir 
amfbrachiais ir tokiu būdu sudaryti rit
mą, geriausiai atitinkantį reiškiamus 
vaizdus ir jausmus. Gilus ir nuoširdus 
poeto susijaudinimas ant Birutės kalno 
palenkė jį pasirinkti tokį pat platų, vie
nodą, monotonišką, bet galingą anapes
tą, kuris, nenutraukiamas nei eilučių, 
nei posmų pabaigose, liūliuoja per visą 
eilėraštį ir daro jį visos Maironio lyri
kos gražumynu.

Maironio eiliavimo forma yra papras
ta, bet tobula. Griežtai taisyklingds, 
dažniausiai keturpėdis, toninis eiliavi
mas, nepainūs posmai, paprastai kryž
minis rimas daro jo eilėraščius leng
vai suprantamus skaitytojui.

Poetinis Maironio žodynas taip pat 
nėra gausus, dažnai, palyginti, net siau
ras: sirdis, dvasia, krūtinė, skausmas, 
kančia, troškimai, audros, žaibai, tėvy
nė, milžinai, didvyriai, kapai, padangė, 
žvaigždės, viltis... Vis tai žodžiai, turį 
jo kūrybai ypatingos reikšmės. Pažymi
mieji būdvardžiai, epitetai, palyginimai 
dar labiau pabrėžia jų emocingumą,

patosą: karšta širdis, jauna krūtinė, 
krūtinė, apkalta ledu, valia geležinė, 
žvaigždė sidabrinė, mėlynos akys, skaus
mo vyras, dangus rūsčiai aptemęs, ap
gaulingi sapnai, — dažnai jo poezijoje 
užtinkami meniniai įvaizdžiai.

Maironio poetinio stiliaus priemo
nės nėra nei gausios, nei įvairios. Jo 
palyginimai atrodo lyg iš šnekamosios 
kalbos paimti, taip sutapę su eilėraščių 
mintimis, kad iš karto nė neatkreipsi į 
juos dėmesio. Pavyzdžiui: Aš be tavęs, • 
kaip be lietaus išdžiūvus žemė; Taip ne
laužyk sau rankų, kaip beržo šakas lead 
laužo užrūstintas vejas; Vakar veidu 
kaip rožė žydėjai, o šiandienei, nuleidai 
akis. Metaforas: Miškas verkia didžia
vyrių; Medžio užmigęs nejuda lapas. 
Metonimija: Baisūs kirviai jas išskynė. 
Sinekdocha: Neleidžia erelis, suspaudęs 
sarnais.

Poetinėmis priemonėmis ir stiliaus 
puošmenomis Maironis niekad neužtem
do minties, o, atvirkščiai, tartum pa
lengvina ją suprasti.

Peržvelgus visą Maironio kūrybą, 
mayti, kad poetas per savo gyvenimą ne
mažą buvo sukūręs. Lietuvių literatū
ros istorijoje Maironio kūryba užima 
ryškią vietą. * <

Maironio kūryba reikšminga tuo, kad 
joje atsispindi lietuvių tautos nacionali
nio išsivadavimo siekimai carinės prie
spaudos sąlygomis, kad joje skelbiama 
neapykanta tai priespaudai. Jo poezija 
ugdė gimtojoo krašto, gimtosios kalbos 
ir nacionalinės kultūros meilę, tėviškės 
gamtos grožio pajautimą. Reikšminga 
ir Maironio lyrika individualiniais mo
tyvais, kurioje poetas reiškia draugys
tės jausmus, jaunatvišką džiaugsmą, 
veržlumą.

Maironio lyrikai darė poveikio rusų 
klasikinė poezija—Puškino, Lermontovo, 
o taip pat lenkų pbeto A. Mickevičiaus 
kūryba.

Maironis savo poezija parodė lietuvių 
kalbos skambumą, lankstumą. Jis yra 
vienas žymiausių lietuvių poetinės kal
bos kūrėjų. i

Geriausieji Maironio poezijos kūriniai 
tebeturi idėjinę ir estetinę auklėjamąją 
reikšmę. Pažangaus turinio eilėraščiai, 
kaip “Mano gimtinė,” “Eina garsas,” 
“Miškas ūžia,” “Kur bėga Šešupė,” vir
to plačiai žinomomis liaudies dainomis. 
Patriotinė Maironio lyrika, ypač kovų 
su kryžiuočiais motyvais, buvo aktuali 
Didžiojo Tėvynės karo metu.

Maironio poezija, ypač jos meninės 
ypatybės, darė stiprų poveikį lietuvių 
poezijos raidai, turėjo įtakos ištisai nau
jų poetų kartai: L. Girai, Jovarui, V. 
Mykolaičiui-Putinui, K. Binkiui. Pir
masis lietuvių proletarinis poetas J. Ja
nonis žavėjosi gamtos grožio išreiškimu 
Maironio kūryboje: “Jaučia gamtos gro
žę Maironis ir moka ją išreikšti taip, 
kaip da, rodos, nė vienas lietuvių dainių 
nėra išreiškęs. Mėgstu už tat Mairo
nį.” Bet kartu Janonis teisingai atme
tė iš Maironio kūrybos visa tai, kas bu
vo “persigėrę sunkiųjų seminarijos rū
mų dvasia.”

Reakcijos po 1905-1907 metų revoliu
cijos laikotarpiu formalizmo ir dekaden- 
tizmo įtakai Maironis nepasidavė. Prie
šingai, .dekadentizmą jis smerkė. “Man 
nepatinka dekadentizmas, impresioniz
mas, kubizmas, futurizmas... — sakė 
Maironis vienoje savo paskaitoje, — tie 
visi -izmai yra ar pasityčiojimas iš skai
tytojo, ar noras tuščiais, be prasmės, 
nors ir skambančiais, žodžiais apdumti, 
užimponuoti nesuprantantį, ar visa tai 
yra liguistas pasireiškimas dabartinės 
žmonių psichikos... Tie visi dienos mui
lo burbulai nuo pirmo žymesnio vėjo 
dvelkimo išnyksta. Laikas ir amžiai pa
galiau pasako tiesos žodį.”

Tarybinė visuomenė, atmesdama tai, 
kas Maironio kūryboje reakcinga, pripa
žįsta ir vertina tuos jo kūrinius, kurie 
atitiko lietuvių liaudies troškimus, iš
reiškė jos jausmus. Poeto kūryba mūsų 
respublikoje populiarinama. 1956 m. 
Maironio rinktiniai raštai gražiai išleis
ti dviem tomais. Nemažai jo eilėraščių 
išversta į rusų kalbą. 1945 m. buvo iš
leista rusų kalba stambi Maironio lyri
nių kūrinių rinktinė. Tokiu būdu jo po- 
ęziją „ ml.
tautų literatūrą.

(Laiškas iš Lietuvos)
Neseniai teko pastebėti 

katalikų “Draugą,” kuria
me patalpintas pasikalbėji
mas su istorike Vanda 
Sruogienė apie tai, kaip ji 
pasidariusi univę r s i t e t o 
profesorium, dėsianti Ame
rikos mniversitefe rusų bei 
prancūzų kalbas ir Rusijos 
istoriją. Esą, ji gavusi bu
tą gražioje profesūros apy
linkėje ir ten pažinusi A- 
meriką šviesią, gražią, kito
kią, negu ją mačiusi Čika
goje, darbininkų rajonuose.

Matyti, tos aplinkumos 
paveikta, V. Sruogienė at
rodo pasidariusi aktyvi an
titarybinė propagandi s t ė . 
Pasi girdama pasakojusi 
apie įvairias baisenybes iš 
1941 metų, ji sakosi gavu
si įdomų atkirtį iš vieno 
amerikiečio kolegos. Tas 
jai pasakęs, kad valstybė 
turi rūpintis savo saugumu, 
todėl ir Amerikos vyriausy
bė buvo priversta suimti 
200,000 japonų, jau Ameri
koje gimusių piliečių, ir iki 
karo pabaigos išlaikyti juos 
koncentracijos stovyklose.

Toliau ji giriasi, kad jos 
nupieštų vaizdų paveikti, 
a m e r i kiečiai profesoriai, 
kurie buvę neblogos nuomo
nės apie padėtį Tarybų Są
jungoje, esą dabar kitaip 
nusiteikę. Kaip iš patiek
tos paskaitos temos matyti, 
V. Sruogienė nesugeba pa
stebėti skirtumo tarp cariz
mo politikos ir politikos, 
kurią vykdo tarybinė vals
tybė, Spalio revoliucijoje nu
šlavusi iš pagrindų carizmo 
liekanas ir kapitalizmą Ru
sijoje.

Jei tai teisinga...
Jei korespondentas teisin

gai išdėstė V. Sruogienės 
posakius, visa tai įrodo jos, 
kaip istorikės, didelį neob
jektyvumą. Teko girdėti, 
kad V. Sruogienė išvykusi 
į vakarus ne nuo bolševikų 
bėgdama, bet ieškodama sa
vo vyro, poeto Balio Sruo
gos, kurį hitlerininkai už
darė į Štuthofo mirties sto
vyklą. Kaip žinome, ne 
kas kitas, o Tarybinė Ar
mija, triuškindami hitleri
ninkus, išgelbėjo Balį Sruo
gą. Tarybų Lietuvos vy
riausybei pasirūpinus, jis 
buvo lėktuvu atgabentas j 
Vilnių ir sugrįžo į gyveni
mą ir aktyvų darbą. Būda
mas labai jautrios sielos 
žmogus, jis krimtosi ir rū
pinosi dėl šeimos likimo. O 
žmona — V. ’ Sruogienė — 
su dukterim, matyt, prasi
lenkusi su B. Sruoga, pa
traukė toliau į vakarus. 
Nors ir sužinojusi apie vy
ro grįžimą į Lietuvą, V. 
S r u o g ienė nesugrįžo pas 
taip šeimos globos reikalin
gą vyrą ir poetą. Sunku 
dabar spręsti, kokie sumeti
mai tai nulėmė. Tada de
šimtys tūkstančių žmonių, 
pripuolamai atsidūrusių va
karuose, arba okupacijos 
metais išvežtų į darbus Vo
kietijoje, sugrįžo atgal į 
Lietuvą. Galima spėti, kad 
V. Sruogienė, laikydama 
save istorijos eigos “žino
ve,” pasidavė kitų tokių pat 
“žinovų” pranašavimų įta
kai. O tada įvairūs dipu- 
kįniai “politikai” buvo įsiti
kinę, kad už metų, dvejų 
tarybinė santvarka bus pa
šalinta naujam karui kilus, 
kad galės grįžti į taip bur
žuazijos širdžiai mielą, po
nų, fabrikantų, pirklių ir 

vą. Tos iliuzijos išdulkėjo, 

o Balio Sruogos organiz
mas, stovykloje iškankintas 
ir pakirstas, ėjo vis silp
nyn, vos keletą metų pagy
venęs, jis mirė, taip šeimos 
ir nebepamatęs.

Po B. Sruogos mirties bu
vo kalbų, kad V. Sruogienė 
susirūpinusi jo palikimu ir 
norinti grįžti į Lietuvą to 
palikimo tvarkyti. Y p a č I 
mirus B. Sruogos broliui 
Aniolui, kuris gyveno Sruo
gų namuose Kaune. Tačiau 
V. Sruogienė delsė ir nepa
sekė tuo paprastu keliu, ku
rį pasirinko eilė grįžusių iš 
Vakarų inteligentų, jų tar
pe artistės Vosyliūtė, Pet
rauskienė, žurnalistas Ož
kinis, buvęs karininkas Mo
lis, architektas Žemkalnis- 
Liandsbergis, pulki n i n k o 
Šovos sūnus Šarūnas ir 
kiti.

Kas ją sulaikė?
Sunku žinoti, kokie sume

timai sulaikė V. Sruogienę 
nuo grįžimo Tėvynėn., Bet 
tai jos reikalas ir niekas ne
nori jos agituoti grįžti, jei 
jai svetima padangė mie
lesnė. Tačiau Vargiai ar 
galima pateisinti tai, kad 
ji, laikydama save istorike 
ir dėdamasi “Rusijos žino
ve,” klaidina Amerikos 
mokslininkus ir studentus. 
Atkirtis, kurį davė anas 
amerikietis dėl deportacijų, 
liudija, kad ten yra žmonių, 
objektyviau už ją supran
tančių įvykius ir teisingiau 
juos vertinančių. Deja, ma
tyt, V. Sruogienė, ar tai iš- 
įsitikinimo, ar dėl kokių ki
tų sumetimų, nuėjo su tais, 
kurie nieko iš istorijos ne
pasimokė ir šių dienų įvy
kiuose susivokti nesugeba, 
viską vertina pro antikomu
nizmo prizmę žiūrėdami.

Iš istoriko galima ir rei
kia reikalauti, kad jis ver
tintų istorinius įvykius ne 
pagal kokius epizodus, bet 
sugebėtų į pačią -esmę įsigi
linti, suprasti visuo t i n o s 
reikšmės reiškinius. Taip 
žiūrėdama, B. Sruogienė 
negalėtų nepripažinti nea
bejotinos tiesos, kad tiktai. 
Tarybų Sąjungos pergalė 
prieš hitlerizmą išgelbėjo 
lietuvių tautą. Nejaugi gali
ma abejoti šiandien, kai at
skleistos visos hitlerininkų 
vadovybės paslaptys, kai ži
nomi visi jų planai dėl už
kariautų tautų likimo, kad 
lietuvių taut-a buvo pa- 
s m e r kta dalinai išžudyti, 
dalinai išsklaidyti ir likvi
duoti kaip naciją? Daug 
vargų teko iškęsti, daug au
kų sudėti ryšium su karu ir 
okupacija, bet dėka tai per
galei lietuvių tauta yra gy
va, ji dirba, stato, kyla 
kultūroje ir kuria savo at
eitį su daug' didesne ener
gija, su šimteriopai spartes
niais tempais, negu tai vy
ko buržuazinėje santvarko
je.

Tai pripažįsta ne vien 
Tarybų Lietuvos valdžios 
pareigūnai, ar komunistų 
partijos veikėjai, bet ir to
kie V. Sruogienei žinomi 
žmonės, kaip dailini n k a s 
Žmuidzinavičius, daininin
kas A. Sodeika, profesoriai 
V. Lašas, A. Purenąs, ra
šytojas V. Mykolaitis-Puti
nas, buvęs Seimo sekreto
rius B. Žygelis ir daugelis 
kitų įvairių sričių darbuo
tojų. '^ai pripažįsta šimtai 
lietuvių, kurie turėjo pro
gos apsilankyti Lietuvoje iš 
JAV, Kanados, Anglijos, 
Urugvajaus, Argentinos ir 
kitų kraštų. Ir tai ne vien 

nes — vyrai, moterys, vai
kai ir senukai? ,

Turbūt V. Sruogienėme- 
užsiminė apie tai, kad de
portuotieji yra grįžę ir ra
miai dirba savo krašte. 
Daugelis jų, ypač žydų tau
tybės žmonės, dėkingi už jų 
pašalinimą iš Lietuvos, nes 
šie būtų žuvę. O kas su
grąžins tuos šimtus tūks
tančių, kuriuos išžudė hit
leriniai bernai M. Paškevi
čius, V. Aižinas, A. Bren- 
žinas, A. Brencius, B. Kve- 
čas, A. Stongvilas, Klimai- 
tis ir daugelis jų sėbrų?

Užuot operavus iš antita
rybinių šaltinių semtais 
duomenimis apie dabartinę 
Rusiją ir apskritai apie 
Tarybų Sąjungą, užuot 
skleidus tuščius plepalus 
apie “rusų imperializmą” ir 
tarnavus atominio karo 
kurstytojams, V. SrugieneS 
vertėtų ritmai susipažintY 
su istorinių įvykių raida ir 
suprasti jų prasmę. To ne
padarius dėtis “Rusijos rei
kalų” specialiste ir platinti 
20 metų senumo istorijas iš 
hitlerinės propagandos ar
chyvų bei nacionalistinės 
pagiežos šaltinių, tarnau- y 
j ančių tautų kiršinimui ir 
naujų karų kurstymui, ne
garbinga ir doro žmogaus 
neverta pozicija. Tuo la
biau, kad ji susijus su pta- 
varde lietuvių tautos ger
biamo poeto, hitlerininkų 
režimo kankinio Balio Sruo
gos pavardės nešiotoja. 
Vilnius, 1962. IV. 9.

pažangių pažiūrų žmonės, 
bet ir tie, kas sugeba ob
jektyviai vertinti tarybinio 
gyvenimo reiškinius, nors ir 
kitokių pažiūrų būdami.

Ką ji pamiršo?

Vienpusiškai, matyt, dar 
hitlerinės okupacijos meto 
propagandinių leidinių įta
koje, ar kai kurių asmeniš
kų įspūdžių veikiama, V. 
Sruogienė vaizduoja 1941 
metų įvykius. Bet ar ji ne
užmiršta papasakoti apie 
tuos sąmokslus, slaptas or
ganizacijas, diversijų pla
nus ir jų vykdymą karo 
pradžioje? Visais tais dar
bais gyrėsi daugelis tų bur
žuazinio - fašistinio režimo 
šalininkų, kuriuos tarybinė 
valdžia buvo priversta re
presuoti. Okupacijos metais 
jie atvirai kalbej^jjy rašė 
apie tą savo^Veikląf kuri 
dažnai buvo susijusi su 
šnipinėjimu hitlerinės Vo
kietijos naudai, su slaptu 
siuntinėjimu į Vokietiją že
mėlapių, kuriuose buvo pa
ženklinti kariniai objektai 
ir hitlerininkams patikimų 
grupių bei diversantų dislo
kacija. Buvęs generolas 
Raštikis ir buvęs pulkinin
kas Škirpa atvirai savo 
knygose rašo apie savo ry
šius su Vokietijos agentais, 
su hitleriniu kariuomenės 
generaliniu štabu, ruošusiu 
Tarybų Sąjungos puolimą. 
O kas nežino, kad tas puo
limas buvo ! pasiruošimu į 
tolimesnius pasaulio užka
riavimo žygius, į kuriuos 
įėjo ir Hitlerio numatytas 
įsiveržimas į Amerikos že
myną.

Galima įsivaizduoti, kaip 
V. Sruogienė vaizd ingai 
kartojo hitlerinės okupaci
jos metu išpūstas istorijas 
apie karo pradžioje pasitai
kiusius ir neišvengiamus to
kiose diversantinių puolimų 
a p 1 i nkybėse incidentus ir 
susidūrimus su pripuolamo
mis aukomis. Bet ar ji pa
pasakojo apie tai, kad, hit
lerininkams įsiveržus į Lie
tuvą ir įvairaus plauko re
akciniu k a m s bei klerika
lams sveikinant juos kaip 
“išvaduotojus,” jau pirmais 
karo mėnesiais nacionalis
tiniai žudikai krauju užlie
jo Lietuvą ir išžudė apie 
140,000 žmonių, kaip skel
bė savo pranešimuose Lie
tuvos gestapo vadovybė? Ar 
pasakojo savo paskaitose ir 
pasikalbėjimuose V. Sruo
gienė apie tolimesnius šim
tus tūkstančių įvairių tau
tų žmonių — lietuvių, žy
dų, rusų, lenkų ir kitų —> 
kuriuos okupacijos metu žu
dė hitlerininkų bernais ir 
budeliais tapę lietu v i š k ų 
esesinių baudžiamųjų būrių 
dalyviai?- Ar ji papasako
jo, kad daugelis tų žudikų, 
ar jų įkvėpėjų nusidangino 
į JAV ir nuo tarnavimo 
Hitleriui persimetė naujų 
karo kurstytojų tarnybon? 
Ar ji atskleidė tai, kad pir
muosius rasistinius įsaky
mus Vilniuje išleido S. Ža
kevičius, dabar pasivadinęs 
Žymantu, o šlykščius “žy
dų padėties nuostatus,” ap
kaltinančius visą žydų tau
tą nebūtais nusikaltimais, 
kurstančius į baisias žudy
nes, pasirašė Amerikoje gy- 
geną J. Ambrazevičius (da
bar apsivadinęs Brazaičiu) 
ir Šlepetys? Ar pasakojo V. 
Sruogienė apie Pirčiupio ir 
kitų kaiinųJragedijas, kur 
buvo deginami gyvi žmo

Gera žinia
— Rytoj atidaroma ne

mokama valgykla.
Šitą žinią visiems pra

nešė kolūkio vadovai, bri
gadininkai, fermų vedėjai;

—Pasakyt pasakė, o kaip 
iš tikrųjų bus? Kažin...—ą 
kraipė galvas abejojantieji.f

— O kodėl gi ne?—prieš- 
travo kiti. Jų buvo dau- ’t 
guma. — Juk už butą, ra
dijo taškus jau nemokama, 
už elektrą—irgi.

— Vyrai, pietų! — kvie
tė kitą dieną brigadininkas 
J. Unguraitis dirba n č i u s 
kolūkiečius .

Medžio apdirbimo dirb
tuvių darbininkas K. Overa 
gyvena už penkių kilometrų 
nuo darbovietės. Pietus jis 
atsinešdavo. O kiti irgi val
gydavo sausą maistą arba 
klampodavo keletą kilomet
rų į namus. Dabar visa 
tai jau praeity.

Centrinė kolūkio valgyk
la. Čia jaukus prieškam
baris, kabyklos drabu
žiams, prausykla. Kitame 
kambaryje — keletas sta
liukų. Mitriai sukasi virė- < 
jas, vienas po kito garuo-v* 
jančias lėkštes nusineša 
kolūkiečiai. Prie vieno sta- 
liuko susėda visa šeima:-* 
Algimantas ir Ona Janulai
čiai ir jų trejų metų sū
nus Gediminas.

Keturiose brigadose, me
džio apdirbimo, mechaninė
se dirbtuvėse ir centrinėje 
valgykloje apie 180 kolūkiečių 
šiandien valgo nemokamus 
pietus. Trims virėjoms ir 
valgyklos vedėjai darbo iki 
kaklo. Jei ne mašinos, ku
rios joms padeda, darbams 
galo nebūtų matyti.

Ne tik už pietus šiame 
kolūkyje nemokama — ir 
už elektrą, butą, pirtį, skal
byklą. Neimamas mokestis 
net už pieną iš tų, kurie ne
laiko karvių.' Po dienos ki
tos prie viso to dar prisidės 
nemokamas kinas, laikraš
čiai. >

J. B AUSY S
' Kapsuko rajono 

Černiachovskio vardo 
kolūkis
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So. Boston. Mass.
f)ar apie Lietuvių 
Piliečių Draugiją

Balandžio 3 d. “Keleivio” 
Nr. 14. “Kitas narys” ban
do mano korespondenciją 
apversti aukštyn kojomis ir 
ne tik kad mane išvadino 
melagiu, bet velykų proga 
norėtų prikalti prie stul
po. Tačiau aš duodu didelį 
kreditą, kad “Keleivio” lei
dėjai suteikė savo laikraš
tyj vietos “Kitam nariui”, 
kuris pateikė tą vietą, kur 
“Laisvėj” buvo kalbama 
nuo pradžios biznio, iki jis 
iškilo savo aukštumos.

“Kitas narys” daugiausia 
mane bara, kodėl aš “vis
ką” žinodamas nepateikiau 
“Laisvės” k o r espondenci- 
joj? Turiu pasakyti, jog 
ckjAig pasakiau savo kores
pondencijoj, o dabar pasa
kysiu ir daugiau. Vietoj, 
kad “Kitas narys” būtų ati
davęs man kreditą už nu
rodymą, kokią žalą neša ta 
naujai ištaisyta salė, tai ve 
kaip jis gieda:

—Taigi, norint draugijos 
‘reikalus pagerinti, tenka 
susidomėtis, kodėl baro pa- 

) jamos taip smarkiai mažė
ja, ieškoti priežasčių ir 
stengtis jas pašalinti. Bet 
Jaunutis dėl to sau galvos 
nelaužo. Jis dėmėsi nukrei
pia visai į kitą pusę.

Jeigi iš “Keleivio” pasto
gės Lietuvių Piliečių Drau
gijos reikalai jiems apeina, 
tai kodėl jie jais nesirūpi
na? Kodėl jūs leidžiate 
taip katastrofiškai bizniui 
kristi? Jeigu Jaunutis dė
mesį nukreipia į kitą pusę, 
tai kodėl jus jos neatkrei
piate į geresnę pusę? To
liau tas “Kitas narys”rašo:

—Atrodo, kad Jaunutis 
turėtų žinoti tikrąsias baro 
pajamų sumažėjimo prie
žastis, bet jų nekelia.

Visų pirmiausiai, nesu 
buvęs šios draugijos valdy
boj, nevarčiau jos sąskaitų 
knygų ir nesu buvęs nei 
sykį už baro. Kaip kiekvie
nas narys gauna metines 
atskaitas, taip ir aš. Juk aš 
savo korespondencijoj tik 
ir kalbėjau iš atskaitų. Ar
gi ne prievolė kiekvieno 
blaivai protaujančio nario 
Draugijos reikalais rūpin
tis? Argi mano nebuvo pa
sakyta: “O kur tu rasi to
kį durnių, kad nuo trečiojo 
aukšto laiptais eitų prie ba
ro gerti?” Argi neaišku, 
kuomet parengimai būdavo 
ant antro aukšto, tai tan
kiai didesnė pusė parengi
mo publikos būdavo prie 
baro, o kuomet dabar ant 
.trečio aukšto būna paren
gimai, tai baras tuščias!

Be priežasčių, ką aukš
čiau buvo suminėta, dėl ko 

^biznis eina žemyn, yra ir 
daug kitų. Reikia atminti, 
jog pastarais metais labai 
padaugėjo narių mirtingu
mas—pereitais metais mirė 
virš 30 nariu. Ant kito 
kampo labai įsigalėjo nak
tinis klubas. Kuomet apsta
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to automobiiliais apylinkės 
gatves, tai atvažiavius iš 
toliau negalima apsistoti, o 
tas kenkia mūsų klubui. 
Tiesa, atskiri piliečiai nega
li pastebėti, bet kuomet mū
sų prezidentas įsigijo va
sarnamį ant Cape, tai vasa
ros biznis Bostone smuko 
ant kelių šimtų milijonų. 
Kas liečia pačius dipukus, 
tai dabartiniu laiku dau
giau į klubą ateina išsiger
ti kitataučių negu dipukų, 
o blogiausias jų elgesys, tai 
kad jie ir kitus draugijos 
narius ragina eiti į privati
nes smukles Kitais žodžiais, 
dipukai ateina į Draugijos 
namą tik išnaudoti saviems 
tikslams.

Kadangi keleiviečiai rei
kalauja-iš manęs tų prie
žasčių, dėl ko krinta baro 
biznis, tai aš čia jas visas 
išguldau. Bet dabar ir aš 
reikalauju iš savo oponen
tų, kad ir jie man atsaky
tų į mano paklausimus:
1) kokią naudą neša šiai 
Draugijai ir mūsų tautai, 
kuomet aukaujam iš Drau
gijos kasos minyškoms? j
2) Kiek laiko užims ir kiek 
aukų reikės sudėti iki’ Gri
gaitis, Šimutis ir Vaidyla 
išvaduos Lietuvą ? 3) Pa
geidauju, kad šiuos du 
klausimus jus viešai per sa
vo spaudą atsakytumėt.

Dabar, abelnai imant, 
mūsų Draugijos biznio apy
varta aukščiau stovi negu 
bile lietuviško klubo Mass, 
valstijoj. Tūli klubai visą 
savaitę būna uždari, tik 
šeštadieniais ir sekmadie
niais atdari. Tas parodo, jog 
mūsų biznio vedėjas yrasu- 
gabus ir net krizės laikais 
verčiasi neblogai.

Kas reikia daryti, tai bū
tinai apvalykime Draugiją. 
Pirmiausiai, reikia atsipa- 
laidoti nuo aukavimo, o 
antra, tai sumažinti valdy
bos honorarą, kuris per 
ketverius metus Draugijai 
kainavo $8,200.00, o kartu 
sudėjus aukas, tai per 4 
metus Draugijai atsiėjo 
$17,970.59.

Jaunutis

Lawrence, Mass.
Pirmas parengimas 

Maple parke
Sekmadienį, gegužės 6 d. 

įvyks pirmas parengimas 
Maple Parke, tai banketas. 
Tai labai svarbu, kiekvie
nam ir kiekvienai po žie
mos atvykti į parką ir pa
kvėpuoti tyru oru.

Jau yra žinoma, kad tu
rėsime svečių iš Bostono, 
Lowellio, Nashua, Haver- 
hillio. Manome, kad atsilan
kys ir worcesteriečių.

E. Niauriems pranešė, 
kad ji atsiveš svečių pilną 
automobilį. Kviečiame vi
sus ir visas atsilankyti.

S. Penkauskas

Daugiau įVairių parengi
mų Laisves naudai.

Miami, Fla.
Paremkim Claude Pepper

Claude Peplper kadaise 
buvo senatorius keliai- -Į 
ką metų nuo Floridos vals
tijos ir laikėsi liberališkos 
pozicijos — stojo už JAV 
bendradarbiavimą su Tary
bų Sąjunga. Bet kai atėjo 
į galią makartistai, jie Pep- 
perį išėdė iš senato, o jo vie
ton pastatė reakcionierių 
George Smathers.

Dabar Pepperis kandida
tuoja į kongresmaną iš Mi- 
amės miesto 3-čio distrik- 
to. Nominacijos įvyks ge
gužės 8 dieną. Labai svar
bu jį paremti, kad galėtų 
būti nominuotas.

Žinoma, visi reakcionie
riai ir dabar rėkia, k a d 
Pepperis yra Sovietų užta
rėjas, ir tt. Kurie gyvena
te trečiame ir ketvirtame 
distrikte, pasistenkite ati
duoti savo balsą už Pep- 
p-erį. Žilas Juozas

St. Petersburg, Fla-
Iš mūsų kolonijos
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kuopa turėjo didelį ir gra
žų parengimą. Buvo skanių 
valgių, daug malonių sve
čių, visi ir visos gerame 
ūpe laiką leido iki vėlumos.

Bet kuomet atėjo laikas 
skirstytis ir'jau atsisvei
kinti su turistais, tai buvo 
graudu. Turistams čia bū
nant susidraugaujame mū
sų parengimuose, o būna ir 
tokių, kurie dar ir gelbėja 
mums. Labai gaila buvo 
skirtis su Mileriais, Šoliū- 
nais ir kitais, kurie jau grį
žo į šiaurines valstijas, į 
savo namus. Rodosi, gal 
jiems reikėtų apsigalvoti ir 
persikelti į šiltąją Floridą. 
Juk važinėti jau nėra taip 
lengva, o, iš kitos pusės, 
jiems išvykus mes neri
maujame, nežinome, kaip 
jie grįžo į namus: ar svei
ki, ar nepavargo, kol gau
name žinią.

Labai ačiū “dzūkeliui”, 
kuris taip gražiai aprašė 
apie mūsų miestą ir klima
tą.

Bet ir turistams išvykus 
iš Floridos mes nesėdime 
rankas sudėję. Ir čia turi
me gerą būrį gabių drau
gių ir draugų, tai veikia
me. Turime labai patogią 
ir gražią vietą parengi
mams miesto parke, prie 
didelio ežero, kur beveik 
kiekvieną sekmadienį ren
giame piknikus.

KUBOS BĖGLIAI
Ir Kubos pabėgėliai pasi

rinko mūsų valstiją, nes čia 
oras geras, patogu, tai jie 
ir subėgo nuo liaudies san
tvarkos, palikdami savo tė
vynę. Kaip žinome, jie ap
ginkluoti Amerikos gink
lais ir jos karininkų išla
vinti net buvo nusigrudę į 
Kubą, kad ginklo pagalba 
nuversti liaudies vyriausy
bę,kad ten žudyti žmones, 
kurie patys savo gyvenimą 
tvarko...

Dabar jau dalis invazijos 
dalyvių grįžo. Ir kokie jie: 
Vieni galvose parsine š ė 
kulkų, kiti be kojų ar be 
rankų, bet prieš savo šalį 
rėkia kaip laukiniai žvėrys.

Ir keista, kad JAV vy
riausybė juos užlaiko, glo
botojai, kaip didvyrius, su
teikia jiems veltui ligonines 
ir gydymą, kuomet tuo pat 
laiku mūsų šalies seneliams, 
mūsų šalies piliečiams, ku
rie čia visą laiką gyveno, 
dirbo, turčiams turtus kro
vė, tai “pinigų neturi”.

Natalie  —------- -j- K • 
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BINGHAMTON, N. Y.
Mirė Charles 
Louis Kiznis

Balandžio 9 d. staiga mi
rė ilgametis vietos gyven
tojas Charles Louis Kiznis, 
sulaukęs virš 70 metų am
žiaus, pensininkas, gyvenęs 
savo name 339 Clinton St. 
Jis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje, Šimonių kaime, 
Pasvalio rajone. 1910 me
tais atvyko į šią šalį ir tū
lą laiką gyveno Scranton, 
Pa., dirbo anglies kasyklo
je. Ten gyvendamas suė
jo į pažintį ir 1914 metais 
sukūrė šeimos židinį su Ju
lia Alexander, taipgi gimu
sia ir augusią Lietuvoje. 
Atvyko į Binghamtoną ir 
čia pastoviai apsigyveno.

Buvo pašarvotas Laskows- 
kio koplyčioje, kur draugai, 
pažįstami ir kaimynai jį 
lankė. Palaidotas bal. 12 d.
Jo karstą puošė daug gy

vų gėlių vainikų.
Giliame liūdesyje liko sū

nus Charles ir jo duktė 
Bernadette Kizniai; duktė 
Nellie Began; sesuo Irena 
ir švogeris Levanai, Brook
lyn, N. Y.; ir sesers duktė 
Mrs. Helene Incas, Pomp
ton Plains, N. J.

Nors buvo darbo diena ir 
pradėjo lynoti, o visgi gra
žus būrelis draugų palydė
jo velionį paskutinėj jo gy
venimo kelionėj — į Spring 
Forest kapines.

Laidotuvių direkto r i u s 
šeimos vardu pakvietė paly
dovus susirinkti į Peter 
Karba užeigą užkandžių, 
kur buvo pavaišinti.

Ona Wellus

širdingiausia padėka
Neapsakomai sunku mū

sų mylimojo ‘įnirtį pergy
venti. Draugų širdinga už
uojauta ir pagalba paleng
vino mums sunkiose valan
dose. Tad nuoširdžiai dė
kojame visiems, prisidėju- 

Worcester, Mass. — Operete “Lietuvaite”

Suvaidins Aido Choras, Vadovaujant Choro Mokytojui Jonui Dirveliui

— BUS PASTATYTA —

Sekwadienįr Balandžio-April 29 <L
2-rą Vai. Popiet, Lietuviu Svetainėje, 29 Endicott St.

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.

siems prie mūsų mylimo tė
vo ir brolio laidotuvių, kars
to nešėjams, už gėlių vai
nikus, šermenų lankytojams 
ir palydovams.

Jūsų visų paslaugos bei 
užuojautos nebus mūsų pa
mirštos.

Sūnus Charles h'anūke 
Duktė Nellie
Sesuo Irena ir seimą

Iš LDS 6 kp. Susirinkimo
Balandžio 2 d. įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas. Šia
me susirinkime tik apie 12 
narių dalyvavo. Nežinia, 
dėl kokios priežasties tiek 
mažai narių atsilankė.

Finansų sekretorė prane
šė, kad ilgai ir sunkiai sir
gęs Juozas Kireilis pasvei
ko ir atsisakė nuo pašalpos. 
Tai linksma žinute.

Perskaityta pora laiškų 
LDS Centro Valdybos ir de
legatų į LDS 15-tą Seimą 
rinkimo reikalais. Pasiro
dė, kad šis susirinkimas nė
ra skaitlingas nariais, tai 
balsavimas paliktas sekan
čiam susirinkimui, kuris 
įvyks pirmadienį, gegužės 7 
d., Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kuopos komi
tetas prašome visus narius 
dalyvauti.

Fin. sekr. O. Wellus

KALNŲ KARALYSTĖ 
GAMINASI KELIUS

Kalkutta. — Bhutano ka
ralystė gaminasi kelius. 
Prie naujų vieškelių prave- 
climo dirba 10,000 žmonių. 
Ši karalystė užima 18,000 
ketvirtainiškų mylių plotą 
ir turi apfe 800,000 gyven
tojų. Ji randasi aukštuose 
Himalajų kalnuose, tarp 
Indijos ir Kinijos.

Maskva. — Tarybų Są
junga teikia pagalbos 23 
šalims, kurios pirmiau bu
vo imperialistų kolonijos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Talkininkauja studentai
Kaunas. — Medicinos in

stituto studentai, o ypač 
bendrabučio Nr. 2 gyvento
jai, jau seniai laukia, kuo
met šio bendrabučio aktų 
salėje bus galima linksmin
tis, klausytis koncertų, o 
sporto salėje sportuoti, 
rengti varžybas. Todėl me
dikai vieningai nutarė pa
tys padirbėti prie bendra
bučio, kad jis būtų greičiau 
perduotas naudojimui. Jie 
atlieka įvairius darbus: 
merginos valo langus, vyrai 
neša nereikalingas žemes, 
valo vidaus patalpas. Gerai 
padirbėjo gydomojo fakul
teto I,II ir V kursų studen
tai. Tikimės, kad jau šio
mis dienomis studentai ga
lės naudotis puikiomis ir 
erdviomis sporto bei aktų 
salėmis.

L. Rulinskas
Medicinos instit. studentas

VAIKŲ DARBO 
STUDIJA

JONIŠKIS.—Čia įsteigta 
vaikų baleto studija. Jai va- 
d o v a u j a kultūros namų 
liaudies dainų ir šokių an
samblio šokių vadovė D. 
Dziubinskaitė.

Į pirmąjį užsiėmimą at
vyko daugiau kaip 70 vai
kų 7-10 ir 5-6 metų am
žiaus.

Užsiėmimus lankantieji 
vaikai gaus tokį paruošimą, 
kokį gauna choreografinės 
baleto mokyklos moksleiviai 
pirmajame kurse. Tai pa- 

Linksmų Velykų 
Visiems Mūsų Draugams ir Depozitoriams

KEANSBURG-MIDDLETOWN
NATIONAL BANK

Keansburg—Middletown—Lincroft, N. J.

des jiems pasiruošti stoti į 
Vilniaus meno mokyklos 
choreografijos skyrių.

Vengriški traukiniai
Vilniaus geležinkelininkai 

gavo iš Vengrijos LiaUdieš 
Respublikos tris dizelinius 
traukinius. Nauji trauki
niai išvysto 120 kilometrų 
greitį, yra labai patogūs 
naudojimui. Valdyti trau
kinius vilniečius apmoko 
Vengrų specialistai. Diželi- 
niai traukiniai jau kursuo
ja tarp Vilniaus bei Kdu- 
no ir kt. K.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos parengimas 
su margučiais bus kovo 28 d. LDS 
Kluvo svetainėj, 9305 St. Clair Ave.

Visi kviečiami į šį pokylį. Va
karienės kaina — $1.25. Šokiams 
bus A. Pleikio muzika. Komitetas 

(32-33)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 ir LDS 125 kuopų labai 

svarbus susirinkimas jvyks šeštadie
ni, 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 j organiza
cijas, kurie dar nepriklauso.

S. Penkauskas, sekr. (38-39)

THE MURRAY 
FUNERAL HOME

Įsteigta 1902
408 Cooper St., Camden, N. J.

WO. 8H460
i Win. J. Paradee, Mgr.

Richard G. Ward
--------- ~~~~



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Mokytojai nebus baudžiami LDS 13-oji kuopą jau

Kokia lietuviškų 
kątąlikų pozicija?

Kai vienuoliai marijonai 
ir pranciškonai bando nu
statyti gaires Amerikos už
sienių politikai, ne tik ame
rikiečių lietuvių gyvenimui, 
dideliu kontrastu iškyla 
Amerikos lenkai, čekai, slo
vakai ir kitų tautybių ka
talikai. Jei lietuviški vie
nuoliai ir klebonai stato 
esąmani režimui Lietuvoje 
ultimatumus, “arba jie ar
ba mes”, tai tokie lenkai ir 
čekai randa galimybės su
gyventi ir net bendradar
biauti. Tai rodo pastarieji 
kardinolo Višinskio vizitai 
Romoje.

Negana to, neseniai mirė 
čekų vyskupas Juozapas 
Garsky. 1951 metais jis su 
kitais penkiais čekų katali
kų dvasiškiais prisiekė išti
kimybės priesaiką komu
nistinei Čekoslovakijos vy
riausybei, už tai gaudamas 
teisę į valstybinę algą. Va
tikanas tada pareiškė, jog 
čia nesą nieko blogo, nes 
vyskupo ištikimybė valsty
bei nesikryžiuoja su jo iš
tikimybe italų dominuoja
mai Katalikų religinei or
ganizacijai. Po keturių me
tų Čekų vyskupas net gavo 
komunistinės vyriausybės 
aukščiausią pasižymėjimo 
ordiną!

Ir ne visi lietuviai kata
likai vadai yra tokio kvai
lo — “politiškai aklo” nu
sistatymo, kaip jį garsina 
“Draugas” ar “Darbinin
kas”.

Iš senos Lietuvos spau
dos ir atsiminimų patiria
me, kad pabėgėlis kunigas 
Krupavičius, krikščio n i ų 
demokratų lyderis, 1940 
metais, Višakio Rūdoj su 
dviemis pagelbininkais iš
vertė rusų kalbon memo
randumą, kuriame siūlė lie
tuviškosios jaunosios kata
likiškos dvasiškijos talką 
naujajai J. Paleckio vy
riausybei.

Kas toliau nutiko, gal 
papasakos tolimesnių laikų 
istorija. Bet kai kurios įdo
mesnės nuotrupos iškyla, 
nežiūrint kaip kruopščiai 
“aršieji” katalikai tai sle
pia.

Štai rašo balandžio 6 
“Vienybėje” “A. Igas” iš 
Brooklyno, N. Y.: “Nebijo
kime teisingai—faktus ra
šyti ir apie pvz. Vysk. K. 1 
Paltaroko kolobo r a c i j ą, į 
bendradarbiavimą...”
“Vienybe” neįsileis 
“rezistentų”

Velionies Tysliavos 
nybė” buvo vienu metu pa- 
sinešus įsileisti į savo pus-' 
lapius “Liet, rezistencinės 
santarvės” biuletenį. Tai 
grupė žmonių, kurių eilėse 
randami tokie vyrai kaip 
Raila, Žakevičius ir 
Apie jų veiklą tarybinėj 
spaudoj pasakojo buvęs jų 
ryšininkas Lietuvoj Deks- 
nys. Visuomenei užprotes
tavus, praėjusi savaitę 
“Vienybė” paskelbė: “... iš
ryškėjus, kad tai gali virsti 
laikraščiu laikraštyje ir 
“Vienybę” susieti su viena 
politine srove, kas priešin- 

' ga “Vienybės” nusistaty
mui būti visų lietuvių laik
raščiu, sutikimas atšaukia
mas.”.

Sumanymas rimtas—“bū
ti visų lietuvių laikraščiu”! 
Maždaug taip kaip “Tiesa” 
Vilniuje turi užrašą “Visų 
šalių proletarai, vienyki
tės”

Ką gi, sėkmės!

Kai kurie smarkuoliai iš 
Niujorko miesto švietimo 
tarybos buvo pasišovę 
bausti tuos mokytojus, ku
rie organizavo mokytojų 
streiką praėjusią savaitę, 
ir kurie jame aktyviai da
lyvavo, pikietuodami mo
kyklas.

Bėt čia pasirodė, jog val
stijos gubernatorius yra 
gudresnis už juos. Gub. Ro- 
ckefelleris pareiškė: ne
bausti streikavusių moky
tojų, nes įstatymas' pagal 
kurį buvo motasi juos baus-

“Vie-

pan.

A. Sniečkus apie naujus 
ūkininkavimo metodus

Kovo mėnesio pabaigoj 
“Tiesoje” tilpo išsamus A. 
Sniečkaus, lietuvių valdan
čios partijos vadovo, raši
nys, kuriame nurodoma, 
kokia kryptim bus bando
mas vystyti lietuviškasis 
žemės ūkis. Nesant specia
listu, sunku tvirtinti, ta
čiau atrodo, kad sekrt. 
Sniečkus siūlo daugiau ar 
mažiau amerikonišką ūki
ninkavimo būdą.

Straipsnyje nurodoma, 
kad Lietuvos laukuose per
daug žemės buvo palieka- 
kama pūdymais, ganyklo
mis. Per tai nuolat trūko 
pašalti galvijams per ilgą 
lietuvišką žiemą. Nuo da
bar bus pabrėžiamas reika
las dar gausiau auginti ku
kurūzus, cukrinius runke
lius, žirnius, pupas. Taip 
pat bus veikiama Lietuvoje 
pakelti grūdinį derlių. 
Sekrt. Sniečkus toliau pa
brėžė reikalą siūlyti darbi
ninkams tokį atlyginimą, 
kad jie geriau savo darbus 
atliktų. Baigdamas jis dar 
palietė trąšų išsaugojimo ir Girdi, jis darąs viską, kad 
tinkamo dirvų patręšimo 
problemą.
“Savo nekvepia...”

Niujorke veikia “Paverg
tųjų tautų seimas”, kuris iš 
nuobodumo, karts nuo kar
to, išleidžia “daktarų”, 
“profesorių” “mokslinę li
teratūrą” apie tai, kaip 
“Tarybų sąjunga “išnaudo
ja” mažesnes “valstybes”. 
Girdi, tarpusavyje tos šalys 
naudojasi vienu kainoraš- Į 
čiu, eksporte kitu...

Kur buvęs, kur nebuvęs, 
atsišaukė prof. Holzman iš 
Tufts kolegijos ir pareiškė, 
kad visa ši “pavergtųjų Ii- j 
teratūra” nerimta.
Kodėl Amerika padeda 
lenkams mokslininkams?

Neseniai skaitėme, kaip 
Amerikos lenko architekto 
iniciatyva Krokuvoje buvo 
pradėta statyti Amerikos 
lenkų dovana — Lenkijos 
vaikams ligoninė.

Balandžio 1 d. Amerika 
paskelbė suteikianti len
kams 2 milijonų paramą 
vykdyti įvairius mokslinius 
tyrinėjimus. Išdavoje ame
rikiečiai ir lenkai moksli
ninkai apsikeis tyrinėjimų 
rezultatais ir lankysis vie- 

j ni kitų laboratorijose. Sa- 
I koma, kad šitokiu būdu 
amerikiečiai siekią kaip 
nors užpildyti čia esantį di
delį mokslinikų trūkumą. 
Jau prieš kiek laiko multi
milijonieriaus (naftos ir 
bankų savininko) Rockefel- 

• lerio (senio) memorialinis 
1 fondas buvo sudaręs sąly
gas jauniems lenkų moksli
ninkams atvykti Amerikon.

Bet Amerika nesidomi 
nei lietuviais mokslinin
kais, nei pačia lietuvių tau
ta

Įdomu, kokioj padėty bū
tų šiandien mokslas Lietu
voj, jei ir rusai lietuvius 
traktuotų šitokiu pat “nuo
širdumu”!? Ar žinot, kad 
P. Ruską prie šitokio veid
mainiškumo skatina net ir 
“marksistas” Grigaitis 
“šventoj sąjungoj” su 
“krikščioniu” šimučiu? 
Mat, kokių protingų žmo
nių pas mus esama!

šaukti.

publikonas gubernatorius, tllH tOS RHUJUS 1130118 
darydamas tokį žingsnį, ko
kį padarė, < 
pritarėjų ir iš mokytojų 
pusės. Rockefelleris žino, 
kad ateina lapkričio mėnuo, 
ateina gubernatoriaus rin
kimų diena. Rockefelleris 
žada dar vienam terminui 
kandidatuoti 
riaus vietai; iš anksto jis 
ieško pasekėjų.

Žinoma, jei mokytojai bū- ^.yS naujį nariai įrašyti, 
tų buvę pabausti, tai nie- Pasižadėta ir toliau dar- 
kam nebūtų ėję sveikatom j duotis, kad iki Seimo dar

Balandžio 4 d. LDS 13 kp. 
į susirinki

mą- Nčinąžąį narių daly
vavo.

Valdybos raportai rodo, 
kad nariai savo mokestis 
gerai mokasi, kuopa yra

susįląųks sąų ture j g rpenesinį •! -m n Ir a t 4- <> 111 “ - - ‘ • J '. u

gubernato- gerame stovyje.
Įrašytas vienas naujas 

narys. Tad šiais metais jau

Jie būtų ruošėsi prie naujo 
streiko.

Nors streikas vyko tik 
viena dieną, bet jis nugąs-

Atrodo, kad tie, kurie no- dino daugelį. Ir streiko pa- 
nuleis sėkmės buvo tokios: moky- 

sparnelius ir tylės. O res-; tojai gaus algų pakėlimą.
rėjo bausti, dabar

Irano šachas Niujorke
Niujorko miestą aplankė 

Irano (Persijos) šachas 
Pahlevi su savo jauna pa
čia. “Miesto tėvai” 
priėmė kaip labai 
valdovą ir kaip gerą 
mokratijos gynėją.”

Tenka priminti, kad ša
chas Pahlevi nešykšti žo
džių savęs reklamavimui.

šachą 
didelį 

“de

Iranas būtų “su Vakarais,” 
kad jis pastotų kelią Tary
bų Sąjungai “į Indijos oke
aną.”

Šachas nori gauti iš 
Amerikos daugiau dolerių. 
Tik tuo tikslu jis čia ir at
vyko. Buvo Washingtone, 
pabaliavojo pas prezidentą 
Kenedį, pasakė kalbą JAV 
Kongrese.

Iranas gauna daug mili-

jonų dolerių už naftą, 
duodamą daugiausiai 
karams. Bet tuos milijonus 
dolerių suryja turčiai. O 
milijonai iraniečių gyvena 
baisų gyvenimą, neapsako
mą skurdą. Daugelis Irano 
valstiečių žemę dirba to
kiais įrankiais, kokiais dir
bo jų prosenoliai prieš tūk
stanti metų ar seniau. Dau
gumą žemių turi sugrobę 
dvarininkai. Pastar u o j u 
metu šachas Pahlevis pra
dėjo savo dvarus pardavi
nėti valstiečiams, bet 
nepadeda jiems sudurti 
lo su galu.

Irano kalėjimai pilni
litinių kalinių. Toje šalyje 
viešpatauja baisi priespau
da.

pą r- 
Va-

tai 
ga-

po-

Ns.

Prašymas
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 1-ma kuopa ren
gia savo metinį banketą 

! balandžio 28-tą d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke, 
džia 6 vai. vakare.

Komisija prašo iš 
įsigyti bilietą, nes 
svarbu iš anksto žinoti, kiek 
žmonių bus bankete. Bilie
tus galima įsigyti “Lais
vės” raštinėje, pas komisi
ją arba ir pas kuopos na
rius. Pas J. Kalvaitį 
skambinkit EV-4-1968 ir 
pas V. Bunkų skambinkit 
AX 7-1648. Bilieto kaina 
$3.50.

Banketo komisija užtikri
na, kad visi atsilankiusieji 
galės gerai ir skaniai pasi- 
sivalgyti, pasiva i š i n t i ir 
smagiai laiką praleisti.

Komisija

Maskva. — TSRS lėktu
vai pastebėjo 310 mylių at
stoję nuo Vrangelio salos 
apleistą JAV militarinę 
stotį, ji buvo įrengta ant 
plaukiančio ledo.

Pra-

anksto 
labai

Dovanos “Laisvei“
l

Sekami Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkai pado
vanojo savo šėrus “Lais
vei”: .

Clevelande mirusiu Ro- 
mondų duktė ir jos vyras 
Pranas Strebakai dovanojo 
savo 
dų 5

Po miestą pasidairius
. ’ į ' .. .

Prie GolųriiMą universi
teto pradėjo Įstatyti pasta
tą naujai mokyklai. Tai bus 
10-ties aukštų''■ namas. ; Jo 
pastatymui ir įrengimui 
skiriama $7,000,000.

New York o miesto tary
ba siekia įvesti patvarky
mą, kad mažiausias atlygi
nimas už darbą būtų $1.50 
per valandą. Tam reikalui 
yra suorganizuota speciali 
komisija.

Inžinierių streikas prieš 
Isbandtsen Co. eina prie 
pabaigos, nes National La
bor Relations Board bando 
sutaikinti. Inžinieriai yra 
organizuoti į Maritime En
gineers 
Sakoma., 
streiko 
milijoną

Beneficial Ass’n. 
kad iš priežasties 
kompanija turėjo 
dolerių nuostolių.

Prie 2nd Avė. ir 32nd 
St., Manhattane, statomas 
naujas 20-ties aukštų na
mas. Tai bus Tenny Co. pa
statas.

Albany, Ga. — Areštavo 
26 negrus, kurie buvo “bal- 
tųjų valgykloje”.

vieną šėrą ir Romon- 
šėrus.
ir F. Budrioniai, Bay-1
N. Y., vieną šėrą.
P a kark Ii s, Athol,

Mass., vieną šėrą.
Aukojusiems širdin g a i 

ačiū.

side, •>

i

MASKVOJE LAIMĖJO 
TRIS DOVANAS

Maskva. — Čionai įvyko 
Čaikovskio muzikos tarp
tautiniai pasirodymai. Trys 
amerikiečiai laimėjo dova
nas. Violončelistas L. Par- 
nas gavo antrąją dovaną 
(prizą $2,775). Du kiti ame
rikiečiai gavo penktąją ir 
šeštąją dovanas.

daugiau naujų narių įrašy
ti.

Ligonių lankytoja B. 
Briedienė raportavo, kad 
ji su savo vyru aplankė ser
gančią Oną Malinauskienę. 
Dabar Ona namuose gydo
si, randasi po daktaro prie
žiūra.

Keletas čiagimių narių 
susirinkime dalyvavo. Jie 
pasiūlė suruošti parengimą, 
kad sukelti finansų Seimo 
delegatams. Nusitarta su
ruošti parengimą gegužės 
27 d. Parengimas gali bū
ti labai įdomus, kokio pir
miau neturėjome. Vaikų 
būrelis ruošiasi suvaidinti 
veikaluką, taipgi bus ir ki
tų pamarginimų. Dalyviai 
taipgi bus pavaišinti. Apie 
tai teks vėliau plačiau pa
rašyti.

Fin. sekretorius F, Yakš- 
tis, gavęs iš LDS Centro 
metinį atlyginimą už kuo
pos narių prižiūrėjimą, $20 
paskyrė kuopai. Susirinki
mas jam už tai pareiškė 
padėką.

Susirinkimą baigus daly
viai buvo kava ir tortu pa
vaišinti. Taipgi J. Grybas 
parodė Lietuvoje suktą fil
mą su anglų kalba. Filmas. 
visiems patiko.

Dabar visi' nariai turėtų 
įsitėmyti sekamą kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks 
gegužės 2 d., Liet. Kult. 

Centre, Ozone* Parke. Susi
rinkimas bus labai svarbus, 
nes bus Centro valdybos 
rinkimai, taipgi ir LDS Sei
mo delegatų rinkimai.

Kuopietis

ATVYKO UKRAINIEČIŲ 
ŠOKĖJAI

Atskrido 105 Ukraniečių 
šokėjų ansamblio nariai. 
Nuo balandžio 24 d. iki ge
gužės 12 jie šoks ir dainuos 
Metropolitan Opera House. 
Bilietų kainos nuo $2 iki $8 
asmeniui.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške prie namų 

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

, VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos.

1556

Pertaisymai veltui.
LUTA CLOTHING

St. Nicholas Ave. (187-188)
NYC., IRT 191st.

ROMOJ ELKIS KAIP ROMĖNAS...
Amerikoj tu dirbi Ponui Doleriui ar doleris dirba Tau? 
Aukšdą mokslą baigę ekonomistai ir advokatai, susibūrę 
tiesioginio ir rūestingai parenkamų investacijų bendro- 
ven, siūlo kiekvienam me 4%, ne 7%, bet

Jei norite sužinoti, kaip Jūsų sunkiai uždirbtas doleris, 
veik be jokios rizikos, yra pajungiamas uždirbti per 
metus Tau tris (3) kartus daugiau nei jis atneša naudos 
paskolintas bankininkui, laikant savo pinigus banke, 

kviečiame rašyti arba skambinti arba užeiti i
1517 Bedford Aye.
Brooklyn 16, New York 
PResident 2-3040

FRANKLIN, INC. 
INVESTORS

•f 7

LLD 1 kuopos žinios
Lietuvių Lite r a t ū r o s 

Draugijos pirmosios kuo
pos susirinkimas įvyko ba
landžio 13-tą, “Laisvės” pa
talpoje. Susidėjusius reika
lus dalyviai svarstė ir pri
ėmė.

Finansų sekretorius ra
portavo, kad nariai rūpina
si metines priduoti be di
delių raginimų. Kai kurie 
nariai visgi neatsiteisė lai
ku.

Knyga “150 dienų Lie
tuvoje” jau atėjo. Ją para
šė dr. Margeris, chicagie- 
tis. Visi nariai ją gaus se
kamame kuopos susirinki
me. Nepamirškite dalyvau
ti ir atsiimti ją.

Kuopų pikniko klausimu 
kalbėjo V. Bunkus. Jis pa
žymėjo, kad prirengiamie
ji reikalai jau atlikti. Pik
nikas bus birželio 10-tą, 
Kasmočių sode, Great 
Necke. Visi minėtą dieną 
rezervuokite piknikui ir 
dalyvaukite.

“Vilnies” laiškas finansų 
vajaus reikalais skaitytas 
ir priimtas. Kuopa ir kele
tas asmenų aukojo para
mai “Vilnies” fondo. Ju 
vardai: 1

La Pąz. — Bolivija nu
traukė diplomatinius ry
šius su Čilės respublika. Jos 
susipyko dėl Lauca upė^ 
vandens.

PRAŠYMAS
Sveturgimiams ginti Ko

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

VELYKŲ SVEIKINIMAI! 
Nuo

EMIL M. KOCH AGENCY
Dorothy L. Humphries 

linki visiems draugams ir 
kostumeriams labai linksmu 

velykinių švenčių.

REAL ESTATE & INSURANCE 
901 Seneca Ave., Brooklyn, N. Y.

VA. 1-7321

Velykiniai Sveikinimai Nuo N 
MR. E. W. CASPAR ) 

Esu lietuvis, ir linkiu visiems 
linksmų Velykų 
THE GRAND 

FLORIST SHOP
65-37 Grand Ave., Maspeth, L. I.

DA. 6-1090
Visokių gėlių ir augalų.

Specialistai sutaisyme vedybinių 
gėlių. Pristatome visur. Kainos 
prieinamo#. Kalbame lietuviškai. 

Norėčiau jums patarnauti.

Jonas, Jr.............  $25.00
LLD 1-oji kuopa .. 10.00 
N. ir P. Bukniai ... 5.00 
N. ir P. Ventai .... 5.00 
K. Aleksynas ....... 1.00
V Bunkus ............. 1.00
J. Kalvaitis ........... 1.00
J. Rušinskas ......... 1.00
M. Stakovas........... 1.00
A. Velička ............. 1.00

Easter Greetings!
Manufacturers Since 1929

PURE EGG BISCUITS 
BREAD STIX—ANISE TOAST 
ASSORTED FILLED COOKIES

FANCY COOK ASSTS.
DIETETIC ITEMS

STELLA D’ORO BISCUIT CO., 
INC.

184 W. 237th St, NYC. KI. 9-8700

Vienas Jūsų

Trenton,; N. J. New Jer
sey Valstijos seimelis pakė
lė po 7 centus taksų ant 
papirosų dėžutės.'

LINKSMŲ VELYKŲ!
; M. TROMBETTA & SON 

INC.
i BRONX TERMINAL
; MARKET 29
> Bronx, N. Y.

OZONE PARK, N. Y.

BANKETAS
Rengia L. D. S. 1-ma Kuopa 

Šeštadienį,

Balandžio 28 April 
“Laisvės” Salėje 

102-02 Liberty Avenue 

Pradžia 6 vai. vakare
Gabios gaspadinės pagamins skanių valgių.

Kviečiame ne tik vietinius, bet ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame tradicijiniame kuopos bankete.

Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu iš 
anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.

Kaina $3.50 asmeniui. Rengėjai

g Ųmmruuj

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 kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Penk t., baland. (Apr.) 20, 1962




