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METAI 51-ji

KRISLAI
Tarptautinė šventė.
Minėtinos dienos.
MJldos namas Chicagoje.
Svarbieji LDS reikalai.
Aido choro jubiliejus. 
Pavojinga važiuotė.

— Rašo J. Gasiūnas —

Šiandien (geg. 1 d.) visuose 
pasaulio kraštuose i v y k s t a 
darbo žmonių demonstracijos, 
kuriose iškilmingai minima 
tarptautinė darbininkų diena.

New Yorko mieste darbinin
kai Gegužės Pirmąją minės 
Union Square susirinkę ir 

< demonstratyviai pasisakys už 
taiką, demokratiją, gerbūviš- 
ką žmonių gyvenimą.

Tikimasi, šioje iškilmingoje 
suėigoje nemažai ir lietuvių 
darbininkų dalyvaus.

Be gegužės 1 d., kuri skai
tosi tarptautine darbo žmonių 
švente, dar turime šį mėnesi 
porą kitų svarbių dienų.

Gegužės 13 d. yra motinų 
pagarbos diena. Visur, kur 
tik galima, tą dieną pareiškia
ma tinkama motinai pagarba. 
Tam; tikslui ruošiamos iškil
mingos sueigos.

Gegužės 30 d. mirusiųjų pa
garbai ir jų prisiminimui ski
riama diena arba kapų puoši
mo diena.

Lietuvių Moterų apšvietos 
klubas, veikiąs Didžiajame 
New Yorke, kaip kiekviene- 

to-iais metais, taip ir šiemet iš
kilmingai minės Motinų dieną 

t šeštadienio vakare, gegužės 5 
d., “Laisvės“ salėje, Ozone 
Parke, N. Y.

Kituose miestuose lietuvių 
moterų klubai taipgi ruošia 
panašius minėjimus.

Nors kartą į metus pasiryž-' 
tame pagerbti savo motiną, 
užsitarnavusią didžiausios pa
garbos.

Dienraštis “Vilnis“ daug ra
šo apie balandžio 8 d. įvykusį 
Lietuvių Dailės ir Dramos klu
bo suvažiavimą Chicagoje.

Suvažiavimas buvo visais 
atžvilgiais sėkmingas. Finan
sinei Mildos paramai buvo su
kelta virš $2,000. Klubo ra
portai rodo, kad Mildos na
mo morgičius atmokėtas ir na
rių paskolos mažinamos. Me
tinių pajamų padaro virš 30 
tūkstančių dolerių.

Garsusis Mildos namas Chi- 
cagos lietuviams yra svarbus! 
kultūrinis centras. Jis rėmė-! 

uių gauna ir kitose lietuvių ko- Į 
’/onijose.

LDS organas “Tiesa“ gegu- 
^žės 1 d. laidoje skelbia savo 
finansinę atskaitą, kuri paro
do, kad su šių metų sausio 1 
d. LDS turėjo turto $1,418,- 
878.65.

Apie vajų “Tiesa“ rašo, kad 
įrašyta 59 nauji nariai. Dau
giausia pasidarbavo Julius 
Neumannas, LDS 134 kuopos 
vajininkas, įrašęs net 17 nau
jų narių. Tai pavyzdingas 
darbuotojas.

Vajus baigsis birželio 1 d. 
Tai dar yra nemažai laiko pa
sidarbuoti.

Seimas įvyks liepos 6 ir 7 
dienomis Detroite, šį mėnesį 
kuopos renka Seimo delegatus 
ir Centro Valdybą.

Mūsų Aido choras smarkiai 
ruošiasi prie auksinio jubilie
jaus minėjimo, kuris įvyks ge
gužės 20 d. Sveikinimų gauna 
iš visų lietuvių kolonijų.

Dabar paaiškėjo, kad jubi
liejinis parengimas bus nufil- 

Mjnuotas ir vėliau bus rodytas 
|kitose lietuvių kolonijose. Fil
mavimą atliks patyręs chica- 
gietis filmininkas J. Misevi-

Tąsa 5-tame pusi.

J. Valstijų raketa 
pasiekė Mėnuli

Cape Canaveral, Fla. — 
Jungtinių Valstijų raketa 
“Ranger IV” pasiekė Mė
nuli. Balandžio 23 dieną iš 
čia ji buvo iššauta ir ba
landžio 26 d. nusileido ant 
mėnulio iš tamsiosios pu
sės, tai yra, tos, kuri nuo 
Žemės nematoma. Tada 
Mėnulio atsta nuo Žemės 
buvo 231,490 mylių. Raketa 
tą erdvę įveikė per 64 va 
landas.

“Ranger IV” yra antras 
žmonių padaras, kuris pa
siekė Mėnulį. Prieš du ir 
pusę metų, 1959 metų rug
sėjo 14 d., Tarybų Sąjun
gos raketa “Lunik II 
sileido ant Mėnulio.

Suorganizavo naują 
TSRS vyriausybę

Maskva. — Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos posėdis išrinko N. 
Chruščiovą TSRS premjeru 
ir užgyrė suorganizuotą 
naują vyriausybę.

Pamatinių pakaitų neįvy
ko. Premjero pavaduoto
jais yra A. N. Kosyginas, 
A. Mikojanas ir dar penki 
veikėjai. Gynybos ministro 
pareigas vėl eis R. Mali- 
novskis, užsienio ministro 
—A. Gromyko, o kultūros 
—J. Furceva.

TSRS Aukščiausiojo 
Teismo pirmininku bus A. 
F. Gorkinas, jo pavaduoto
jais — L. M. Smirnovas ir 
V. Kulikovas.

Iš viso pasaolio
Rio de Janeiro. — Brazi-Maskva. — TSRS žinių 

agentūra TASS pareiškė: 
“Jungtinės Valstijos pradė
damos atominių bombų 
sproginimą Christmas salos 
srityje—pradėjo atominių 
ginklų lenktynes”. TSRS 
spauda, radijas ir televizija 
reikalauja, kad pasaulis 
imtų Jungtines Valstijas 
atsakomybėn “už tą baisų 
prasikaltimą”.

Ženevoje Brazilijos dele
gacija, varde astuonių nė- 
utrališkų valstybių, buvo 
pateikus rezoliuciją, kad 
kol eina nusiginklavimo 
konferencija, tai nei viena 
valstybė nepradėtų atomi
nių ginklų bandymų.

Londonas. — Anglai bū
dami Fanningo saloje, 160 
mylių atstoję nuo JAV ato
minių bombų bandymo, ma
tė pakilusią šviesą.

Helsinkis. V. Meriko- 
si, Suomijos užsienio mi
nistras, pareiškė, kad jo 
šalis priešinga atominių 
ginklų bandymui.

Pekinas. — Kinijos spau
da, radijas ir televizija vi
su griežtumu protestuoja 
prieš JAV atominių ginklų 
bandymus.

“Lunik II” buvo 858 sva
rų. Laike jo skridimo lin
kui Mėnulio visą laiką jo 
įrengimai veikė ir radijas 
atsiliepdinėjo, o kada rake
ta sudavė į Mėnulį, tai nu
tilo — reiškia, susidaužė.

“Ranger IV” buvo 730 
svarų, turėjo radijo signali
zacijos įrengimus, televizi
jos prietaisus nutraukimui 

i paveikslų Mėnulio nemato- 
Įmosios pusės ir jų perdavi- 
įmui į Žemę', bet jo įrengi- 
imai sugedo p6 raketos iššo-

I
I

I 
i

vimo. Numatoma, kad JAV 
karininkai netrukus iššaus 
kitą raketą link Mėnulio, 

nu- kuri gal turės geresnio pa- 
I sisekimo.

I Negrą areštai ir 
persikraustymai

Talladega, Ala. — Neg
rai ir segregacijos priešai 
baltieji pikietavo krautu
ves, kur atsisako negrams 
parduoti reikmenų. Policija 
areštavo vieną baltą jau
nuolį ir 12 negrų.

New Orleans. — Po to, 
kai vienas negras nuvyko į 
New Yorką ir ten gavo ge
rą darbą, tai dabar čionai 
tūkstančiai negrų pasišovė 
vykti į rytus, šiaurę ir va
karus. Dviemis autobusais 
išvažiavo 100 negrų, yra or
ganizuojamas “laisvės trau 
kinys”, kuriuomi išvažiuos 
šimtai negrų.

lijos spauda, radijas ir te
levizija aštriai kritikuoja 
Jungtines Valstijas už pra
dėjimą atominių ginklų 
bandymų. ’’Jornal do Bra
sil” rašo: “Jungtinės Vals
tijos, nepaisydamos pasau
lio nuomonės, pradėjo ato
mų bombų sprogimus... Da
bar prasidės baisus mirties 
šokis...”

Roma. — Italijos spauda 
pareiškė skirtingų nuomo
nių, bet daugumoje rašo, 
kad jeigu pasaulio žmonės 
nesuvaldys atominių ginklų 
bandytojus, tai tas atves 
žmoniją prie baisių nelai
mių.

Stokholmas. — T. Erlan- 
der, Švedijos premjeras pa
reiškė: “Jungtinės Valsti
jos pradėdamos atominių 
bombų bandymą —pradėjo 
atominių ginklų lenktynes”.

Tunisas. — Alžyro vy
riausybė užginčijo Izraely
je skleidžiamus melus, būk 
ji pažadėjusi sumobilizuoti 
100,000 alžyriečių ir “sunai
kinti Izraelį”. Matomai, 
kad prie melų skleidimo 
prisideda ir francūzai, ku
rie priešingi Alžyro nepri
klausomybei.

Atvyko T. Sąjungos kosmonautas Titov
New Yorkas. — Sekma

dienį, balandžio 29 d., iš 
Tarybų Sąjungos didžiuliu 
TSRS lėktuvu, atskrido ta
rybinis kosmonautas G. Ti
tovas, jo žmona Tamara ir 
eilė kitų mokslininkų.

Jie atvyko į erdvių už
kariavimo specialistų kon
ferenciją, taipgi buvo kvies
ti Jungtinių Tautų genera
linio sekretoriaus.

Svečiai apžiūrėjo New 
Yorko miestą. Jie mūsų ša
lyje bus apie savaitę laiko.

Auga masių protestai prieš 
atominių ginklų bandiymus
Washingtonas. — Nors 

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė per radijo trumpas 
bangas aiškino pasauliui 
36-mis skirtingomis kalbo
mis, kodėl pradėjo atmos
feroje bandyti atomines 
bombas, bet protestų banga 
auga. Protestuoja ameri
kiečiai demonstruodami ir 
masiniai siųsdami' telegra
mas ir laiškus.

- Tokio. • Japonrjoš val
džia ir trys didžiosios poli
tinės partijos įteikė protes
tą Jungtinėms Valstijoms 
prieš bandymą atominių 
ginklų Ramiajame vande
nyne.

Laikraščiai, radijo ir te
levizijos koment a t o r i a i 
sako, kad JAV atominių 
ginklų bandymai nuodija 
atmosferą, sudaro pavojų 
Japonijos gyventojams, ir 
iššaukia apsiginki avimo 
lenktynes.

Japonai masiniai demon
stravo prieš JAV ambasa
dos rūmus ir reikalavo tuo
jau sulaikyti ato minių 
ginklų bandymus.

Ženeva. — V. Zorinas, 
TSRS delegacijos pirminin
kas nusiginklavimo konfe
rencijoje, sakė: “Jungtinės 
Valstijos nuo seniau ruošėsi 
prie šių atominių bandymų 
ir juos pradėjo nepaisyda
mos pasaulio žmonių pro
testų... Tas jų žingsnis ne 
tik padidino lenktynes ap
siginklavime, bet padidino 
ir karo pavojų... Už tai at
sakomybė krinta tik ant 
Jungtinių Valstijų”.

Londonas. — Anglai ma
siniai protestavo prieš ato
minių ginklų bandymus ir 
pikietavo JAV ambasadą. 
Daugybė žmonių paskelbė 
sėdėjimo streiką ir per nak
tį sėdėjo prieš ambasados 
rūmus. Anglijos policija 
areštavo apie 200 pikieti- 
ninkų.

Washingtonas. — JAV 
karo jėgos jau išbandė ir 
daugiau atominių bombų, 
vienas atmosferoje, kitas 
požemyje. Baltąjį Namą pi
kietavo šimtai žmonių, jų 
tarpe ir mokslininkas Dr. 
Linus Paulingas.

New Delhi. — Indijos 
spauda, radijo ir televizijos 
komentatoriai reiškia dide

lį nepasitenkinimą, kad 
Jungtinės Valstijos pradė
jo atominius bandymus. 
Prieš kelias dienas Indijos 
premjeras Nehru kreipėsi į 
prezidentą Kenedį raginda
mas jį nepradėti atominių 
ginklų bandymų, bet į Neh
ru baisa nebuvo tinkamai 
reaguota.

Tunisas. — Alžyro Liau
dies vyriausybės informa
cijų ministras sakė: “Nie
kados taiką mylinti liaudis 
nepateisins šį Jung t i n i ų 
Valstijų pasielgimą”.

New Yorkas.—Virš 3,000 
moterų, vaikų ir studentų 
protestavo prieš atominių 
ginklų bandymus. Demon
stravo prie Jungtinių Tau
tu buveinės ir reikalavo 
veikti sulaikymui ęro nuo
dijimo.

New Yorkas. — Čionai 
per keturias dienas tūks
tančiai žmonių, daugumoje 
jaunimo, protestavo prieš 
JAV atominių bombų ban
dymus.

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų studentų pikietavo 
JAV ambasadą.

New Delhi. — Indijos 
spauda ir radijas protes
tuoja prieš atominių bom
bų bandymus.

Londonas. — Anglijos 
teismas nubaudė 30 pikieti- 
ninkų po $8.80, kurie pikie
tavo JAV ambasadą ir ten 
buvo susėdę gatvėje.

Akrą. — Ganos vyriau
sybė kreipėsi į JAV valdžią 
raginant sulaikyti atominių 
bombų bandymus.

JAV marininkai puolė 
Vietnamo partizanus

Saigonas. — Mekongo 
upės slėnyje Jungtinių Val
stijų marininkai puolė Pie
tų Vietnamo partizanus. 
Kartu puolė ir Vietnamo 
kareiviai. Sakoma, kad už
mušė 87 partizanus ir daug 
jų sužeidė.

Kiek žuvo Vietnamo val
džios kareivių, tai nepasa
ko. Sako, kad partizanai 
nušovė vieną Jungtin i ų 
Valstijų “H-21” malūnspar
nį, kuris veikė prieš parti
zanus.

JAV "Jury” (kaltino 
plieno karalius

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų federalinė “Ju
ry” įkaitino Bethlehem 
Steel Co., United States 
Steel Co. ir dar penkių ki
tų kompanijų viršininkus 
už sulaužymą Antitrustinio 
įstatymo.

Valdžia kaltina plieno ka
ralius, kad jie jau nuo 1948 
metų kėlė kainą ant plieno 
ir tuo išlupo daug pinigų 
iš valdžios už gaminamus 
ginklus ir iš liaudies už 
reikmenis.

Kaip žinome, pastaruoju 
laiku plieno karaliai vėl 
buvo pasimoję pakelti ant 
plieno kainą. Jeigu jų

Sako: Pasitarimai 
duoda vaisių

Maskva. — G. Cowles, 
“Look” žurnalo redakto
rius, gavo progą pasitarti 
su TSRS premjeru. Chruš
čiovas sakė, kad valstybių 
vadų pasitarimai greičiau
siai galėtų išrišti nesutiki
mų klausimus, bet gerų pa
sekmių duoda ir žemesnių
jų pareigūnų pasitarimai.

Chruščiovas priminė, kad 
TSRS užsienio minis t r o 
Gromyko ir JAV valstybės 
sekretoriaus Rusko, ir am
basadoriaus Thompsono pa
sitarimai davė gerų rezzul- 
tatų.

Vėliausios žinios
Madison, N. J. — Dakta

rai W. E. Smith, L. Miller 
ir E. Yazdi sako, kad pla
tus vartojimas vitaminų 
padidina plaučių vėžio su
sirgimus. Jie daro išvadą, 
kad dirbtinis akstinimas 
yra žalingas žmonių sveika
tai.

Pekinas — Kinija ir Ku
ba pasirašė prekybos su
tartį. Per metus laiko Kini
ja pasiųs į Kubą 134,000 to
nų maisto, o iš Kubos gaus 
1,120,000 tonų cukraus.

Roma. — Virš 1,000 fa
šistų minėjo 17-kos metų 
sukaktį nuo Benito Musso- 
linio galo. Prieš 17 metų 
italai partizanai nužudė 
fašistų vadą ir jo meilužę 
Klarą Patacci.

Denver, Del. — General 
Dynamics Corp., kuri gami
na JAV karo lėktuvus, per 
tris šių metų mėnesius pa
sidarė $10,740,000 pelno.

Paryžius. — Sulaukęs 89 
metų amžiaus mirė genero
las A. Chambrun.

Washingtonas. — Atvy- 
koi Anglijos premjeras 
Macmillanas.

—1 , Į

NEW DELHI. — Prasi
dėjo Indijos Komunistų par
tijos posėdžiai.

planas būtų pavykęs, tai 
per metus JAV valdžia ap
siginklavimo reikalams bū
tų turėjusi išmokėti bilijo
ną dolerių daugiau, kaip 
dabar yra suplanuota, o 
karo laivų statytojai ir 
ginklų gamintojai, pakilus 
kainoms ant plieno, būtų 
sutrukdę jų gamybą.

Jeigu valdžios advoka- 
katams pavyks įrodyti plie
no karalių kaltę, tai už lau
žymą Antitrustinio įstaty
mo korporacijos galės būti 
nubaustos pasimokėti po 
$50,000 bausmės, o jų vy
riausi vedėjai po metus ka
lėjimo ir po $50,000 pinigi

nės baudos.

Nepalio karalius 
už sugyvenimą

Katmandu. —Nepalio ka
ralius Mahendra atrėmė In
dijos kritiką už jo draugiš
kus ryšius su Kinija. Kara
lius sakė, kad Indija neturi 
teisių padiktuoti Nepalio 
karalystei politiką. Indijos 
spauda rašė tokiu tonu, būk 
Nepalio karalystė yra In
dijos dalis. Karalius stoja 
už draugišką sugyvenimą.

Nepalio karalystė randa
si aukštuose Himalajų kal
nuose. Ji turi apie 10,000,- 
000 gyventojų.

t

Havana. — Apie 60 Ku
bos liaudies priešų, grupė
mis po kelis, suėjo į Urug
vajaus ambasadą, o amba
sada paskelbė, kad jiems 
suteikia “politinę prieglau
dą”. Numatoma, kad Urug
vajaus ambasada tą daro 
tikslu, idant nutraukus di
plomatinius ryšius su Ku
ba.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia bijosi, kad 
JAV nepadarytų Tarybų 
Sąjungai nusileidimų vaka
rinio Berlyno klausimais, ir 
kad nesusilaikytų nuo ato
minių bombų bandymų. To
dėl keli valdininkai išsisku
bino į Washingtoną.

Ženeva. — JAV pradėji
mas atominių ginklų ban
dymų labai sugadino ūpą 
nusiginklavimo konferenci- 
joj*-.

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV bandė “Saturn” rake
tą.

Ottawa. — Birželio 18 d. 
bus renkamas Kanados 
parlamentas.

Kopenhaga. — Sulaukęs 
79 metų amžiaus mirė ra
šytojas Francis Hackett.

PEKINAS. — Kinija ir 
TSRS pasirašė prekybos su
tartį.
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Gęgužes Pirmoji
J ' šlįANDIEN Gegužės Pirmoji.

Šiandien—tarptautinė darbo žmonių šventė—solida- 
rųnįo diena, visų šalių darbininkų vienybės diena!

’ /Ši šventė gimė Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1886 metais, bet šiandien ji čia bene labiausiai paneig
ta. Ja neigia, ją bando net pajuokti visi valstybės orga
nai, o darbo unijų vadovai-biurokratai jai atsuko savo 
nugarą, nežiūrint to, kad Gegužės Pirmoji gimė Ame
rikos darbininkų kovose už aštuonių valandų darbo die
ną, už šviesesnį sau ir visiems dirbantiesiems rytojų.

Reakcinė kapitalistų klasė bando viską paneigti, 
pajuokti, kas naudinga darbininkų klasei, kas vienija, 
riša krūvon visų kraštų dirbančiuosius.

Nežiūrint viso to, pažangieji JAV darbininkai deda 
didžiausių pastangų šiai dienai iškilmingai paminėti, iš
keliant brangiausius visai žmonijai šūkius už taiką, už 
laisvę, už šviesesnį rytojų.

Šiemet mūsų didmiesčio, Niujorko, darbo žmonės 
atgavo sau teisę Gegužės Pirmąją susirinkti į tradicinę 
savo vietą, į Union Square gyvybiniams darbo žmonių 
ir visos žmonijos reikalams aptarti. Taika!—pats vy
liausias šūkis.

— o —
MŪSŲ DĖMESĮ atkreipė šių metų Tarybų Sąjun

gos Komunistų partijos CK iškeltieji šūkiai, kuriuos 
Gegužės Pirmąją iškels demostracijose, eisenose TSRS 
ir kitų socialistinių šalių darbo žmonės. Jų yra 104. Pa
minėsime tik kaikuriuos, būdingesnius:

Tegyvuoja taika ir tautų draugystė!
Tegyvuoja marksizmas-lelinizmas — didysis revo

liucinis mokymas, galingas viso pasaulio darbo žmonių 
idėjinis ginklas!

Testiprėja visų šalių darbininkų klasės ir darbo 
žmonių veiksmų vienybė ir kovinis solidarumas kovoje 
už taiką, nacionalinę nepriklausomybę, demokratiją ir 
socializmą!

Pasaulio tautos! Kovokite už visišką ir galutinį gė
dingos kolonijinės vergovės sistemos likvidavimą! Sie
kite, kad tuojau pat ir bę§ąlygiškai būtų išvaduotos vi
sos kolonijų šalys ir tautos!

Tegyvuoja Anglijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Francūzijos ir Tarybų Sąjungos tautų draugystė K ir 
bendradarbiavimas tvirtos taikos visame pasaulyje in
teresais !

Tegyvuoja komunizmas, įtvirtinąs žemėje Taiką, 
Darbą, visų tautų Laisvę, Lygybę, Brolybę ir Laimę!

— o —
ŠIEMET GEGUŽĖS PIRMĄJĄ padangė smarkiai 

aptamsėjo dėl to, kad JAV vyriausybė pradėjo bandyti 
branduolinius ginklus. Nekreipdama dėmesio į Ame
rikos ir viso pasaulio žmonių protestus, ėmė eksploduo- 
ti branduolines bombas Pacifiko salose.

Kiekvienam aišku, jog tai pavojingas žingsnis dau
geliu atžvilgių: tų bombų bandymai nuodija atmosfe
rą, o tai reiškia ir žmones, gyvenančius žemėje, be to, 
kaip sako patys toliau numatą amerikiečiai, tai grūmo
jimas taikai.

Netenka nė sakyti, jog Gegužės Pirmąją, nežiūrint, 
kaip ir kur ji bus paminėta, prieš bandymus žmonės 
tars savo žodį.

.................... 1 n ■■

TELMANO ŽUDIKAI 
LAISVI

Žinių agentūra Elta pra
neša iš Berlyno sekamą ži
nią: -A

Balandžio 10 d. čia paskelb
tas Rozos Telman—Vokietijos 
darbininkų klasės vado Ernes
to Telmano, kurį hitlerininkai 
piktadariškai nužudė 1944 
metais, našlės pareiškimas.

4<Labai susijaudinusi ir pasi
piktinusi, —rašo ji, — suži
nojau, kad du mano vyro žu
dikai nebaudžiamai gyvena 
Vakarų Vokietijoje.”

Apie tai sužinota iš prane
šimo, kurį tarptautinio susiti
kimo metu 17-ųjų Buchenval
do kalinių išvadavimo metinių 
proga padarė Liudvigas Land- 
veras, nacizmo laikais perse
kiotų asmenų susivienijimo 
žemutinės Saksonijos organi
zacijos pirmininkas. Lan’dve- 
ras nurodė žudikų vardus—tai 
SS štabsšarfiureris Otas ir SS 
unteršarfiureris Berge ris iš 
liūdnai pagarsėjusios Buchen
valdo koncentracijos stovyklos 
“99 komandos.” Pirmasis da
bar mokytojauja, o antrasis 
yra banko tarnautojas Vakarų 
Vokietijoje.

Kaip galėjo žudikai taip il
gai likti nenubausti? — rašo 
laikraštis “Nojes Doičland.”

Į šį klausimą, nurodo laik
raštis, nesunku atsakyti, atsi
žvelgus į tai, kas jau daugelį 
metų vyksta Bonos valstybėje. 
Esesininkai Otas ir Bergeris 
1944 metų rugpiūčio mėnesį 
veikė kaip įgaliotiniai tų pačių 
militaristų ir imperialistų, ku
rie šiandien vėl viešpatauja 
Vakarų Vokietijoje.

Roza Telman kreipėsi į Kle- 
vės prokuratūrą (VFR), rei
kalaudama patraukti teismo 
atsakomybėn jos vyro žudi
kus — buvusius esesininkus 
Volfgangą Otą ir Alfredą 
Bergerį.

Sveikiname!
KAS METAI BALANDŽIO 22 d.—Lenino gimimo 

dieną— Tarybų Sąjunga skiria leninines premijas pasi
žymėjusiems mokslininkams, rašytojams, menininkams, 
dailininkams už puikius darbus, už didžius žygius.

Šiemet leninines premijas gavo daug mokslininkų, 
taipgi trys rašytojai ir trys menininkai.

Tarp rašytojų—mūsų tautietis, įžymusis lietuvių po
etas Eduardas Mieželaitis. Jis buvo premijuotas už sa
vo eilėraščių knygą “Žmogus”.

Šia proga Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Pirmasis jausmas, išgirdus šią žinią, yra pasidi

džiavimas poetu E. Mieželaičiu — talentingu tarybinės 
poezijos meistru, savo geriausiais kūriniais praturtinu- 

u visos mūsų šalies literatūrą. Jo “Žmogus”, peržen
gęs gimtosios Lietuvos sienas, plačiausiai suskambėjęs 
visoje mūsų tėvynėje,—vertingas daugnacionalinės ta
rybinės poezijos kūrinys.

' Rašytojo komunisto E. Mieželaičio poezija—kupi
na atkaklių, nerimastingų ieškojimų, naujų savitų kū
rybinių atradimų. Persunkta mūsų komunistinės epo
chos, didybės ir grožio idealais, ji yra tauri ir huma
niška, giliai internacionalinė, šlovinanti Gyvenimą ir 
Žmogų. • 7

E. Mieželaičio poezijos aukštas įvertinimas—tary
binės lietuvių literatūros laimėjimas. Gaivioje demokra
tinėje kūrybinėje aplinkoje lietuvių literatūra ir ypatin
gai poezija prasiskleidžia spalvingai, įdomiai ir įvai
riai. Ji gyvena tikrą kūrybinį pakilimą, kuris jau daug 
brandaus davė, o ir toliau žada naujus laimėjimus.

Džiaugiasi ir didžiuojasi E. Mieželaičio knygos 
“Žmogus” įvertinimu Leninine premija visi respublikos 
darbo žmones. “Tiesos” redakcija savo ir skaitytojų 
vardu sveikina E. Mieželaitį su apdovanojimu Leninine

TSRS KOMJAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. balandžio mėnesio 
antroje dalyje M a s k y o je 
įvyko Tarybų Sąjungos 
Komjaunimo organizacijos 
atstovų XIV suvažiavimas. 
Ši organizacija vaidina mil
žinišką vaidmenį tarybinių 
respublikų ekonominiame ir 
kultūriniame žmonių gyve
nime. Jai priklauso apie 20 
milijonų jaunų žmonių!

Suvažiavime, be kitų, 
kalbą pasakė ir N. Chruš
čiovas. Čia paduodame įdo
mią iš jo kalbos ištrauką:

Mūsų jaunimas kasdien jau
čia didžią liaudies, Tarybų 
valstybės meilę ir rūpinimąsi. 
Net labai sunkiais Tarybų val
džios kūrimosi metais buvo 
daroma viskas,, kad būtų iš
ugdyta protingų, gerai išsila
vinusių, kūrybiškai mąstančių 
žmonių karta su plačiomis pa
žiūromis į gyvenimą.

Pagalvokite apie tokį skai
čių : šiandien Tarybų Sąjungo
je yra daugiau kaip 22 mi
lijonai politinio darbo darbuo
tojų, baigusių aukštąjį moks
lą. Darbininkų tarpe 40 pro
centų yra baigę aukštąjį ir vi
durinį mokslą, kolūkinės vals
tietijos tarpe — daugiau kaip 
23 procentai. Vadinasi, į die
notvarkę iškilo ne tik visuoti
nio raštingumo klau simas, 
apie kurį svajojo V. Leninas, 
bet ir puikaus visų gyventojų 
išsilavinimo, aukštos techni
nės, mokslinės ir humanitari
nės tarybinių žmonių kultūros, 
klausimas. ,

Kiekvienas galvojąs žmogus 
svajoja pragyventi gyvenimą 
taip, kad apie jį būtų gerai 
prisimenama, kad jis 'paliktų 
gerą savo darbo pėdsaką že
mėje. Tokia pažiūra į gyveni
mą ypač būdinga tarybiniam 
žmogui, statytojui, kovotojui, 
žmogui, kuris rūpinasi ne tik 
savo paties laime, bet ir visuo
tine gerove. Bet palikti gerą 
pėdsaką žemėje — tai ne tik

pagaminti kažkokių ■ materiali
nių vertybių. Materialinės ver
tybės labai reikalingos visuo
menės vystymuisi, nes, nesu
kūrusi materialinių vertybių 
visuomenė negali žengti į prie
kį, vystytis, negali žengti į ko
munizmą, nes komunizmas vi
sų pirma numato materialinių 
ir dvasinių gėrybių gausumą 
kiekvienam žmogui, visai vi
suomenei. Ir be to kiekvienas 
žmogus svajoja išauginti pri
deramą pamainą.

Kalbant apie šį kilnų žmo
gaus norą visuomeninių idealų 
kalba, reikia, jog kiekviena 
visuomenė, turinti kilnius tiks
lus ir veiksmų programą šiems 
tikslams pasiekti, svajoja, kad 
jaunoji karta perimtų visa ge
riausia iš to, ką sukūrė žmo
nija.

štai kodėl mes, komunistai, 
visi tarybiniai žmonės, siekia
me, kad mūsų jaunimas būtų 
verta vyresniosios kartos pa
maina, kad šia pamaina būtų ( 
galima visiškai pasikliauti, 
štai kodėl mums visiems ma
lonu, kad vyresnioji komunis
tų karta turi tokią puikią pa
mainą. Džiugu ir malonu žiū
rėti i jūsų jauną salę ir matyti 
čia mūsų šlovingosios Tėvynės 
jaunosios kartos žiedą. (Ilgai 
trunką plojimai.) Jūs gerai 
žinote, kaip nuoširdžiai my
lėjo jaunimą didysis Leninas, 
kaip jis rūpinosi teisingu, ko
munistiniu augančiosios kartos 
auklėjimu. Kaip apsidžiaugtų 
mūsų brangusis Vladimiras 11- 
jičius, jeigu pabūtų jūsų XIV 
suvažiavime, išgirstų apie pui
kius tarybinio jaunimo dar
bus. Šių dienų komjaunuo
liai — lljičiaus vaikaičiai — 
pateisino jo viltis!

Mūsų metu visas pasaulis 
mato, kokį aukštą lygį Tarybų 
šalyje ir kitose socialistinėse 
šalyse pasiekė ekon o m i k a , 
mokslas, technika, kultūra, 
kokie tikrai bekraščiai hori
zontai atsiveria i mums. Jūs pa
tys, tinote, —ir jūsų Jaki vaiz
duotė čia jums, geras padėjė
jas, — kokiaš naujas, dar' di
dingesnes platybes tarybinio 
žmogaus veiklai atveria mūsų 
partijos Programa — komu
nistinės visuomenės pastaty
mo programa. Ji apskaičiuo
ta dvidešimčiai' metų, ir kai 
kam iš jūsų gali atrodyti, jog 
tai ilgas laikas. Kai kurie net 
gali pagalvoti, kad, turint tiek 
daug laiko, gal būt, nevertė
tų skubėti.

Tačiau mes visi, ir jauni, ir 
vyresni, turime skaitytis su lai
ko veiksniu. Juk 20 metų su
sideda iš dienų, o dienos—iš 
valandų ir minučių. Norint 
įvykdyti ir viršyti didžias Pro
gramoje numatytas užduotis, 
negalima iš 20 metų sugaišti 
nei vienos dienos, nei valan
dos, nei minutės.

Prisiminiau tokią senovės le
gendą. Vienas išminčius su
tiko keleivį. Keleivis paklau
sė :

—Ar toli iki miesto?
—Eik, — atsakė išminčius.
Sutrikęs keleivis ėmė eiti to

liau. Tuomet išminčius jį pa
šaukė ir pasakė:

—Iki miesto, reikia eiti dvi 
valandas.

—Ko gi tu man anksčiau 
nesakei — įsižeidė keleivis.

—Norėjau, pamatyti, kaip 
tu eini, — atsakė išminčius.—• 
Tu eini gerai. Taip einant tau 
kaip tik reikia dviejų valan
dų nueiti iki miesto.

Pažvelkite, brangūs drau
gai, kaip greitai žengia į prie
kį mūsų šalis, tarybinė liau
dis! Eidami tokiu tvirtu, pla
čiu žingsniu, mes, be abejo, 
galėsime įvykdyti planus nu
matytu laiku. (Plojimai.) Bet 
šie planai dideli. Ir čia rei
kia, kad visi žengtų vienodai. 
Be to, būtinai reikia prisimin
ti, kad dalyvauti komunizme 
statyboje tai ne tik didžiulė 
laime, bet ir didžiulė atsako
mybė. Mūsų partijos suvažia
vime buvo teisingai nurodoma, 
kad komunizmas statomas mi
lijonų darbu, darbu ir tik dar
bu.

VAISTAI; PRIEŠ 
NUTAUTĖJIMĄ

“Tėvynės balse” skaito- 
me:

“Daug kas iš mūsų sieloja
si,—rašo kanadiškiuose ‘Tėviš
kės žiburiuose, kažkoks Jonas 
Karka. Girdi, “mažėja lietu
viškų knygų, laikraščių skai
tymas, silpnėja organizacijos, 
jaunimas tolsta nuo lietuvybės 
dideliais šuoliais, paskęsdamas 
šio žemyno bangose.”

Straipsnio autorius kelia 
klausimą: “Ar tai nepagydo
ma liga?” Jis bando įpiršti 
vaistus nuo tos ligos. Karkos 
ir, matyti, “Tėviškės žiburių” 
redaktorių nuomone, kaltė dėl 
to, kad dešimtys tūkstančių 
jaunų lietuvių Amerikoje ir 
Kanadoje nutolo nuo lietuviš
kos veiklos, tenka “netobulu
mams lietuviškame gyveni
me.” Autorius kviečia sutelkti 
mokslininkus ir tyrinėtojus, 
kurie “surastų vaistus prieš 
nutautėjimą, kaip ilgiau išlai
kyti savo bendruomenėj priau
gančią kartą.”

“Tėviškės žiburiai” pasišovė 
ieškoti to, kas jau seniai su
rasta. Norint neleisti jaunajai 
kartai ištirpti asimiliacijos ka
tile, reikalinga nepaliaujamai 
stiprinti kultūrinius ryšius su 
gimtuoju kraštu, su tautos ka
mienu. O to kaip tik nenori 
ponai iš “Tėviškės žiburių.” 
Jų pastangos surasti kitus 
“vaistus” yra bergždžios ir 
beviltiškos.

Kaimas prie 
Dunojaus kranto

Ant aukšto dešiniojo. Du
nojaus kranto stovi didelis 
bulgarų Beregovo kaimas. 
Jis visas iš gerų mūrinių 
namų. Taisyklingai išpla
nuotos gatves apsodintos 
vaismedžiais. Beregovas — 
pirmaujančio kooperatinio 
žemdirbystės ūkio centras. 
Kiekv i e n a m , kuris bent 
karta lankėsi šiame jaukia
me, tvarkingame kaime, no
risi gyventi čia ilgiau.

Beregovo valstiečių gyve
nimas liaudies valdžios 
metais neatpažįstamai pasi
keitė. Kooperatinė ūkio sis
tema atnešė į kiekvienų na
mą pasiturimą gyvenimą. 
Nauji čia ne tik gyvena
mieji, bet ir visuomeniniai 
pastatai: dvi erdvios mo
kyklos, liaudies skaitykla, 
30 kaimo gyventojų studi
juoja aukštosiose šalies mo
kyklose.

Už puikius žemės ūkio ga
mybos rodiklius 110 kaimo 
gyventojų — vietos koope
ratyvo narių — apdovanoti 
respublikos ordinais. Ordi
ninkų šeimos priešakyje 
žengia geriausias šalies 
traktorininkas Socialistinio 
Darbo Didvyris Borisas Bu- 
garovas.

Prieš kelerius metus Be- 
regovą aplankė vieno Vaka
ruose paplitusio buržuazi
nio laikraščio koresponden
tas. Jis rašė, turėdamas 
galvoje naujus čerpinius 
stogus, kad čia matė tikrą 
raudonąją Bulgariją.

K. Nikolajevas

premija ir linki jam tolesnių kūrybinių laimėjimų.”
Džiaugiasi šiuo poeto Mieželaičio laimėjimu visa 

Lietuva, džiaugiasi visi dori josios sūnūs ir dukros, iš
siblaškę užsienyje. //

Sveikiname Tave, mylimas mūsų poetė Eduardai! 
Gyvuok Ir kurk vis ‘ daugiau’! A / ■ • •' v ■

PASISAKĖ Už TOKIĄ 
PAT ALGĄ MOTERIMS

Philadelphia, Pa. —Penn- 
silvania valstijos Aukščiau
siasis teis m a s pasisakė, 
kad moterims už tokį pat 
darbą būtų mokama tokia 
pat alga, kaip ir vyrams. 
Valstijos įstatymai to rei
kalauja, bet, kai kai kurios 
kompanijos to nedarė.

Belgradas. — Jugoslavija 
rengiasi daugiau pirkti 
maisto Jungtinėse Valstijo
se.

Skurde gyvenančių 
žmonių milijonai

Žymus ekonomistas Leon 
H. Keyserling savo rapor
te skelbia, kad 1960 metais 
vargingai vertėsi apie 77 
milijonus Jungtinių Valsti
jų gyventojų, kas sudaro 
apie du penktadalius visų 
krašto gyventojų.

Kenedžio administracijai 
priduotame raporte jis nu
rodo, kad 38 milijonai ame
rikiečių turėjo metinių pa
jamų mažiau, kaip $4,000. 
Daugelis jų ' nepadarė nei 
$2,000 metinių pajamų. Di
džiulėms šeimoms, kurių 
pajamos nesiekė nei $4,000, 
ypač teko panešti didžiulių 
trūkumų.

Nemažų J:rūkumų ir sun
kumų teko panešti ir ki
tiems 39 milijonams gyven
tojų, nors jų pajamos buvo 
kiek aukštesnės. Skaitlin
gos šeimos,, turinčios nema
žai priaugančių vaikų, sun
kiai turėjo galą su galu su
durti.

Negeresnė padėtis buvo 
ir 1961 metais.

L. H. Keyserling pataria 
Kenedžio vyriausybei ir 
Kongresui į tai kreipti dė
mesį: gerinti ekonominį 77 
milijonų gyventojų gyveni
mą.

Ekonominiam progresui 
konferencija jo raportą at
spausdino ir platina.

Keyserlingas tarnavo pre
zidento Trumano administ
racijos ekonominių patarė
jų taryboje. Aišku, jis yra 
plačiai susipažinęs su Jung
tinių Valstijų ekonominiu 
gyvenimu. Jo paruoštas .ra
portas turi daug svarbos.

i __ i__
JAV vaikų darbas 
praeityje ir dabar

JAV Darbo departamen
tas šiomis dienomis, išleido 
knygą apie įstatymais re
guliuojantį darbą Jungtinė
se Valstijose. Joje plačiai 
nušviečiamas ir vaikų dar
bas praeityje ir dabar.

Knygoje taipgi yra ir pa
veikslų. Vienas paveikslas 
labai šiurpulingas. Jis pa
rodo, kaip Georgia valstijo
je šio šimtmečio pradžioje 
aštuonmečiai vaikai, basi, 
skudurais apsisiautę, dirbo 
audinyčioje. Už 12 valan
dų darbą jie gaudavo ne 
daugiau kaip 36 centus. Tai 
pasibaisėtinas mažų vaikų 
išnaudojimas.

Knygoje nurodoma, kad 
pirmiau nuo 8 metų iki x 15 
metų vaikai tegaudavo au- 
dinyčiose ir kitose darba
vietėse apie po 3 centus į 
valandą.

Per pastaruosius 50 me
tų, tiesa, darbo reguliavi
me buvo padaryta nemažai 
progreso. Daugiausia tuo 
klausimu progreso padary
ta Franklino D. Roosevelto 
prezidentavimo metais. Bet 
ir dabar darbo reguliavimo 
įstatymas yra taisytinas.

1957 metų specialus gy
ventojų surašinėjimas sura
do, kad ir dabar apie 10 
procentų visų ūkio darbi
ninkų sudaro tarp 10 ir 13 
metų vaikai ir jie, kaip dar 
daugelis milijonų darbinin
kų, negauna įstatymu nu
statytos minimum algos.

Kaip pavojingų vaistų 
apsisaugoti? /

Senatoriaus Estes Kefau- 
verio pasiūlytas bilius dėl 
geresnės vaistų kontrolės 
turėtų susilaukti reikalin
gos piliečių paramos.

Antai prez. Kenedis nu

rodė, jog vaistų kontrolė 
yra šiuo metu nepakanka
ma ir dėl to žmonių sveika
tos reikalai paliekami pavo
jingoje padėtyje.

Tuo svarbiu klausimu pa
sisakė dr. Helen Taussig, 
vaikų ligų specialistė, kal
bėdama Hopkins ligoninėje 
Baltimoreje. Jinai nurodė, 
kad Vakarų Vokietijoje ir 
Anglijoje yra virš 5,000 kū
dikių, gimusių visai suga
dintomis rankomis ir kojo
mis, o daugelis tokių yra 
mirusių. Patirta, kad moti
nos, naudojusios pavojingą 
miegamųjų pilių rūšį, pa
gimdo nesveikus vaikus. Dr. 
Taussig pastebėjo, kad ir . 
čia Amerikoje parduodama 
panašios rūšies pavojingo 
miegamųjų vaistų, kurie’ 
gali padaryti daug žmonių 
sveikatai žalos.

Kasdien visokiais vardais 
čia atsiranda patent uotų 
vaistų, kurie, gerai neišty
rus, paleidžiami viešai par
davinėti. Tik vėliau, kai pa- 
tiriamas jų pavojingumas, 
bandoma jų naudojimą su
laikyti. Bet kas gi gali ap
skaičiuoti, kiek jau žalos 
esti žmonių sveikatai pada
ryta?

Sen. Kefauverio bilius 
nieko nedelsiant turėtu bū
ti priimtas.

Tamsi jauniems 
menininkams ateitis

Žinote, kad JAV Darbo 
departamentas nepat aria 
tėvams savo vaikus mokyti 
dainininkais, šokėjais, mu
zikais, aktoriais ar kitokiais 
menininkais. Nepataria to
dėl, kad jiems baigus moks
lą sunku bus gauti užsiėmi-. • 
mą, kokio tikėjosi besimo-^ 
kydami. v •

Šiuo metu Amerikoje me- ** 
nininkų yra daug daugiau, 
negu jiems reikalingų dar
bų. Naujiems menininkams 
labai sunku prasimušti į 
tinkamą vietą. Gyvenimo 
sąlygos taipgi jiems neleng
vos.

Kad taip yra, tai paliudi
ja ir buvęs Philadelphijos 
simfoninio orkestro dirigen
tas Leopold Stokowski. Jis 
kongresiniam subkomitetui 
raportavo, kad ir opera A- 
merikoje eina velniop, kuo
met vaikomasi dolerio, o ne 
aukštos rūšies ineno.

Raštinių darbas buvo 
moterims negalimas

1881 m. New Yorke buvo 
įsteigta pirmoji mokykla 
moteris mokyti mąšinraščiol 
ir kitų raštinės darbų.

Žinote, kad šio miesto 
moterų draugija griežtai 2- 
užprotestavo ir reikalavo "4 
mokyklą tuojau uždaryti. 
Proteste draugija nurodė, 
kad “moteris dėl savo fizi
nių ypatumų negali atlikti 
šio darbo, reikalauja n č i o 
vi krūmo,, fizinės bei dvasi
nės įtampos.”

20-ame šimtmetyje jau 
niekas dėl šio darbo nepro
testuoja. Šiuo metu tą dar
bą dirba daugiausia mote
rys ir jos tą darbą geriau 
už vyrus atlieka.

Matote, pirmiau atrodęs 
moterims negalimas darbas 
šiandien patapo vyriausiu 
moterų darbu .

. Saigonas. — Pietų Viet
namo karininkai prisipaži-' 
no JAV generolui W. B. 
Rosson’ui, kad jie “dažnaiZ 
įsiveržia į Kambodžos val*J^ 
stybę persekiodami parti

zanus”.
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D-ro Algirdo Margerio knyga
' ^150 dieny Taryby tie tavoje"

I Jei jis, išlipęs iš lėktuvo, Į ir pas Kauno.ir Vilkaviškio
1959 metų vasarą čika- 

gietis d-ras Alg. Margeris, 
kartu su pirmąja JAV lie
tuvių turistų grupe, vyko i 
Tarybų Lietuvą, kad galėtų 
parašyti apie ją knygą.

Pabuvojusi ten 25 dienas, 
turistų grupė grįžo atgal į 
JAV, su ja kartu grįžo ir 
rašytojas. Ant greitųjų jis 
su J. S. Jokubka parašė ir 
išleido apie Lietuvą brošiū
rą — “Lietuva šiandien”— 
pirmuosius savo įspūdžius. 
O kai sėdosi rašyti knygą, 
d-ras Margeris pamatė, kad 
jam stokuoja medžiagos: 
per trumpas Lietuvoje bu
vimas neleido pirmarankės 
Medžiagos užtenkamai su
kaupti.

Ką daryti?
1960 metais d-ras A. 

Margeris nutaria vykti į 
Tarybų Lietuvą antrą kar
tą — juo labiau todėl, kad 
tai buvo jubiliejiniai — Ta
rybų Lietuvos dvidešimtme- 

*tinė sukaktis. Ir dabar jis 
nutarė ten ilgiau pabūti — 
iš viso 125 dienas: plačiau 
pavažinėti - pakeliauti, susi
tikti su daugiau žmonių, 
pasikalbėti, gauti juo dau
giau medžiagos, kad galėtų 
baigti knygą.

Ir štai visų tų rašytojo 
pastangų vaisius—“150 die
ną Tarybų? Lietuvoje ,” di
delio formato 384 puslapių 
iliustruota, kietuosna vir- 
šeliuosna įrišta knyga ! Iš- i 
leido A m e r i kos Lietuvių 
darbininkų 1 i t e r a t ū r os 
draugija — 70-asis jos lei
dinys.

Spaudė “Vilnies” spaus
tuvė Čikagoje.
i Puikią Literatūros drau
gijos nariai gaus dovaną!

b IT
Kam teko keliauti po ki

tas šalis ir rašyti kelionės 
įspūdžius, žino, jog tai ne
lengvas darbas.

Lengviau rašyti, jei tu, 
sakysim, esi šalyje, kurios 
visuomeninė santvarka tau
iš anksto gerai žinoma, pa
grindiniai nesiskirianti nuo 
tos, kokio i e gyveni. Leng
viau rašyti, jei tu esi tik 
nekaltas stebėtojas, nesuin
teresuotas jokiais asmeni
niais reikalais ir nesusie
tas su žmonėmis glaudžiais 
saitais.

Bet rašyti apie Lietuvos 
tarybinę, socialistinę res
publiką, jos institucijas, jos 
žmones, jų gyvenimą — vi
sai kas kita. Juo labiau 
/amerikiečiui lietuviui, labai 
pasiilgusiam savo gimtosios 
šalies, savo tautiečių, savo 
giminių., draugų, bičiulių, 

*yra sunku viską greit su
prasti, įvertinti, pasverti.

Pasiekęs Tarybų Lietuvą, 
doras, geraširdis, amerikie
tis lietuvis per kokią savai
tę ar daugiau laiko ten 
vaikšto “kaip pagautas,” 
kaip apsvaigęs, lyg prislėg
tas viso, ką jis mato, ką

Ml
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Fotonuotrauka iš d-ro A. Margerio knygos— iš kairės stovi: K. Korsakas, F. Bonoskis, M. 
Meškauskiene, A. Margeris, H. Korsakienė, J. Paleckis, H. Zimanas.

atsistojęs Vilniaus aerouos
te, ant šventosios savo tė
vų, ant socialistinės žemės, 
neapsipila džiaugsmo ašaro
mis, jei pajėgia susivaldyti, 
jam vistiek nelen g v i a u : 
priverstas tai pergyventi 
savyje, ‘‘niekam nema
tant.”

Jis susitinka savo gimi
naičius, bičiulius, pažįsta
mus — šimtus žmonių — 
“didelių” ir “mažų,” moky
tų ir paprastų. Jis girdi 
jų pasakojimus apie save— 
girdi linksmus, džiuginan
čius pasako jimus, girdi 
liūdnus, š i r d i veriančius 
nusiskundimus apie baisią 
praeitį, kurią teko pasako
tojui ir visai lietuvių tau
tai, visam kraštui pergy
venti. Jis girdi apie džiaugs
mo dienas 1940 metais, ir 
apie tragiškas, kai Lietuva 
buvo nacių užpulta, niekin
ta, engta, kankinta. Jis 
girdi pasididžiavimus apie 
šiandieninius pasieki mus, 
apie gyvenimo gėrė j i m ą , 
mokslo, kultūros suklestėji
mą. Jis girdi pasigyrimus, 
jis girdi teisingus ir gal ne
teisingus nusiskun d i m u s 
nūdienine būkle.

Ir štai, jei tu—rašytojas, 
jei tu ryžtiesi savo įspū
džius rašyti į knygą,—ką 
rašysi? Ar tu pajėgsi visa 
tai surašyti? Ar sugebėsi 
dėti savo įspū d ž i u o s n a 
vardus ir pavardes visų 
žmonių, su kuriais tu kal
bėjai?.. Ar sudėsi tu kny- 
gon padėkas tiems bičiu
liams bei draugams, kurie 
tave pavaišino, pamylėjo?..

Tokia pro b 1 e m a iškils 
kiekvienam. Tokia proble
ma iškilo, be abejonės, ir 
kalbamos knygos autoriui.

III
Pratarmėje d-ras A. Mar

geris sako: “Šita knyga yra 
mano širdis, mano siela, 
mano tauri meilė Lietuvai.”

Išbuvęs tiek laiko Tarybų 
Lietuvoje, jis primena: “Nė 
vienos dienos nepraleidau 
be darbo. Net skaudu bū
davo, jei vieną kitą valan
dą praleisdavau nieko ne
pamatęs, neišgirdęs, nepa
tyręs...”

Kur jis keliavo, kur jis 
ėjo, su kuo tarėsi, šnekėjosi, 
visuomet turėjo kišenėje 
bloknotą ir pieštuką. Jei 
ne tuojau, tai vėliau, vaka
re, dr. A. Margeris užsi
rašydavo įgytus įspūdžius., 
juos pervirškindavo, kad 
labiau įsisąmonintų, kad jie 
susigulėtų jo atmintyje.

Nuvykęs į fabrikus, jis 
tarėsi, kalbėjosi su jų di
rektoriais bei pavaduoto
jais, taipgi ir su darbinin
kais.

Jis ėjo ieškoti medžiagos 
į minister i j a s , į visokias 
mokslo ir apšvietos įstaigas, 
į mokyklas, į muziejus; jis 
ėjo ir į bažnyčias, stebėjo 
žmones., klausėsi kunigų 
“pamokslų.” Jis buvo ir 
Kauno kunigu seminarijoje, 

vyskupijų valdytoją kanau- 
ninka J. Stankevičių. Ke
letu atvejų jis buvo Klai
pėdoje ir Palangoje, esan- 
č i u o s e toli nuo Vilniaus 
miestuose.

Grįžęs į Čikagą, d-ras A. 
Margeris turėjo didelį įspū
džių bagažą. Ir dabar jis 
ėmėsi visa t a i atrankioti, 
tvarkyti, ir, pagaliau sėdo 
prie mašinėlės—rašyti.

Prieš daugiau metų lai
ko, kai buvau nuvykęs į Le
ono Prūseikos laidotuves, 
dr. Margeris sakė:

—Rašau daugiausiai nak
timis. Bet nelengvai duo
dasi rašymas. Medžiagos 
turiu daug, nebežinau, kaip 
ją sudorosiu . . .

IV
Ir “150 dienų Tarybų 

Lietuvoje” knyga — sun
kaus darbo, nemiegotų nak
tų vaisius. Gera knyga, 
įdomi, įvairi. Kupina fak
tų apie visokias Lietuvos 
žmonių gyvenimo sritis; ne
maža gražių, mielų vaizdų, 
autoriaus pergyventu jau
dinančių momentų, žodžiu, 
ši knyga — brangi dovana 
kiekvienam užsienyje gyve
nančiam lietuviui.

Autorius knygą rašė su 
dideliu patosu, su meile Ta
rybų Lietuvai, jos žmonėms, 
jų naujam, socialistiniam 
gyvenimui ,tad nenuostabu, 
jei kai kur jaučiama sub
jektyvumo dozė. Kai kur 
telpa pasisakymų., su ku
riais gal ne kiekvienas skai
tytojas sutiks. Pav., jis 
(psl. 109) Lietuvą vadina 
tikrąja motina, o Ameri
ką — pamote, kai daugelis 
JAV lietuviu šia sali, ku- 
rioje gyvena, vadina “ant
rąja savo tėvyne.”

Autorius maudosi Balti
jos jūroje Palangoje. Pa
plaukiojęs, pavargsta ir 
jaučia, jog gali prigerti. Ir 
štai, kaip jis tą nemalonų 
epizodėlį aprašo :

si. 
ne

“Pasineriu. Iškylu, plau
kiu, mėginu dugną, skęstu 
ir jau galvoju, bene teks 
man susituokti su Baltijos 
jūra ir pasilikti jos rūmuo
se amžinai... O kai mirsiu, 
tai puikiai žinosiu, kad mi
lijoną kartų geriau mirti 
socialistinio pasaulio jūro
je, negu kapitalistinėje lo
voje...” (psl. 92).

Galima būtų autoriui 
priekaištėlį' padaryti ir dėl 
Tarybų Lietuvos 20-metinio 
jubiliejaus aprašymo. Jis 
duoda tirštą, įdomų paveik
ią Dainų šventės, įvykusios 
Vingio parke Vilniuje. Tai, 
be abejojimo, buvo milži
niškas dalykas, pirmas toks 
didžiulis liaudies meno jė
gų—dainininkų ir šokėjų—■ 
vienu kartu sostinėje pa
sirodymas Lietuvos istorijo
je. Skaitai ši skyrių ir 
jauti, ir regi, kas ten darė-

Bet Dainų šventė dar 
viskas.

I960 m. liepos 20 dieną 
Filharmonijos salėje įvyko
nemažesnės, gal būt net di
desnės., svarbos dvidešimt
mečiu] atžymėti mitingas, 
kuriame sakė kalbas, sudė
jo Tarybų Lietuvai sveiki
nimus kitų tarybinių res
publikų atstovai, jų tarpe ir 
M. Suslovas; taipgi kalbėjo. 
A. Sniečkus, M. šumauskas 
ir kiti visuomenin inkai. 
Kaip būtų smagu, jei į 
knygą būtų įdėjęs k a d ir 
neilgą skyrelį apie tą, poli
tiniu atžvilgiu taip svarbų 
įvykį! Be kitko, tai būtų 
pačią knygą padarę svares
nę- t

Šiame mitinge, — spren
džiu iš spaudoje tilpusių 
aprašymų, — buvo susu
muota visa, kas per 20-me- 
ti. buvo atlikta, kas yra ir 
kas bus ateity.

Pasigendu knygoje ir pir
mosios JAV lietuviu turis
tų grupės pareiškimo, pada
ryto išvykstant iš Lietu
vos. po kuriuo visi dalyviai 
pasirašė. O tai svarbus do
kumentas.

Knyga būtų dar svares
nė, jei būtų buvęs jon įkli
juotas Tarybų Lietuvos že
mėlapis.

Jaučiu, kad visa tai buvo 
praleista grynai per auto
riaus neapsižiūrėjimą.

Antra vertus, neturiu 
moralės teisės autoriaus 
kritikuoti už tai, kas kny- 
gon nesudėta.

Teisingai d-ras A. Mar
geris šen ir ten knygoje 
įterpia replikas, taikomas 
Tarybų Lietuvos priešams, 
nuolat ją šmeižiantiems. 
“... mes jaučiame tik pa
nieką užsieniuose, ypač A- 
merikoje, gyven a n t i e m s 
“vaduotojams,” “laisvinto- 

ijams,” “veiksniams,” kurie 
nieko gero ir gražaus neno
ri matyti Lietuvoje...” (psl. 
135), rašo jis.

Lietuvių literatūros d-jos 
nariai “150 dienų Tarbų 
Lietuvoje” knygą gaus., o 
kai kurie jau gavo. Jaučiu, 
kad jie bus gerb. autoriui 
didžiai dėkingi. Lai kiek
vienas atidžiai perskaito, 
lai duoda ir kitiems paskai
tyti, nes tai pirma tokia
knyga. Reikia priminti, kad 
mes savo Spaudoje apie Ta
rybų Lietuvą rašome nema
ža, bet knygų, parašytų 
pačių amerikiečių lietuvių, 
turime labai nedaug: A. 
Bimbos “Prisikėlusi Lietu
va,” jau minėtoji d-ro A. 
Margerio ir J. S. Jokubkos 
brošiūra, ir čia aptariamo
ji. Rojus Mizara

[domus radinys
Atliekant archeologinius 

kasinėjimus viename Plov- 
divo apygardos (Bulgarija) 
rajone, rastas skeptras, pa
gamintas iš andezito ir vaiz
duojąs miniatūrišką arklio 
galvą. Archeologų nuomo
ne, skeptras padarytas dau
giau kaip prieš 4 tūkstan
čius metų iki mūsų eros.

Plovdivo liaudies archeo
loginio muziejaus specialis
tai, lygindami šį skeptrą su 
jau muziejuje esą n č i a i s 
skeptrais, anksčiau rastais 
Bitelio krašte (Makedoni
ja), Dobrudžoje (Rumuni
ja) , N o g a i s k o stepėje 
(TSRS) ir Transilvanijoje, 
nustatė didelį jų panašumą. 
Tai duoda pagrindo manyti, 
kad gilioje senovėje šiose 
vietose gyvenusios tautos 
palaikė tam tikrą ryšį.

(ELTA)

Maskva. — Gorkio laivų 
statykloje stato laivą, ku
ris bus aprūpintas hidrova- 
rikliais ir galės plaukti po 
60 mylių per valandą.

Tvisto liga Švedijoje
Tvisto epidemija, perkir

tusi vandenyną, plinta Šve
dijoje lyg kokia nuožmi epi
demija. Dabar čia siaučia 
tvisto beprotystė.

“Šokite tvistą! Tvistas— 
pats paskutinysis amerikie
čių šokis! Čiabis Čekeris— 
tvisto tėvas—užtemdė rok- 
n rolą. Jaunieji ir senieji 
šoka tvistą!”

Atskleidę Stokholmo laik
raščio numerį, jūs pamaty
site šitokius ragi n i m u s . 
Tvistą reklamuoja televizi
ja, kinai, radijas. Tarp la
biausiai parduodamų pate
fono plokštelių yra to pa
ties Čiabio Čekerio patefo
no plokštelė su žaviu pava
dinimu— “Nagi, patvistuo- 
kime dar kartą!”

Stokholmo moteriškosios 
lyties stileivos jau šukuojasi 
“tvistiškai.” Ši šukuosena 
kažkas neaprašomo, sutar
šyto, sujaukto. Į Malmės 
miestą iš Paryžiaus atvyko 
maestro kirpėjas ponas An
tonio, kuris mokys švedų 
provinciales, kaip reikia da
ryti “tvisto” šuku o s e n ą. 
Vietinis laikraštis pranešė, 
kad pirmąją mokslo dieną 
eilėje stovėjo 130 merginų'. 
Jau kalbama apie tvisto 
marškinius, tvisto kojines, 
tvisto skrybėles ir tvisto- ei
seną.

Žmogus, kuris moka 
“tvistuoti,” kviečiamas (ži
noma, už pinigus) į bandy- 
minius-parodomuosius tvis
to šokius.

Čia mes suteikiame žodį 
Stokholmo vakariniam laik-
raščiui “Ekspesen,” kuris 
neseniai vaizdingai aprašė 
tokį parodomąjį vakarą.

Tvistas buvo- viešai rodo
mas Stokholmo sporto salė
je “Eriksdalshalen,” pasa
koja laikraštis. Tai buvo pa
šėlusio šokio vakaras. Tai 
buvo šokio karštligė. No
rinčiųjų prigūžėjo tiek daug, 
kad salėjo visi negalėjo tilp
ti. Tie, kurie negalėjo pa
tekti į vidų, įtūžo ir nuvertė 
nuo bėgių tramvajaus va
goną. Atskubėjo policija, 
bet ji ne iš karto galėjo pa
daryti tvarką. Salės viduje 
2,000 žmonių isteriškai šau
kė, spiegė, švilpė, trypė ko
jomis. Varžėsi iki neten
kant jėgų. Kratulys prasi
dėjo 8 valandą vakare ir tę
sėsi iki išnaktų. Žmonės 
varžėsi ne tik dėl to, kas 
šoks visų ilgiausiai, bet bu
vo svarbu šokti tvistą tei
singai, t. y. krypuoti ir 
krėsti neįmano miausius 
numerius. Varžybas stebė
jo speciali žiuri (jury) ko
misija: šokių dėstytojai E. 
Hansonas ir G. Landinas, 
taip pat reklamos radijo 
stoties “Radijo nurd” at
stovas B. Vicas. Po dviejų 
valandų kai kuriuos šokėjus 
teko išnešti neštuvais.

Kol žiazas hipertrofuoja 
šokių aistras, apsukrūs įmo- 
nininkai skaičiuoja pelnus, 
patefono plokštelių krautu
vės uždirba pašėlusius pini
gus. Apyvarta smarkiai pa
didėjo. Šokių patefonų šei
mininkai nesiskundžia ma
žu uždarbiu. Nesnaudžia 
gatavų drabužių fabrikan
tai, kirpyklų savininkai. Iš 
tvisto reklamos pelnosi taip 
pat laikraščiai.

L Mokrecovas 
Stokholmas

Honolulu. —Havajų vals
tijos seimelis nutarė daly
vauti New Yorko Pasauli
nėje parodoje 1964—1965 
mm. ir paviljono įrengimui 
paskyrė $2,300,000.
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Gegužes Pirmosios minėjimo 
pradžia Lietuvoje

Gegužės 1 d. sukanka 60 
metų, kai Vilniuje įvyko 
( 1 9 0 2 ) didžiulė Gegužės 
Pirmosios demonstracija.

Gegužės 1 d. sukanka 70 
metų, kai Vilniaus darbi
ninkai pirmą kartą Lietu
voje pažymėjo (1892) Gegu
žės Pirmąją. Tarptautinio 
darbo žmonių solidarumo 
šventė—Gegužės Pirmoji — 
Lietuvoje pradėta švęsti 
prieš 70 metų.

Sekdami Peterburgo dar
bininkų pavyzdžiu, Gegužės 
Pirmąją atžymėjusių jau 
1891 metais, Vilniaus dar
bininkai, pirmieji Lietuvo
je, 1892 m. surengė šios 
šventės minėjimą. Užmies
tyje buvo surengtas legalus 
susirinkimas-iškyla, kurioje 
dalyvavo apie 100 įvairių 
tautybių Vilniaus darbinin- 
tautybių Vilniaus darbinin- 
ne tik pasilinksminti, bet ir 
pasitarti, apsvarstyti savo

Įgaliotinis žemiškiems 
reikalams

...Iš Vilniaus katedros sa
kyklos aidėjo iškilmingas 
arkivyskupo Jalbžykovskio 
balsas:

—Stebuklingoji Au š r o s 
vartų dievo motina padarė 
daug stebuklų. Akli prare
gėjo, o luoši padėjo savo ra- 
mantus ir pradėjo vaikščio
ti. Tie, kurie plėšikų ir va
gių nuskriausti kreipėsi sa
vo maldomis į dievo motiną, 
atgavo savo daiktus. Nieka- 
dėjai buvo sugauti. Tad 
broliai, sesės Kristuje, ne
laimėje visada kreipkitės į 
savo užtarytoją Aušros var
tų dievo motiną. Karštai 
melskitės, dosniai aukokite, 
o už tai susilauksite atpil
do...

Ir sugraudinti, užintri- 
guoti tikintieji raišiojo sa
vo mazgelius ir, taip reika
lingi pačių vilniečių žemiš
kiems reikalams užvargti 
auksinai, gailiai skambėda
mi krito į karbonką ties 
“dievo motinos” paveikslu. 
Kai viena karbonka nebesu
talpino aukų, Aušros mer
gelės patikėtinis žemiškie
siems reikalams įsakė paka
binti ir antrą.

Plačiu srautu iš tikinčių
jų kišenės plaukė prakai
tuoti auksinai į arshivysku- 
po rankas. Be jokios ata
skaitos “dievo motinai” 
juos Jalbžykovskis leido sa
vo pomėgiams tenkinti. Ir 
kad ši “karvutė” neužtruk
tų, arkivyskupas neužmirš
davo paakinti tikinčiųjų.

—Nekraukite turtų, ku
riuos kandys ir rūdys naiki
na, bet pelnykitės dangaus 
karalystę...

O pats Jalbžykovskis, ma
tyt, mažai tikėdamas tuo, 
ką sakė savo avelėms, dan
gišką gyvenimą susikūrė 
jau čia, žemėje.

Nesitenkindamas vien tik 
aukomis, surengė loteriją. Į 
ją jis paleido savo žiedą ir 
kailinius. Buvo išplatinta 
tūkstančiai bilietų. Nežinia, 
ar laimėjo kas arkivyskupo 
kailinius, ar visi bilietai bu
vo tušti, tačiau pats Jalb
žykovskis tikrai nieko ne
pralaimėjo. Anaiptol! Jis 
padarė didelį biznį. Po lo
terijos jo vadovaujama Vil
niaus kurija nusipirko tris 
namus. Viename iš nupirk
tų penkių aukštų rūme buvo 
įrengta arkivyskupo rezi
dencija. Jai apstatyti iš 
Varšuvos buvo atgabenti 

sunkią padėtį, numatyti iko- 
ves kelius. Gegužinėje da
lyvavę Vilniaus darbininkų 
marksistinių ratelių nariai 
pasakė revoliucines kalbas, ! 
kuriose ragino darbininkus . 
telkti savo jėgas, vienyti 
jas ir išvien siekti geresnio 
gyvenimo.

Gegužinėje vilniečiai adr-* 
bin inkai apsvarstė revoliu- 
c i n i ų Rusijos socialdemo
kratų keliamus reikalavimus: 
įvesti aštuonių valandų ddr- ’ 
bo dieną, suteikti darbinių-, 
kams žodžio, spaudos, susi- ' 
rinkimų ir kitas demokrate, 
tines laisves bei politines ., 
teises.

Pirmoji darbo žmonių 
šventė Lietuvoje — Gegužės 
Pirmoji — praėjo kovingai, 
pakiliai. Ji baigėsi revoliu
cinių viso pasaulio darbi
ninkų šūkiu: “Visų šalių 

;proletarai, vienykitės!”
D. J.

brangūs baldai ir kilimai. 
Rūmų kiemas, kuriame pa
vargęs nuo lėbavimų ir kitų 
nelabai dvasiškų užsiėmimų 
mėgdavo pavaikščioti jo ek
scelencija, buvo aptvertas 
mūrine siena. Ji nuslopinda
vo elgetų, stebuklo laukian
čių luošųjų aimanas ir mal
davimus, bedarbių balsus. 
Jų arkivyskupas negirdė
davo. Už tai niekaip sienos 
nenustelbdavo dažnai rū-’ 
muose rengiamų pokylių 
triukšmo. Arkivysk upas 
kartu su aukštaisiais Vii- ’ 
niaus valdininkais savaip 
garbindavo “dievo motiną” 
už malones.

Gyveno prie stoties tūla- 
senutė Smolenską ja. Sun^» 
kiai dirbdama, per mėnesį 
gaudavo keletą zlotų. Kartą, * 
grįžusi iš darbo, rado iš
plėštas duris — iš kamba
rio buvo išnešti visi jos rū
bai ir daiktai. Pamaldi se-' 
nutė, pasiskolinusi pas kai
mynus 10 zlotų, nuskubėjo 
į Aušros vartus. Padavusi 
arkivyskupui pinigus, ji 
maldavo atlaikyti mišias 
prie “stebuklingojo švento-, 
sios” paveikslo. Gal “dievo 
motina” parodysianti ste
buklą ir sugrąžinsianti, 
vargšei daiktus. Tačiau ar-k 
kivyskupas didžiai pasipik
tino tokiu “elgesiu.”

—Kaip tu drįsti už 10 
zlotų prasyti paties dievo 
motinos malonės! Atnešk 
50 zlotų, tada kalbėsime. v

Smolenskaja pasiskolino 
dar 40 zlotų, ir tik tada 
Jalbžykovskis atlaikė mi
šias, bet, žinoma, vagystė 
nebuvo atskleista.

Šią istoriją apie Jalbžy- 
kovskį papasakojome neat
sitiktinai. Tam mus paska
tino neseniai įvykusi spe
kuliantų iš Klaipėdos baž
nyčios byla. Ilgaskverniai 
juodašimčiai visais laikais 
žiūrėjo tik savo gero ir, 
įvairiomis priemo n ė m i s 
mulkindami tikinčiuo sius 
ir visuomenę, priešingai jų 
skelbiamoms dogmoms, 
krovėsi turtus, susikurda- 
mi sau rojų žemėje. Vienas 
iš tokių ir buvo Vilniaus 
kurijos arkivyskupas Jalb
žykovskis.

V. LAURAITIS
Vilnius

Leopoldville.—A. Gizenga 
skundžiasi, kad jį nelega- 
liškai areštavo ir nepaliuo- 
suoja.



A. Venclova apie neseniai sukurtą 
Lenkijoje Filmą “Kryžiuočiai”

•Praėjusiais metais Len
kijoj Liaudies Respublika 
išleido didelį, gražų istorinį 
filmą, pagrįstą rašytojo H. 
Sienkevičiaus tuo pačiu 
pavadinimu romanu. Šis fil
mas plačiai demonstruoja
mas ir JAV miestuose, kur 
gyvena d a u g i a u lenkti. 
Mums dar neteko jo ma
tyti, bet gal atsiras proga. 
Lietuvoje filmas “Kryžiuo
čiai’’ taipgi demonstntčjU- 
mas, ir štai rašytojas An
tanas Venclova parašė 
“Kryžiuočių” recenziją 
(tilpo “Lit. ir menas” sa
vaitrašty š. m. balandžio

Žemiau spausdiname šią 
rašytojo recenziją, nes re
cenzuojamas filmas, kaip 
žinia, vaizduoja Žalgirio 
mūšį, įvykusį 1410 metais; 
tema, vadinasi, labai svarbi 
ir ji- liečia ir Lietuvą, ku
rios didvyriai, kartu su 
lenkais, čekais ir rusais, 
mušė kryžiuočius—Red.

yra įvairiausių dorybių — 
narsumo, ištikimybės, jė
gos, padorumo įkūnijimas 
(ypačiai Jurandas, Zbyška. 
ir jo busimoji žmona 
Jageųka), bet reikia pasa
kyti, kad visi jie piešti tik- 
i'O; m'enlninko ranka, gyvi, 
aiškūs, įtikinami, netgi ne
užmirštami. Ryškūs ir kry
žiuočių atstovai — vieni jų 
istoriniai asmenys ^(Ulri- 
cfaąs f on Jungingenas, Kū
no Lichtenšteinas ir kt.), 
kiti išgalvoti (pvz., Zigfri
das de Leve). Romano 
veiksmas vystosi įdomiai, 
intriguojančiai (jauti Val
terio Skoto mokyklą), čia 
pilna visokiausių kelionių, 
puotų, susidūrimų pasieny
je su 
turnyrų, 
mų, 
ties

šunimis - riteriais, 
duelių, pagrobi- 

šlėktos ir liaudies bui- 
scenų (deja, liaudies

bekraujė, tai gal dėl to, jog 
ir H. Sienkevičius savo ro
mane nesugebėjo idealizuo
tam jos paveikslui suteikti 
gyvų, įtikinamų bruožų, ko 
jis nepašykštėjo antrajai 
filmo herojei — Jagenkai. 
Daugelis filmo vietų (bui
ties scenos, duelis su kry
žiuočiu., Jurando žmonos 
žuvimas ir paties Jurando 
atvykimas pas kryžiuočius, 
jo muštynės pilyje, sužalo
jimas, pagaliau puota kry
žiuočių rūmuose ir daugelis 
kitų scenų) yra sukurtos 
tikrai įspūdingai, ne tik su 
ryškiu istoriniu koloritu, 
bet ir su psichologine tiesa.

Daug išradingumo čia 
matai režisūroje, operato
riaus darbe, paskirų akto
rių vaidyboje, nors, iš ki
tos pusės, žiūrovas “grandi- 
oziškamo’’ vietoje mieliau

Nuo Žalgirio pergalės pra
ėjo daugiau kaip 550 metų, 
tačiau šis istorinis įvykis 
gyvas tautų atmintyje. Mū
sų laikais jį įdomu ir verta 
atsiminti ypačiai dėl to, kad 
Žalgiris — nuostabiai rys- i 
kus tautų draugystės pa-; 
vyzdys. Iš tikrųjų, argi ne 
pamoka, kad prieš kelis šim
tus metų lietuviai, lenkai, ru
sai, čekai, totoriai sujungė 
savo jėgas ir ilgamečiu i savo 
priešui — kryžiuočių ordi
nui — smogė tokio stipru
mo smūgį, jog po to jis jau 
niekad nebegalėjo atsikelti 
ir grobti, kaip grobė anks
čiau.

Taigi, Žalgiris—tiek sla
vų tautų, tiek mūsų, lietu
vių, istorinis pasididžiavi
mas. Jis aprašytas Dlugo
šo kronikoje, įspūdingai pa
vaizduotas žinomajame len
kų dailininko Jano Matei
kos paveiksle, pagaliau Žal
girio mūšiu baigiasi garsu
sis lenkų rašytojo Henriko 
Sienkevičiaus romanas 
“Kryžiuočiai.”

Įamžinti Žalgirio šlovę li
teratūroje mėgino ir ne vie
nas lietuvių rašytojas, ta
čiau tikrai įspūdingo šio 

įvykio paveikslo nei savo li
teratūroje, nei mene ligi 

šiol dar neturime.
Rengiantis paminėti Žal

girio mūšio 550 metų jubi
liejų, 
iškilo 
zuoti 
maną 
darbo 
prityręs režisierius A. For
das ir geras aktorių kolek
tyvas. Mūsų respublikos 
kino žiūrovai neseniai turė
jo progos pamatyti šį Len
kijos kinematografijos kū
rinį, plačiaekraninį spalvo
tą viduramžių Lenkijos gy
venimo paveikslą.

Kaip žinoma, H. Sienke
vičiaus romanas vaizduoja 
apie dvylika Lenkijos gy
venimo metų, nuo 1399 m., 
kada mirė karalienė Jadvy
ga, ligi Žalgirio mūšio 1410 
m. vasarą. Būdamas pui
kus istorinio romano meist
ras ir didelis Lenkijos pat
riotas (tas patriotizmas, 
deja, kai kuriuose jo kūri
niuose perauga į šoviniz
mą), H. Sienkevičius “Kry
žiuočiuose” sukūrė platų, 
įvairų ir spalvingą, nors, 
be abejo, idealizuotą epo
chos vaizdą.

Romane ryškiai nutapyti 
pagrindinį veikėjų — zbyš- 
kos„ Macko iš Bogdanco, 
Jurando iš Spychovo, Ja- 
genkos ir kitų veikėjų pa^ 
veikslai. Nors šie veikėjai

Liaudies Lenkijoje 
sumanymas ekrani- 

H. Sienkevičiaus ro- 
“Kryžiuočiai.” Šio 
ėmėsi talentingas,

Didysis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas, vaidinęs įžymią rolę 

mūšyje
norėtų matyti intymiau ir 
šilčiau atskleidžiamus vei
kėjų veiksmus. ) ;

Filmo (kaip ir romano) 
okulminacija—-Žalgirio mū
šis, į kurį perauga paskiri 
susidūrimai Lenkijos, Lie
tuvos ir kryžiuočių valsty
bės pasienyje, kuriuo išvirs
ta metais iš abiejų pusių 
kaupta neapykanta. Žalgi
rio mūšis net žiūrovui, ma
čiusiam savo metu “Alek
sandrą Nevskį,” “Ben Hu- 
rą” ir kitus filmus su ma
sinėmis scenomis, daro di
delį įspūdį savo masiškumu, 
atskirais kautynių dalyvių 
veidais, kavalerijos judėji
mu — visa tai mūšio dina
mika. Jeigu H. Sienkevičius 
(naudodamasis daugiausia 
Dlugošo aprašymu) Žalgi
rio mūšį romano gale pa
vaizdavo su reta jėga (tai 
buvo rašytojas, kuriam vi
sada labai sekėsi vaizduo
ti masines scenas — užten
ka atsiminti jo romaną 
“Quo vadis”) 
pasakyti, kad ir filme Žal
girio mūšis daro neužmirš
tamą įspūdį. Jis užima di
delę antrosios serijos dalį, 
ir žiūrovai jį seka tiesiog 
susijaudinę. Mūšis, kaip 
žinoma, baigiasi laisvų tau
tų pergale, ir šis momentas 
žiūrovų priimamas kaip sa-

gyvenimas pavaiz duotas 
mažokai),

“Kryžiuočiai” — tai per
dėm patriotiškas romanas, 
kupinas pasididžiavimo len
kais, jų tėvynės meile, jų 

. neapsakomu narsumu, mo
raliniu taurumu ir neapy
kanta priešams — kryžiuo
čiams.

Visa tai verta turėti gal
voje, žiūrint ir A. Fordo 
filmą, kuris, reikia pasaky
ti, gana artimai romaną, 
bent jo pagrindinius mo
mentus, perkelia į ekraną. 
“Kryžiuočiai” yra labai po
puliari knyga, ja auklėjosi 
ištisos lenkų jaunimo kar
tos ir režisieriui gal ir sun
ku buvo kitaip pasielgti, ne
norint susilaukti kaltinimų 
romano iškraipymu.

Ir nepaisaant to, reikia 
pasakyti, kad labai įvairi, 
turtinga romano medžiaga 
įgalino sukurti tikrą istori
nę kino epopėją, iš tikrųjų 
įspūdingą H. Sienkevičiaus 
romano kinematografinį 
variantą.

Platusis ekranas ir pavy- 
kusios spalvos puikiai leido 
parodyti Lenkijos gamtą, 
kryžiuočių pilis, ypačiai 
Marienburgą (rodos, nuo
traukos darytos tikrajame 
Marienburge, kaip mūšio 
vaizdas — tikrojo Žalgirio 
laukuose). Nors žiūrėda
mas filmą, negali atsikraty
ti minties, kad keturiolik
tojo amžiaus galo ir penkio
liktojo pradžios Lenkija ne
galėjo atrodyti tokia civili
zuota, o jos žmonės — taip 
puošniai apsirengę ir tokie 
kultūringi, tokios aukštos 
tautinės sąmonės, bet reikia 
pasakyti, kad visas filme 
sukurtas gyvenimo vaizdas 
apskritai yra meniškai įti
kinamas ir išlaikytas.

Visame kame—tiek epo
chos pastatuose, tiek kostiu
muose, tiek grime, tiek pa
galiau vaidyboje jauti tam 
tikrą vientisą stilių. Čia 
niekur nenusileidžiama į ro
mano teksto nupiginimą. 
subanalinimą, ir jeigu, pa
vyzdžiui, pirmoji Zbyškos 
širdies damą^panusę jr.filrj 
me išeina sentimentali 'ir

tai reikia

votiška moralinė satisfak
cija.

Filme “Kryžiuočiai” daž
nai minima Lietuva, žemai
čiai, Kaunas, čiay^a net 
paskirų scenų (antrojoje 
serijoje), kur žemaičiai pa
rodomi susirėmimuose su 
kryžiuočiais. Deja, reikia 
pasakyti, kad tie žemaičiai 
vaizduojami pagal senosios 
buržuazinės lenkų istorio
grafijos štampus—kaip la
bai narsūs, bet pusiau lau
kiniai, vien žvėrių kailiais 
apsirėdę žmonės.

Pagal lenkišką senąją is
toriografiją vyriausiu Žal
girio mūšio vadu padalytas 
Lenkijos karalius Jogaila, o 
Vytauto, vaidinusio vieną iš 
pagrindinių vaidmenų mū
šyje, asmuo aiškiai sumen
kintas.

Filmo autoriai galėtų pa
sakyti, kad jie čia nieko dė
ti, kad jie sekė tiktai H. 
Sienkevičiaus romanu. Iš 
dalies, žinoma, tai teisybė. 
H. Sienkevičius, be to, savo 
knygoje vaizduoja beveik 
išimtinai lenkų gyvenimą, 
ir kai kieno pretenzijos, 
kad filme būtų plačianu pa
rodyta ir viduramžių Lie
tuva, būtų nepagrįstos. Ta
čiau iš esmės tiek H. Sien
kevičiaus romane, tiek fil
me Vytauto vaidmens Žal
girio kautynėse sumažini
mas nėra teisingas. Ir vaiz
davimas žemaičių tokių, ko
kie jie yra filme, mūsų žiū
rovui atrodo nepriimtinas, 
dvelkiąs lenku buržuaziniu 
istorikų sukurtomis legen
domis apie “pagonių” lietu
vių ir žemaičių atsilikimą 
ir laukininkiškumą.

Tos legendos juo labiau ne
patikimos/; kai atsimename., 
kad lietuviai senovėje įsten
gė sukurti stiprią savo vals
tybę ir su getai ginkluotais 
kryžiuočiais* apie pota šim
tų metų vedė dažniausiai 
pergalingus karus. Toji 
tauta pagaliau ir Lenkijai 
davė karalių Jogailą, vieną 
sumaniausių ir talentin
giausių savo; metu Europos 
valdovų.

Atrodo, kad “Kryžiuočių” 
filmo kūrėjai nebūtų nusi
žengę H. Sienkevičiaus at
minimui ir istorinei tiesai, 
jeigu jie būtų pakoregavę 
senąją istoriografiją, ten
dencingai nušviečiančią se
novės lietuvius ir žemai
čius. Tada filmas turėtų 
dar didesnę aktualią reikš
mę mūsų tautų draugystės 
ugdymui.

Nežiūrint paskirų filmo 
“Kryžiuočiai” t r ū k u m ų, 
reikia pasakyti, kad Lenki
jos kinematografistai sukū
rė įspūdingą veikalą tipie 
viduramžių Lenkijos, jos 
gyvenimą, buitį, kovas ir 
atmintiną slavų ir lietuvių 
draugystę tais tolimais lai
kais, — draugystę, įgalinu
sią laimėti didžiausias epo
chos kautynes, kuriose il
gam laikui buvo išspręstas

(
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tiek kryžiuočių ordino, tiek 
Lenkijos ir Lietuvos liki
mas.

Eilipas “Kryžiuočiai’’ yra 
žymus ne tik Lenkijos, bet 
ir visų socialistinių kraštų 
kine matografijos laimėji
mas.

Filmo aktualumas padi
dėja daug kartų, atsime
nant tą militaristinį ap
svaigimą, kurio šiuo metu 
vėl apimta Vakarų Vokieti
ja. Jos kancleris katalikas 
Adenaueris, kaip žinon^a, 
ne per seniausiai buvo 
įšvęstas to paties, mums ge
rai pažįstamo, kryžiuočių 
ordino riteriu ir su pasidi-» 
džiavimu pozavo fotogra
fams su baltu apsiaustu, 
papuoštu juodu kryžiumi. 
Tuo buvo pabrėžta, kad šių 
dienų Vakarų Vokietijos 
valdovai neatsisako šunų- 
riterių kelio į Rytus, kuris 
jau ne kartą juos atvedė į 
katastrofą.

Filmas “Kryžiuočiai” bro
liškose tautose, šiandien ei
nančiose socializmo keliu, 
ugdo ne tik draugystės 
jausmus, bet ir įsitikinimą, 
kad mūsų laisvė ir laimėji
mai gali būti ir visada bus 
apginti jungtine laisvų tau
tų ginklo galia vis tiek, iš 
kur bekiltų pavojus. O nau
jųjų kryžiuočių, kaip ir jų 
protėvių, laukia neišvengia
mas žlugimas tame karų 
kurstymo ir ruošimo kelyje, 
kuriuo jie vėl iš naujo no
ri pasukti vokiečių tautą.

Antanas Venclova

JAV REZERVISTAI 
IR JŲ REIKALAI

Washingtonas. — Iš vi
sos šalies kareivinių gauta 
pranešimų, kad rezervistai 
labai nepasitenkinę, kad jie 
buvo atitraukti nuo savo 
šeimų ir ramaus darbo.

Prezidentas Kenedis jau 
kelis kartus sakė, kad apie 
liepos, rugpiūčio mėnesius 
jie bus paleidžiami iš tar
nybos. Bet Pentagono kari
ninkai ir gynybos sekreto
rius McNamara kalba dar 
apie pašaukimą 50,000 re
zervistų į tarnybą.

Br. Penkauskas
1962 m. balandžio 19 d. 

staiga mirė Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekspe
rimentinės medicinos insti
tuto direktorius, medicinos 
mokslų daktaras, Lietuvos 
TSR Nusipelnęs gydytojas 
Bronislovas Penkauskas.

B. Penkauskas gimė 1907 
m. Krasnojarske darbinin

kų šeimoje. 1931 m. baigęs 
Irkutsko medicinos institu
tą, B. Penkauskas pradėjo 
dirbti mokslinį darbą. 1938 
m. jis apgynė disertaciją ir 
įgijo medicinos mokslų kan
didato laipsnį. 1940 m. jam 
buvo suteiktas mokslinis 
docento vardas.

Išvadavus Lietuvą iš vo
kiškosios fašistinės okupa
cijos, B. Penkauskas su di
dele energija ir atsidavimu 
įsijungė į darbą atkuriant 
ir vystant sveikatos apsau
gą respublikoje. 1945 m. 
jis buvo paskirtas Lietuvos 
TSR Sveikatos apsaugos 
ministro p a v a d uotoju, o 
nuo 1947 m. iki 1957 m. bu
vo Sveikatos apsaugos mi
nistras. Nuo 1945 m. jis 
vadovavo Vilniaus V. Kap
suko vardo universiteto me
dicinos fakulteto patologi
nės fiziologijos kated r a i. 
1957 m. B. Penkauskas bu
vo išrinktas Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Ekspe
rimentinės medicinos insti
tuto direktoriumi ir šiose 
pareigose dirbo iki pat mir
ties. Jam vadovaujant, in
stitutas buvo reorganizuo
tas, suburtos jo mokslinės 
jėgos aktualiems respubli
kos medicinos klausimams 
spręsti, sustiprintas darbas 
ruošiant jaunąją mokslinin
kų kartą. B. Penkauskas 
vykdė mokslinio tyrimo 
darbą. 1961 m. jis apgynė 
medicinos mokslų daktaro 
disertaciją.

Greta mokslinės, pedago
ginės ir organzacinės veik
los B. Penkauskas dirbo 
platų visuomeninį ir politi
nį darbą. Nuo 1951 m. iki 
1959 m. jis buvo Lietuvos

Aukčiausiosios Tarybos de
putatas, Lietuvos Komunis
tų partijos VII, VIII, IX 
suvažiavimuose buvo išren
kamas Lietuvos KP Centro 
Komiteto nariu.

Už nuopelnus mokslinio 
darbo ir visuomeninės veik
los srityje B. Penkauskas 
apdovanotas Darbo Raudo
nosios Vėliavos ir Garbės 
ženklo ordinais bei medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiaja
me Tėvynės kare 1941-1945 
m. m.” Jam suteiktas Lie
tuvos TSR Nusipelniusio 
gydytojo garbės vardas.

B. Penkauskas buvo rū
pestingas mokslininkas ir 
pedagogas, atsidavęs svei
katos a p s a u gos veikėjas, 
nuoširdus ir jautrus drau
gas. Šviesus B. Penkauskto 
atminimas ilgai liks $> 
draugų ir bendra darbių 
širdyse.

Grupe draugą

Karstas su B. Penkausko 
palaikais buvo pašarvotas 
Vilniaus Valsty b i n i o V. 
Kapsuko vardo universiteto 
aktų salėje (Čiurlionio g. 
21).

Išlydėjimas į Antakalnio 
karių kapines įvyko šešta
dienį, balandžio 21 d. 14 
vai. T.

New Haven, Conn.
Demonstracijos -

Balandžio 21 d. čia įvyko 
demonstracijos prieš atomi
nių ginklų bandymą. De
monstracijoms vadov a v o 
protestantų dvasiškis. Da
lyvavo žymių religinių ir 
kitokių asmenų. Demonst
racija tęsėsi arti keturių 
valandų .

Paskui demonstrantai ir 
dar daugiau žmonių susi? 
rinko į Strathona auditori
ją, kur įvyko prakalbos. 
Kalbėjo ir profesorius S. 
Melman, iš Columbia uni
versiteto, New Yorko.

Jis sakė, kad jeigu kiltų 
atominis karas, tai jis su
naikintų ne .tik civilizaciją, 
bet ir gyvybę. M. V.

t

Sveikinu su Gegužes Pirmąja!
Sveikinu Tarybų Lietuvoje gyvenančius Draugus ir 

Drauges, su kuriais turėjau progą sueiti į pažintį, man 
lankantis Tarybų Lietuvoje su pirmąja amerikiečių lie
tuvių grupe. (

Tarybų Lietuvos Vadai, Palydovai ir visi kiti, su ku
riais man buvo malonumas susitikti ir kalbėtis, Jų ma
lonus draugiškumas ant visados pasiliks mano atmin
tyje! I

širdingai linkiu Jiems geriausios sėkmės per ilgus, 
ilgus metus!

Sveikinu Draugus ir Drauges, gyvenančius toli nuo 
tėvų krašto Tarybų Lietuvos! Sveikinu visus, kurie dir- 
ba-stato Tarptautinį - Socialistinį taikos namą! Lai būna 
Gegužės Pirmąją mūsų visų šūkis: Taika, Draugišku
mas tarp Visų Tautų!

Dar sykį sakau: Geriausios sėkmės visiems!
J. K. MAŽUKNA

—Pittsburgh, Pa.

Vietos policija turi bėdos 
su padykusiais jaunuoliais, 
kurie naktimis daužo mo
kyklų langus. Jau trečiu 
kartu išdaužė langus ir pa
darė apie $1,000 nuostolių. 
Policija kelis sugavo. Jie 
yra tarp 18 ir 19 metų am
žiaus . Tėvai turėjo padeng
ti padarytus nuostolius.

Brooklyno Aido choras 
minės savo 50ties metų su
kaktį. Parengimas įvyks, 
gegužės 20 dieną. Būtų ge^ 
rai, kad mūsų miesto pa
žangūs lietuviai susitartų 
nuvažiuotų į tą parengimą^

■j

Gegužinis Sveikinimas
Su Gegužes Pirmosios švente sveikinu visų “Lais

ves” personalą, jos skaitytojus, rėmėjus, draugus ir 
drauges, savo gimines Lietuvoje ir čia. Ir visą Lie
tuvos vyriausybę, jos veikėjus, rašytojus, meninin
kus ir visus energingai dirbančius dėl labo visos žmo
nijos ir pastovios pasaulyje taikos.

Linkiu daug visiems stiprios sveikatos ir gerų 
pasekmių.

Draugiškai,
JONAS SMALENSKAS

4 p.-LaisvS (Liberty)— Ahirad, gegužės (May) 1, 1962

Gegužės 27 d. Hartfordo 
Laisvės choras minės savo 
35-erių metų metų sukaktį. 
Jis mūsų miesto lietuvius 
daug kartų linksmino. Jis 
patarnauja visiems Connec
ticut valstijos lietuviams. 
Paremkime chorą, nuvyk- 
dami į jo jubiliejaus paren
gimą.

LDS 16 kuopa išrinko de
legatus į Penktosios apskri
ties konferenciją, kuri buvo • 
šaukiama Bridgeport, Conn.

J. Kunca.

SAKO, KAD BUVO 
SUKILĘ KURDAI

Beirutas. — Kovo mėnesį 
Irako respublikos šiaurinėj 
je dalyje buvo sukilę kur-, 
dai. Sakoma, kad šimtai jų* 
ir Irako karių žuvo. Kurdų 
gentys gyvena Irake, Irane 
ir Turkijoje, tai galvijų au
gintojai - klajokliai.

♦
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BROCKTON, MASS.
Viskis iš šio miesto I 

istorijos y—
Patsai Brocktonas nėra 

labai senas miestas, vos 81 
metų senumo. Tai kas, kad 
pirmi Plymoutho pilgrimai 
jau buvo seni amerikonai. 
Mat, pirmi imigrantai apsi
žiūrėjo, kad dabartinis Ply- 
mouthas nepatogus apsigy- 
vent, o antra, indėnai nela
bai noriai traukėti iš šios 
apylinkės. Kuomet 1649 
metais iš Duxburio atvyko 
delegacija į Satucket — da
bartinį Bridgewater — de
rėtis su indėnų vadu Mas- 
sasoit Wampauoag, tai 
pastarasis pareikalavo už 
dabartinį Bridge wate r į, 
Brocktoną ir Montello to
kios “aukštos” kainos, kad 
d^iegacija išsigando ir iš
važiavo namo. Tik vėliau, 
kuomet pamatė, jog indėnai 
nenusileidžia, tai iš antro 
karto sugrįžo ir sutiko in
dėnų nustatytą kainą su
mokėti, o ji buvo: 7 paltus, 
kurie turėjo būti vieno jar
do ir pusės, jardą ir pusę 
^ovelnos, 9 kirvukus, 8 
kaplius, 20 peilių ir 4 elnių 
odas. Kad pavertus šias vi
sas gėrybes į pinigus, tai 
suma susidarytų net $30.00.

Pati teritorija ne nuoga, 
o gražūs pušynai, lygios 
pievos ir patogios ganyk
los. Čia auga lietuviški ba
ravykai, zelionkos, grūzdai, 
ūmėdės, kelmučiai ir tan
kiai užtinki laimės grybą, 
kuris sveria apie 20 svarų. 
Tai ot gal dėl šių priežas
čių ir indėnai nenorėjo ap
leisti ežerais apsuptą savo 
gražią tėvynę.

Pirmoji Mokykla
1831 m. ant kampo Main ir 

Ward gatvių įsisteigė pir
itą mokykla Brocktone, ku
lią vadovavo Mrs. Nathan 

►Jones. Tai buvo jos pačios 
virtuvėj, su 20 mokinių, ku
rie mokėdavo į savaitę 12 
centų, ir tas tęsės iki 1867 
metų. Vėliau miesto valdy
ba parėmė šią pirmutinę 
“mokslo” įstaigą, kuri žen
gė vėžio žingsniais, savo ži
nion ir šiam reikalui skyrė 
iš vietinės valdžios $625.00.

Kuomet Brcktone gyven
tojų priaugo iki 1,500, tai 
1881 m. įsikorporavo kaip 
miestas su meru Žiba Keith 
ir jau miestas buvo vertas 
7 milijonų nekilnojamo tur
to. Pirmiausia miestas pa
tapo antru avalynių išdir
bę j u Jungtinėse Valstijose. 
Laikui bėgant čia pradėjo 
steigtis įvairios rūšies iš- 
dirbystės, bet Brocktonas 
niekad nebuvo pastovus gy
ventojais. Kad ir vėlesniais 
laikais, 1951 metais gyven
tojų buvo 65,202, o metams 
prabėgus liko 62,860.
Dzūkai pamilo šią apylinkę

Lietuviai aps i g y v e n o 
Brocktone, o ypatingai dzū
kai, veikiausiai todėl, kad 
šios apylinkės gamta labai 
panaši į Lietuvoj dzūkų 
kraštą. Kuomet dzūkas už
kliuvo Brocktone, tai ir pri
lipo prie jo, it musė prie 
medaus. Juk dzūkas iš tolo 
pamatęs grybą, žino, kam 
jis priklauso, šuniui ar jam. 
Poilsio laiku jaunimas 
traukdavo į miškus uogau
ti, kur mėlynės auga ant 
aukštų medžių, miškai pilni 
giybų, o ežerai turtingi žu
vim. Nuo 1900 metų plačiai 
suskambėjo Brocktono pu
šynai nuo lietuviškų dainų, 
kurias au d ė uogautojai, 

Mvejai ir grybautojai. Jei 
pirmiau paklausdavai ei
nantį lietuvį, kur jis eina, 
tai greitai ir išdidžiai at
šaudavo: malkauc, meške-

Skaitlingiausia Brockto

nas buvo apgyventas lietu
viais, tai prieš pirmą pa
saulinį karą—1913 metais. 
Tai pačiais metais Brockto
no lietuviai pasistatė kultū
ros namą, kurį pavadino 
Lietuvių Tautiškas Namas. 
Iš karto be skirtumo politi
nių įsitikinimų, visi lietu
viai buvo priimami į namo 
Bendrovę. Laikui bėgant, 
kaip visur, taip ir čia, Ro
mos katalikų kunigai pra
dėjo kišti savo nosį į Namo 
reikalus. Apdairesni nariai 
pavartojo juodas ir baltas 
boliukes, kad užkirsti kelią 
blogos valios ar blogais 
tikslais asmenims įsiveržti 
į Bendrovę. Per Bendrovės 
mitingą, kuomet ateina pri
sirašyti naujas narys, tai 
bendrovės nariai balsuoja 
boliukėmis. Balsuoja taip: 
jeigu naujas narys arba 
kandidatas gauna visas 
baltas boliukes, tai reiškia, 
jis tampa Bendrovės nariu, 
o jeigu jis gauna bent tris 
juodas boliukes, tai reiškia 
atmestą? Per 49 metus Na
mas gražiai tarnauja kul
tūriniams reikalams.

Mirtingumas didėja
Kaip visur šiaurės Ame

rikoj, lietuviškos kolonijos 
miršta, tai smarkiai palie
ta ir Brocktoną. Priežastys 
aiškios: ateivių karta mirš
ta, o dabartinė karta su
smuko amerikoniškam kati
le. Kalbant apie mirimus, 
tai aišku, jog visiems rei
kės mirti, bet kas keisčiau
sia, tai kad mūsų tautinis 
judėjimas Amerikoj miršta 
nevienodai, jis pasidalinęs 
į tris kategorijas: pirma 
kategorija miršta visiškam 
bankrute, antra miršta 
smuklėj, o trečia-— blaivai 
dainuodama lietuvišką dai
ną.

Paimkime mes Montellos 
brolius katalikus ir pažiū
rėkime, ką jie per 50 metų 
nuveikė. Gal geriausias at
sakymas būtų: ogi nieko. 
Apie 40 metų jie skurdo 
skiepe, o sunkiai uždirbtus 
centus kišo savo klebonui, 
kuris pirko smetoninėj Lie
tuvoj savo giminėms dva
rus. Dabartinis klebonas pa- 
tatė naują bažnyčią. Bet ar 
jūs žinote, kad ji taip apva
lė parapijiečių kišenes, kad 
tūli paliko be cento, o tūli 
pavedė klebonui savo pali- 
mus. Dabar kyla klausimas, 
iš to viso kokia nauda lietu
vių tautai? Juk dar už 
penkiasdešimt metų t o j 
įstaigoj neužgirsi lietuviško 
žodžio, nes ji priklauso Va
tikanui ir ji bus taip trak
tuojama, kaip ir visos, pa
gal popiežiaus valią.

Dabar pažiūrėkime į so
cialdemokratus ir jų auklė
tinius sandariečius. Rodosi, 
kaip čia seniai jie šaukė: 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim”. Ypatingai sandarie- 
čiai visuomet didžiavosi, 
jog tik jie tautos parinkti, 
kaip geriausi sūnūs ir duk
ros. O dabar taip nusigyve
no, kad tik pajėgia per Viš- 
tinio radijo stotį savo tėvų 
žemę pašmeižti. O tai dėl to 
taip įvyko, kad ši srovė gy
veno be idealo. Kitais žo
džiais, ši srovė visą amžių 
nedirbo konstruktyvį dar
bą, bet žalingą savo tautai. 
Net gaila į juos ir žiūrėti, 
kaip jie miršta smuklėj 
prie baro.

Miršta dainuodami
Visai kas kita su pažan

giečiais. Lietuvių Tautiškas 
Namas puošia Main Strytą. 
Name puikiai tvarkoma 
biblioteka; kambariai mi- 
tingauti ir dvi puikios salės 
viešiem parępgimams. Rei

kia atiduoti didelis kreditas 
buvusiam gaspadoriui drg. 
Šimaičiui ir dabartiniam 
gaspadoriui drg. Ustupui 
už tvarkingai ir švariai 
namo užlaikymą.’ >n -’’ur.

Namo patalpose' gyvuoja 
Vyrų Dailės Grupės choras, 
kuris plačiai gastroliuo j a po 
lietuvių kolonijas. Šių žo
džių rašėjui žinoma, kad 
Vyrų Dailės Grupė turės 
savo koncertą gegužės 19, 
pirmą vai. po pietų, Lie
tuvių Tautiško Namo vir
šutinėj salėj. Gegužės 27 d. 
choriečiai važiuos į Hart
fordą, Conn., dainuoti. Bir
želio m. Lawrence piknike 
dainuos.

Kaip matote, pažangūs 
Brocktono lietuviai, jeigu ir 
miršta, tai miršta dainuo
dami!

Jaunutis

Hartford, Conn.
Parengimai

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija ruošia vakarienę 
paminėjimui 50-ties metų 
savo gyvavimo. Įvyks šeš
tadienį, gegužės 5 d., 157 
Hungerford St. Pradžia nuo 
7:30 vai. vakare.

Tikieto kaina tik $2, tai 
visiems prieinama. Jeigu 
kurie nariai neatsilankys į 
vakarienę, tai vis tiek turės 
už tikietą pasimokėti.

•

Laisvės choras minės 35- 
erių metų savo gyvavimo 
sukaktį. Ta proga ruošia 
vaišes, kurios įvyks 157 
Hungerford St., sekmadie
nį, gegužės 27 d. Visus ir 
visas kviečia dalyvauti.

•

Sirguliuoja O. Šilkas, V. 
Kazlau, J. R e i k u s ir K. 
Miller. Linkiu greitai pa- 

i sveikti. J. M, S,

Worcester, Mass.
Operete “Lietuvaitė” 

buvo pasekminga
Praėjusį sekmadienį bu

vome čia atvykę penki niu
jorkiečiai pasižiūrėti Jono 
Dirvelio vadovaujamo Aido 
choro statomos operetės 
“Lietuvaitės.”

Publikos buvo pilna Endi
cott gatvėj Lietuvių salė. 
Operetę ji priėmė labai šil
tai.

Vietiniai “Laisvės” kores
pondentai vistiek apie 
pastatymą rašys plačiau, 
todėl čia į ją ir nesigilinu.

Visgi noriu išreikšti sa
vo pasigerėjimą vyriausių 
charakterių roles atlikusių 
Amerikos žemyne gimusių 
ir augusių gražia lietuvių 
kalba ir rolių mokėjimu. V.

Hillside, N. J.
Balandžio 29 d. čia mirė 

Laurence Dobinis, sulaukęs 
45 metų amžiaus. Pašarvo
tas Elizabethe, N. J.,, bet 
nežinia, kurioj šermeninėje.

Žinią telefonu pranešė 
brooklyniškis M. Dobinis, ir 
jis sakė, kad šiuo metu dar 
nežino, kurią dieną jo mi- 
rusis brolvaikis bus pašar
votas.

Smulkesnių apie velionį 
žinių bus paskelbta vėliau.

VARLĖ-ČEMPIONĖ
Jungtinėse Valstijose ne

seniai vyko tarptautinės 
varlių - šuolininkių varžy
bos. Nugalėtoja tapo “ame
rikietė”: trišuolyje ji įvei
kė 4 metrus 61 centimetrą. 
Tik pusmetrio jai betrūko 
iki oficialaus pasaulinio re
kordo. Rekordininkė ir ne
įtaria, kad savo šuoliu šei
mininkui uždirbo 300 dole-

-j ivdklLA /Wd-- ų 1

Haverhill, Mass.
Filmai išėjo gerai

Kovo 24 dieną Lietuvių 
piliečių Gedimino klubo sa
lėje, 324 River St.„ buvo ro
domi filmai iš Lietuvos. Ro
dė J. Grybas iš New Yorko. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė — virš dviejų šimtų ir, 
atrodė, visi buvo patenkin
ti. Buvo ir kitataučių, bet 
kadangi klubo manadžeris 
ir rengimo komisijos narys 
J. S. Cook paaiškino lietu
viškai ir angliškai apie fil
mus, tai išėjo viskas gerai, 
suprato ir kitataučiai.

Balandžio 12 d. klubo su
sirinkime J. S. Cook, kaip 
rengimo komisijos pirmi
ninkas, pateikė raportą. 
Pasirodė, kad klubui liko 
gražaus pelno, o baro biznis 
irgi buvo geras. Taigi vis
kas išėjo labai gerai.
Pasiųsti į pataisos namus
Balandžio 7 d. Walter Pū

tis, 45 metų amžiaus,, už 
neužlaikymą savo šeimos 
tapo nubaustas teisėjo Ar
thur Thomson 6-iais mėnes- 
siais pataisos naman, Law
rence, Mass.

Balandžio 10 d. Joseph A. 
Klimavich, 45 m e t ų am
žiaus, už per didelį gir
tuokliavimą teisėjas Arthur 
A. Thomson pasiuntė dviem 
mėnesiam į pataisos namą, 
Lawrence, Mass.

Plėšikai sumušė kunigą
Balandžio 15 d., 8:30 va

kare, First Congregational 
Church pastorius Dewey A. 
Peterson, Jr., nuėjo zokris- 
tijon ir rado prie saugio
sios šėpos besidarbuo j a n t 
du ar kelis vyrukus. Ku
nigui nebuvo laiko daug ką 
matyti, nes vienas smogė 
geležimi kunigui per galvą, 
pritrenkė; o plėšikai pabė
go. Primušto kunigo gal
vai reikėjo 10 “stičių.” Pik
tadarių ieškoma.

Balandžio 15 d., 4:30 po
piet, Vahey Keoslin, 49 m., 
užėjo į Whittier viešbutį 
išsigerti ir kai ėjo iš vieno 
kambario į kitą, jam iš už
pakalio smogė galvon, 
smarkiai apdaužė, paėmė 
$275.

Vėliau buvo sulaikyti du 
vyrukai — John K. Clohisy, 
21 metų, ir John W. R. Lat- 
time Jr., 22 m. Buvo pri
statyti teisėjui Arthur A. 
Thomson, apklausinėti, su
laikyti Grand Jurrei ir pa
leisti po $10,000 užstatu 
kiekvienas.

Piktadarysčių įvyksta la
bai daug, visų ir aprašyti 
neįmanoma.

Balandžio 20 d. Meriden,^ 
Conn., areštuoti du vyru
kai ir kaltinami už įsiver
žimą į First Congregation
al Church ir apdaužymą pa
storiaus Dewey A. Peterson 
Jr. Tai John R. Prince, 
23 m., ir Frederich N. Ja
cobs, 24 m. Jacobs seniau 
gyveno Haverhillyj. Juos 
sugavo vietiniai detektyvai. 
Buvo apklausinėti teisėjo 
Arthur A. Thomsonb ir su
laikyti po $20,000 kiekvie
nas. Teismas bus vėliau.

žmonės sako, kad plekši- 
kai nujaučia, kur pinigų 
yra, tai ten ir leYda. Ma
no, kad kunigai turi dau
giausia pinigų.

Neseniai “Laisvėj” buvo 
rašyta, kad čia kunigas pa
liko virš $50,000 turto. Va
sario 12 d. tilpo “The Bos
ton Globe” aprašymas, kad 
kardinolas Cushing davė 
tūlos bažnyčios pastatymui 
$250,000. Juk tai didelė 
krūva dolerių, kurią galėjo 
duoti tik labai turtingas 
žmogus. ■ -

Nugriovė slėptuvę
Balandžio- 21'“d. nugriovė 

, slėptuvę, (shelter) nųaątp-

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Naujas miestas 

Lietuvoje
VILNIUS, bei. 21.—Spau- 

doje šiandien paskelbtas 
Aukščiausiosios Tary bos 
Prezidiumo įsakas dėl gy
venamosios vietovės, įsikū
rusios prie Lietuvos valsty
binės rajoninės elektrinės 
statybos.

Įsakas skamba taip: Res
publikoje statoma eilė 
stambių pramonės bei ener
getikos įmonių. Jų tarpe su 
tarybinių tautų pagalba 
statoma viena didžiausia 
Pabaltijyje Lietuvos vals
tybinė rajoninė elektrinė, 
prie kurios įsikūrė nauja 
miesto tipo gyvenamoji vie
tovė. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas nutaria: Įsikūrusią 
Vievio rajone prie Lietuvos 
valstybinės rajoninės elekt
rinės statybos gyvenamąją 
vietovę pavadinti Elektro
nų gyvenamąja vietove.

A. Vaivulskas

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ 
IR GAVO MOKĖTI

Hicksville, N. Y. —Far
mingdale miestelyje J. De- 
Giuseppe, 23 metų amžiaus, 
vairuod amas automobilį 
parmušė J. T. Isarį ir su
laužė jam kojas. J. DeGiu- 
seppe apskundė Irarį, nes 
būk tas žmogus “išlindo” 
priekyje automobilio, o dėl 
tos nelaimės apdra ūdos 
kompanija pakėlė DeGiu- 
seppei apdraudą.

Teisėjas patvarkė, kad 
Isaris sumokėtų $10 dėl 
DeGiuseppės, nes tiek pa
kelta apdrauda. Iš savo pu
sės Isaris dar neskundė už 
j oi sužeidimą.

ANGLAI NESIRENGIA 
GRĮŽTI Į ANGLIJĄ

Maskva. —Anglijos už
sienio šnipijada buvo pa
skelbusi, kad būk grįžtą 
anglai G. Burges ir D. Mac- 
lean, kurie 1951 m. pabėgo 
į TSRS. Anglijoje net “va
ran tus” paruošė jų arešta
vimui.

G. Burges leidžia vakaci- 
jas Jaltoje, prie Juodosios 
jūros kranto. Jis sako: “Nei 
aš, nei Maclean’as nesiren
giame grįžti į Angliją. 
TSRS yra mūsų namai”.

INDIJA DIDINA SAVO 
PREKYBOS LAIVYNĄ
New Delhi. — Indija di

delė šalis, skaitlingai apgy
venta, turi ilgus pamarius, 
bet jai stoka prekybos lai
vyno. Dabartiniais laikais 
jos prekybos laivynas suda
ro tik 900,000 tonų įtalpos. 
Ji užsakė laivų statyti kito
se šalyse ir iki 1966 metų 
nori pakelti laivyno įtalpą 
apie 1,500,000 tonų.

Berlynas. —Į rytinį Ber
lyną pribuvo TSRS armi
jos daliniai, numatoma, kad 
jie dalyvaus Gegužės Pir
mos parade.

Londonas. — Dabar An
glijoje laivų statyklos sta
to 330 naujų laivų.

davota netoli nuo miesto ro
tušės (City Hali). Daug 
buvo vietinėj spaudoj iš
garsinta, ir buvo sakoma, 
kad galima išbūti 10 dienų 
ir bus saugu slėptuvėj. Bu
vo 4 pėdų per 4 d y d ž i o . 
Kiek aukštesnis žmogus 
savo galva siekė lubas. Tu
rėtų būti nepaprastas žmo
gus, kad tokioj slėptuvėj 
galėtų išgyventi 10 dienų.

Darbininkė
»į h 7'1 1 ./'< ■ i/!!)•’» '

5 p.--Laisve (LibertyĮ— Antiad, gegužes (May) 1, 1962

Philadelphia, Pa.
Nesmagios naujienos

Nors gamtos atbudimas 
— gražiausia žaliais lapais 
pasipuošę medeliai ir gėlių 
žydėjimas — pripildo kiek
vieno jausmus džiaugsmu, 
ir tas gamtos gražumas yra 
skirtas visiems, bet ne visi 
gali tuo smagintis.

Balandžio 19 d. Teresę 
šaulinskienę ištiko “stroke” 
ir išvežta į Frankford ligo
ninę. Teko girdėti, kad svei
kata gerėja. Linkiu draugei 
Šaulinskienei laimingai su- 
sveikti. Draugė šaulinskie- 
nė yra daug dirbusi dėl 
darbininkiškų parengimų

Balandžio mėnesį mirė 2 
ilgamečiai “Laisvės” skai- 
tytijai ir lankytojai pažan
giečių parengimų. Tai J. 
Urbon, gyvenęs 1935 Moya- 
mensing Avė., ir J. Zakere- 
vich, gyv. 820 N. 27th St. 
Mirusiems amžinai ilsėtis 
baigus gyvenimo rūpesčius, 
o, jų artimiems reiškiu 
užuojautą.

Draugiška pastabėlė d. 
Piliečiui: bal. 27 d. “Lais
vėj” korespondencijoj iš 
LLD 10 kp. yra pasakyta, 
jog gauti 3 nauji nariai, 
“juos perstatė F. Valantie- 
nė.” Dėl aiškumo galėjo bū
ti pasakyta, kad P. Valan- 
tienė juos gavo.

P. Valantiene

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

čius. Apie gegužės 15 d. jis 
žada New Yorkan atvykti.

Visiems bus svarbu dalyvau
ti iškilmingame Aido choro 
50 metų gyvavimo sukakties 
minėjime.

Prez. Kenedžio patvarkymu 
du negrai priimti į Baltojo na
mo sargų (policijos) būrį. 
Tuo norima įrodyti, kad negrų 
diskriminacija Baltajame na
me, kur prezidentas gyvena, 
yra baigta.

Tačiau diskriminacija nėra 
baigta daugelyje viešųjų įstai
gų pačioje mūsų šalies sosti
nėje Washingtone. Marylando 
valstijoje, kuri randasi visai 
prie Washington©, taipgi te- 
besiaučia negrų diskriminaci
ja.

Kodėlgi Kenedžio administ
racija neparodo tinkamo 
griežtumo ir sugabumo visur 
likviduoti rasinę diskriminaci
ją?

žinote, kad visuose karuose, 
kuriuose Jungtinės Valstijos 
dalyvavo, buvo užmušta apie 
700,000 amerikiečių. Bet au
tomobilių nelaimėse užmušta 
virš 1,265,000 amerikiečių.

Tai parodo, kaip pavojinga 
yra automobiliais važiuotė ir 
kaip svarbu kiekvienam auto
mobilio vairuotojui laikytis vi
sų atsargumo taisyklių^

Pasirodo, kad pavojingiausi 
vairuotojai yra jaunamečiai ir 
tie, kurie mėgsta vairuodami 
naudoti svaiginančius gėrimus.

Lawrence, Mass.

METINIS BANKETAS
Rengia LLD ir LDS Kuopos

Pirmas Šių Metų Parengimas

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 6 May, 1 vai. dieną
Tyrame Ore, Gražojoje

Maple Parko Salėje
Gerbiamieji! Iš visos apylinkės kviečiame atsilan

kyti H 'šį Svarbų banketą. Po sunkios žiemos čia pa
kvėpuosite tyru oru ir pasimatysite su savo giminė
mis irr draugais, turėsite malonių pasikalbėjimų. 
Taipgi gausite gerus pietus.

Rengimo Komisija

. r ' ' t V t - - i ' ;----

KAIP ILGAI JIE 
TEN SĖDĖS?

Havana — Nuo liaudies 
revoliucijos šimtai B atis
tos šalininkų pabėgo į už
sienio ambasadas ir ten sė
di. Prie jų nemažai prišiAe-, 
jo ir kenkėjų. Tik šiomis 
dienomis sunkvežimiu iš
laužė Brazilijos ambasados 
užtvarą ir į kiemą įvažia
vo 16 bėglių.

Ekvadoras nutraukė ry
šius su Kuba, bet jo amba
sados rūmuose randasi virš 
200 bėglių, kurie pavesti 
Brazilijos ambasados prie
žiūrai. . „inr;

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo pusseserės Valės 

Dzikavičienės, gyvenančios Kanadoje. 
Paskutinį adresą žinojau sekantį: 
105 Monette St.. Apt. B, LaSalle, 
Montreal, P. Q., Canada. Prašau ra
šyti: Linda Žemaitytė, Klaipėda, 
Pergalės g-vė, Nr. 21, b. 7, Lithua
nia, USSR.

Elzbieta Šilalienė, d. Krisio, ieško 
brolio Šilansko Vlado, arba jo žmo
nos Šilanskienės Marijonos, d. Mi- 
kolo. Kilęs iš Alytaus rajono, Ska- 
beikių kaimo. Anksčiau gyveno 24 
Frank Ter., Lowell, Mass. Jeigu 
kas apie jį ar ją žino, prašau pra
nešti man, būsiu dėkinga. Elzbieta 
Šilalienė, Alytaus miestas, Vilniaus 
g-vė, Nr. 12, b. 4, Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Paminėjimas 50 metų Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos gyva
vimo. Tąja proga yra rengiama 
vakarienė. įvyks šeštadienį, gegužės 
May 5 d., 157 Hungerford St., pra
džia 7:30 vai. vakare. Vakarienė 
tik $2.00 asmeniui. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Rengėjai (35-35)

OZONE PAR, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 5, “Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 6 vai. vakare. Vi
si direktoriai kviečiami laiku pri
būti. J. G.

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos dėmesiui
Kuopos susirinkimas tapo nu

keltas iš gegužės 1-os dienos į ant
radienį, gegužės 8 dieną, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes bus 
rinkimas Centro Valdybos ir Seimo 
delegatų . Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (34-35)

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 9 d., “Laisvės” salėje. 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Prašomi visi nariai susirinkti, gau
site labai gerą knygą, kuri jau gau
ta. Pasirūpinkite pribūti punktua
liai—7:30 vai .vakare. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai

LDP Klubo, LDS 33 kuopos ir 
LLD 54 kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, Gegužės-May 6 d., Klu
bo patalpoje, 408 Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
vai. dieną, vėliau seks kuopų su
sirinkimai. LDS 33 kuopos susi
rinkimas bus svarbus, nes reikės 
balsuoti už kandidatus į LDS Cent
ro valdybą. Taipgi turėsime rinkti 
delegatus į LDS 15-ąjį seimą.

LLD 54 kuopos nariai būkite šia
me susirinkime, nes gausite vertin
gą knygą, kurią parašė d-ras Alg. 
Margeris.

Visi dalyvaukite šiuose susirinki
muose. (34-35)
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

LAISVĖS REIKALAI SVEIKINIMAI
Sęųato Komisija 
piąįoma persvarstyti 
Pabaltijo politiką

Prieš kiek laiko Kalifor
nijos lietuvių “respubliko
nų” pastangomis buvo pra
dėta kita politinė akcija 
veikti JAV Senato užsienių 
reikalų komisijos narius, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos įsakytų Jungti
nėms Tautoms įsakyti (!) 
Tarybų Sąjungai “p a s i- 
traukti iš Lietuvos”.

Valstybės Departamen
tas parodė savo nenorą to
kioms glušiškoms rezoliu
cijoms pritarti. Tik kai ku
rie senatoriai apie tai kalba.

Šiuo kaitų, betgi, tiems 
senatoriams buvo pateikta 
ir kitos lietuvių dalies 
Amerikoje nuomonė. Buvo 
nurodyta, kokius sunkius 
nuostolius suteikė Ameri
kos lietuviams ir ypač lie
tuviams tėvynėje, ligšiolinė 
Amerikos “nepripažinimo” 
politika, ir buvo nurodoma, 
kad šitokia nerimta, neat- 
sakominga agitacija tik 
kenkiama Amerikos vardui 
tose Pabaltijo tautose. Vie
toj to buvo sugestionuoja
ma, kad kaip tik JAV nu
stotu diskriminuoti Lietu
vos respubliką, pripažintų 
valdžią ir santvarką, kuri 
ten dabar yra (patinka tai 
kurioms grupėms Ameriko
je ar ne), ir užmegztų su 
Lietuva normalius draugiš
kumo ryšius. Buvo nurody
ta, kad lietuvių tauta Ame
rikai atidavė trečdalį savo 
gyventojų per pastaruosius 
šimtmečius, ir dėlto reiktų 
su ja elgtis nuoširdžiau. Vi
sa eilė senatorių atsiuntė 
padėką už “apgalvotą” nuo
monę. ‘ 1
šveicarai nepatenkinti 
Meko filmu

Zuriche leidžiamas švei
carų žurnalas “Cinema”, 
Nr. 28, keliais atvejais mini 
Joną Meką. Recenzuoda
mas jo filmą “Medžiai ir 
šautuvai”, žurnalas randa, 
kad jame gyvenimas rodo
mas perdaug jau juodai. 
Dėlto tai jie filmo savo 
skaitytojams nerekomen
duoja.
“Vienybė” atvirai stoja 
už ryšį su Tėvyne

Pajutusi lietuviškosi o s 
išeivijos kintančias nuotai
kas, vis ryškėjantį norą su- 
artėti su Tėvynainiais, 
Brooklyno “Vienybė” neti
kėtu griežtumu išėjo prieš 
Žakevičiaus - Žymanto, Gai- 
džiūno tipo ultra “patrio
tiškumą”. Straipsniu “Pri
siminimai ir dabartis” Valė 
Tysliavie nė, dabartinė 
“Vienybės” savininkė rašo: 
“Yra negausi, bet labai 
garsiai rėkianti naujaku
rių grupė, kuri, atrodo, vėl 
norėtų kietai užtraukti ge
ležinę uždangą, kad su lie
tuviais tėvynėje nebūtų jo
kio ryšio. Labiausiai neri
mauja tie, kuriems nebeli
ko kelio į jokią Lietuvą— 
“priklausomą” ar “nepri
klausomą”.

Toks Žymantas, pavyz
džiui, patogiai įsit a i s ę s 
saulėtoj Kalifornijoj ir be
simaitinąs iš aukų, kurios 
siunčiamos senatvės sulau
kusiam Vasario 16 akto 
signitarui (M. Biržiškai), 
norėtų, kad Lietuvoje siau
tėtų stalininis teroras, kad 
jis čia viskuo pertekęs, ga
lėtų pateisinti save kaip 
“rezistentą”. Dabar jis net 
nežino, kur tą savo “rezis
tencinę” veiklą dėti, todėl 
nukreipė ją prieš “Vieny
bę”.,”

Kaip skandinavai ir lenkai 
tvarko savo veiklą

Jau ir iš tėvynės ragi
nant (V. Žemkalnis) api
forminti lietuviškąjį Ame
rikos ryšį su lietuvių tauta 
tėvynėj, įdomu palyginti, 
kaip tai yra sutvarkę to
kios kultūringos Amerikos 
mažumos, kaip žydai, len
kai, skandinavai. Žydų veik
la yra tokio masto ir efek
tingumo, jog lietuvius su 
jais lyginti neišeina. Tačiau 
kaip skambėtų apibūdini
mas “The American Lithu
anian Foundation”, jei bū
tų pasekta lenkų Kosciuš
kos arba švedų fondų pa
vyzdžiu: Toks fondas turė
tų būti užregistruotas New 
Yorko valstijos įstatymda- 
vystėj. Turėtų būti išvar
dinti aukų davėjai. Aptar
tas fondo tikslas ir veikla: 
“Skatinti Jungtinių Ameri
kos Valstijų intelektuali
nius ryšius su lietuvių tau
ta tėvynėje, tuo būdu su
stiprinant ryšį tarp lietu
vių kilmės amerikiečių ir 
ir jų tėvų krašto; veikti 
kaip lituanistikos instituci
ja, siekianti įgalinti apsi
keitimą studentais, moky
tojais, paskaitininkais, lei
diniais, filmais, muzika, 
menu, ir mokslu tarp Jung
tinių A. Valstijų ir Lietu
vos; skatinti lietuvių kultū
ros pažinimą Amerikoje ir 
amerikiečių kultūros paži
nimą Lietuvoje”. Kiekvie
nais metais turėtų būti iš
leidžiamas metraštis, ku
riame būtų sutraukta fon
do veikla ir atsiekimai.

Amerikiečiai gelbsti 
tarybinį jūrininką

Su malonumu “Tiesoje” 
skaitome, kaip dažnai Lie
tuvoje rusai kariai ir tar
nautojai, rizikuodami gy
vybėmis, gelbsti lietuviams 
gyventojams. Vienas toks 
atvejis aprašomas praėju
sio Nemuno potvynių me
tu, kada ledams einant, bū
tina buvo pargabenti mote
ris su vaiku iš Rusnės į Ši
lutę.

Nors, kaž kodėl, Ameri
kos gyvenimas “Tiesoje” iš
eina vis juodokas, kreditas 
ten neseniai buvo atiduotas 
amerikiečių kariams, kad 
jie suteikė medicinišką pa
galbą rusų jūrininkui, kuris 
buvo sunkiai sužeistas. 
Miela skaityti visos tokios 
žinios, kurios iškelia ne 
žmogaus žvėriškum ą, b e t 
tikrąjį žmogiškumą. ,

GAUTA AUKŲ “LAISVĖS” STIPRINIMUI
B. Sutkus-J. Casko, San Francisco, Calif. .. $22.00 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa....................... !
M. Giriunas, Reading, Mass.............................
A. Verku tis, So Windham, Conn.....................
Helen Trusįienė, Chicago, Ill.........................
L. Tilwick, Easton, Pa....................................
J. Sadauskienė, Mt. Sinai, N. Y.......................
B. Kirstuko išleistuvių pelnas, Cleveland, Ohio
J. Pavilonis, Chicago, Ill.............................. ...
J. Daujotas, Benld, Ill............ • •.............. ..........
Mrs. J. A. Yonich, Hoquiam, Wash..................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa............................
Joseph Klein, Brooklyn, N. Y. .......................
K. Beržas, Merchantville, N. J.........................
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.....................
B. čiuberkiene, Middletown, N. J.....................
Paul Johns, Miami, Fla......................................
Martha Kirk, Seattle, Wash..............................
M. Raulinaitis, Cleveland, Ohio ......................
Anna Cherkauskas, Scranton, Pa.............. .
Konstancija Chesnius, Waterbury, Conn.........
J. Sinkevičius, Montreal, Canada. ...................
J. Budrevičius, Norwood, Mass.........................
F. T. Puleikis, Lakeside, Mich...........................
P. & K. Juozapaičiai, Binghamton, N. Y.........
Ona Globičienė, Wilkes-Barre, Pa....................
Mr. ir Mrs. P. Valentą, Egg Harbor, N. J. ... 5.00 
J. Urbu tis, Baltimore, Md................
Anna Gabalienė, Eddystone, Pa. ...
E. Drobus, Stevensville, Mich............
J. Slench, Chicago, Ill....................
J. Austin, Torrance, Calif................
P. Gavin, Springford, Canada .......
J. Kamarauskas, Girardville, Pa. ... 
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y. . 
Ursula Paich, Bridgeville, Pa............
Po $1: Anthony Shantor, Aliquippa, Pa.; Jonas Ve

lička, Los Angeles, Calif.; M. A. Wenzlow, Arlington, 
Mass.;M'. Jurevičienė, Brooklyn, N. Y.; J. Plask, Darby, 
Pa.; J. Gabriūnas, Dorchester, Mass.; J. D. Sliekas, 
Miami, Fla.; J. Strimel, Clifton, N. J.; J. Adams, Grand 
Rapids, Mich.; A. Lapash, Far Rockaway, N. Y.; J. 
Grayson, Pt. Pleasant, N. J.; J. ir V. Grigai, Hudson, 
Mass.; P. Mickevičienė, Edgewood, R. I.; Raymond Di
džiulis, Norwich, Conn.; A. Verbilis, Scotia, N. Y.; V. 
J. Pšalgauskas, Fitchburg, Mass.; D. Mankofsky, Cle
veland, Ohio; A. Bloznelis, Cjatskill, N. Y.; J. Valiukas, 
Detroit, Mich.; Pilypas; J. Andruškevičius, Brooklyn, 
N. Y.;P. Kušlevič, Burlington, N. J.; Elizabeth Ęcenia, 
Tampa, Fla.; V.’ Žiūraitis, Oakville, Conn.;' A.' Usas, 
Easton, Pa.; Stella Stupor, Portland, Qregon; Vincent 
Smudin, St. Petersburg, Fla.; L. Slančiąųskas, Rahway, 
N. J.; A. Ramanauskienė, Kingston, Pa.;f F. Mūzolis, 
Gardner, Mass.; C. Glaubert, Seattle, Wash.; V. Danil, 
Easton, Pa.; Peter Satkus, Brooklyn, N. Y.; B. G.ų- 
mauskas, K. Markūnas, Haverhill, Mass.; Frances Nor- 
but, Chicago, Ill.

Dėkojame viršminėtiems prieteliams, už jų nuošir
džias dovanas laikraščiui.

TELEGRAMA
Kauno Lengvinas Mi-Iš 

kalauskas prisiuntė sekamą 
telegramą:

Sveikinu su Gegužės Pir
mąja. Geriausios sveikatos, 
sėkmes visiems prieteliams 
ir draugams!

20.00
12.00
11.00
10.00.
10.00
9.00

i 6.50
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5’005.00 Į v

dienraščiui Vilmai
5.00 i
5.00 I
5.00

Sveikinimas iš Vilniaus
Gegužės Pirmosios pro

ga vilnietis rašytojas Jonas 
Šimkus per savo laišką Mi- 
zarai reiškia sveikinimus 
laisviečiams ir visiems pa
žangiesiems JAV lietu- 
viams. Neužilgo Lietuvoje 
išeis iš spaudos J. Šimkaus 
nauja apsakymų knyga.

Dar sveikinimų

Taip pat ta pačia proga 
amerikiečius lietuvius svei
kina Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla.

Sveikinimas iš Seinų
Laikraščio “Laisvės” re

dakcijai :
Lietuvių Visuomen in ė s 

Kultūros Draugijos Centro 
valdyba širdingai sveikina 
jus ir jūsų darbuotojus Ge
gužės 1-osios šventės pro
ga.

Linkime sėkmės darbe, 
sveikatos ir laimės asmeni
niame jūsų gyvenime! .

Jonas Kmieliauskas 
Seinai, 1962 m.

5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
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Maželis,

Laisvės Administracija

Pagerbkime motinas!
Šį šeštadienį, gegužės 5 paliekame tą dieną laisva.

d.,, 7 vai. vakare. Lietuvių j Rojus Mizara pasakys 
Moterų Kultūros Klubas, pagrindinę kalbą, pritaiky-
kviečia visus sueiti į “Lais- tą tam reikalui. K. Petri- 

namą, 102-02 Liberty kienė, kuri tą vakarą pir
mininkaus, pateiks įžanginę 

Klubo narės, Vera

| Praėjusį šeštadienį šau
niame LDS 1 kuopos paren
gime dar keletas geravalių 
brūklyniečių pridavė Chica- 
gos dienraščio “Vilnies” da
lininkų suvažiavimui svei
kinimų. Po $2: Ant. Balčiū
nas, A. Vildžius ir R. Fęi- 
feris. Po $1: O. Cibulskie- 
nė, O. Titanienė, F. Zavec- 
kas, M. Sprainienė, M. A- 
leksiejus, Anne Černiaus
kienė, VI. ir J. Danilevičiai, 
A. Daugėlienė, Petras Šo- 
lomskas, Bedarbis, A. Žu- 
rinskas, S. Griška, Bill Ma
lin ir Pluščiauskas.

Draugė V. šibeikenė 
skundėsi, kad ji jau senokai 
pridavus sveikinimą su $2 
auka, bet nemačiusi jos var
do “Laisvėje.” Atsiprašau, 
drauge, jūs nepastebėjote. 
Jūsų vardas buvo paskelb
tas balandžio 4 d.

Širdingai visiems ačiū.
Kaip žinia, sveikinimus 

šiemet pas mus rinko ir ki
ti draugai ir juos pasiuntė 
arba pasiųs patys tiesiai 
Chicagon.

Jonas, Jr._, pridavė J. 
Kuršėniškio sveikinimą su 
$5. Taip pat pridavė $51 
jo pirmiau surinktų sveiki- 

' nimų, kurie jau buvo “Lais
vėje”, paskelbti.

“Vilnies” dalininkų su
važiavimas, kaip žinia, 
įvyks ateinantį sekmadienį. 
Tad nuo dabar, kurie norė
site jį pasveikinti, siųskite 
tiesiai. Aš savo darbą bai
giu. Pasiunčiu viso $152.

Iš LDS 1-osios 
kuopos banketo

Kaip jau buvo skelbta, 
praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėje, įvyko LDS 1-os 
kuopos benketas . Jis buvo 
didelis, geras. Rengimo ko
misija, kurios pirmininku 
buvo Valys Bunkus, gerai 
pasidarbavo, todėl ir žmo
nių daug buvo bankete.

Reikia pasakyti, kad V. 
Bunkus kur tik apsiima, at
lieka darbą puikiai. Ir šiam 
banketui jis iš anksto gerai 
platino tikietus ir vienas 
pats daug jų pardavė.

Šeimininkės pagam i n o 
gerą maistą, patarnavimas 
prie stalų buvo puikus. 
Rengėjai ir publika gaspa- 
dinėms šiltai dėkojo. Toast- 
masteriu buvo V. Bunkus, 
ir jis iššaukė tarti žodį ki
tą sekamus asmenis: A. Ve
ličką, I. Mizarienę, J. Skai- 
rių, J. Gasiūną, J. Grybą,

Čepulį, Julių Kalvaitį ir 
P. Buknį.

LDS šiemet turės savo 
seimą'Detroite, tad ir 1-oji 
kuopa ruošiasi pasiųsti ten 
delegaciją. Šis banketas, at
rodo, padės jai pasiųsti ge
rą delegaciją.

Ns.

New Yorkas. — Ameri
can Tobacco Co. per tris 
mėnesius 1962 metų pasi
darė $15,158,000 pelno.

ATOMINĖ PSICHOZĖ 
IR POLICIJA

Į vienos Bresto (Prancū
zija) įstaigos virtuvę įsi
veržė vagys. Iš šaldytuvo 
dingo keptas viščiukas, žu
vis, sviestas, tapo ištuštin
tas ir vyno butelis. Buvo 
įtartas vietinis valkata Le- 
bedo, nerūpstingas trisde
šimt penkerių metų vyriš
kis . Bet įrodymų nebuvo, 
ir pokalbis policijos nuova
doje buvo maždaug šitoks:

—Nemalonu,—nerūpes
tingai pasakė policijos in
spektorius. — Mes juk, tie
są sakant, tik krikščioniš
kumo skatinami ieškome 
subjekto, surijusio viščiuką. 
Mat, su tuo viščiuku buvo 
daromi įvairūs bandymai, 
ir jis buvo įdarytas viso
kiais radioaktyviais “daly
kėliais.”

Lebedo išbalo. “Grei
čiau siųskite mane ligoni
nėn!”—sumurmėjo jis dus
liu balsu. Ir — pateko už 
grotų.

vės
Avė., Ozone Parke.

Klubo narės sumanė pa- kalbą.
gerbti motinas gegužės 5 Bunkienė ir U. Bagdonie- 
d., nors oficiali M o t i n o s nė, 
Diena pripuola gegužės 13 
d. Tai daro klubietės dėl 
dviejų priežasčių: Pirmiau
sia, kad nepakenktų Aido 
Choro 50 metų jubilieji
niam koncertui, kuris įvyks 
gegužės 20 d. Kitais žo
džiais, norime’ duoti visuo
menei protarpį atsikvėpti.
Antra priežastis tai ta, fyad 
motinos paprastai kviečia
mos švęsti Motinų Dienos 
minėjimą su savo šeima, sa
vo vaikais. Tokiu būdu ir

paskaitys jausmingos 
poezijos apie motinas.

Meninė programa, veda
ma Mildred Stenslerienės, 
bus įvairi ir graži. Dainuos 
Aido Choras, Aido moterų 
choras, taipgi solistai Ele
na Brazauskienė ir Augus
tas Iešmantą.

Po programos bus vaišių. 
Kaip ir visuomet, klubietės 
suneš namie keptų pyragų; 
turėsime kavutės ir dar kai 
ko. Komisija

Gegužine demonstracija 
New Yorke

Gegužės 1 d. New Yorko darbininkai minės savo 
šventę—Gegužės pirmąją. Jie susirinks į Union Square. 
Ten susirinkę jie demonstruos už taiką, už Teisių bilių, 
už politinį ir ekonominį saugumą, už demokratiją. De
monstracija; tęsis nuo 4 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.

Kalbės žymūs kalbėtojai: CĮyril Philip, Charles R. 
Allen, Gus Hall, Lionei Libson, James Jackson, Haim 
Sullen ir kiti.

Dainuos jaunuolių choras ir žydų filharmonijos 
choras. ,

Lietuviai neturėtų atsilikti nuo kitų. Kaip visada 
pirmiau jie skaitlingai gegužinėse dalyvaudavo, taip ir 
šiemet tikimasi, kad jie skaitlingai dalyvaus.

6 p.-—Laisve (Liberty)—Antrad, gegužes*(May) 1, 1962

Žuvies “šautuvas”
Ne tik žmonės, bet ir žu

vys savo gyvavimui užtik
rinti ir maistui pasirūpin
ti naudoja “šautuvą.” Įdo
mu, kad tas žuvies “šautu
vas” yra užtaisytas neissi- 
eikvojančia baterija — 1,- 
000 vatų (600 voltų) elektros 
įtampa, kuri gaminasi iš 
pačios žuvies organizmo, iš 
tam tikrų liaukų. Nuosta
biausia, kad tas žuvie s 
“šautuvas” ne menkesnio 
pajėgumo už parakinį, ga
lįs paguldyti ne tik žmogų, 
bet ir dramblį. Šis puikiai 
nardąs ir “šaudąs” gyvū- 
nas-žuvis gyvenanti Ama
zones upėje. Išspjaunama 
srove ji savo aukas gali nu
galabyti ir iš tolimesnių 
distancijų. “Šūvio” metu 
žuvies kūnas tampa apskri
tos formos, apie 10 centi
metrų skersmens.

INDIJA DAR ĮRENGĖ 
3,000 ŠULINIŲ

New Delhi. — šiaurinėje 
Indijoje baigtas įrengimo 
darbas 3,000 šulinių, iš ku
rių bus drėkinama žemė. 
Šuliniai gilūs, kiekvieno 
įrengimas atsiėjo $6,000. 
Trys 'tūkstančiai šulinių 
apdrėkins milijono akrų 
žemės plotą.

PLĖS DARBĄ MIŠKŲ 
GELBĖJIMUI

Washingtonas. — Agri
kultūros departame n t a s 
skelbia, kad kiekvienais 
metais Jungtinės Valstijos 
netenka apie 20,000 milijo
nų pėdų lentų, nes tiek me
džio sunaikina visokie pa
razitai. Sako, kad yra 275 
medžių kenkėjai, kurie 
graužia žievę, kūną, nuėda 
lapus ir sunaikina medžius.

Juozas Steponaitis 
laukia visų pasimatyti^
Juozas Steponaitis bran

gina pasimatymus. Kada 
laiko randu užsuku pas jį. 
Šį kartą radau jis ir Stasys 
Poškaitis taip įtemptai šne
kasi, kad manęs nei nepa
stebėjo, kol neprasitariau:

•—Vyručiai, ką įdomaus 
debatuojate, kaip viskas? 
—Nieko nepaprasto, —tei
sinasi Juozas.

Stasys ėmė guostis svei
katos stoviu. Sakė, kad pa
staruoju laiku jį vargina 
skausmai. Vaistų pagalba 
gesinąs skausmą. Kaip mo
kėjau, jį raminau.

Juozas nelinkęs daug 
guostis apie nesveikatą. Jis 
mėgsta į pošnekį įnešti kai 
ko iš gyvenimo bruožų. 
Šiuo tarpu Juozas papasa
kojo apie savo dvi suku
tis. Balandžio 18-tą jau su
ėję 57 metai, kai jis atvy
kęs į Ameriką. Gi gegužės 
15-tą Juozas bus 76 metų 
amžiaus. Jos primena, kad 
Juozas jau nuėjęs ilgą gy
venimo kelionę. Jis turi sa
vo kreditui gražių atsimi
nimų iš savo veiklos orga
nizacijose, kurių ir dabar 
tebėra nariu. Jis būtų dar 
daug nuveikęs, jei likimas 
nepastojęs kelio toliau dar
buotis.

Labai gaila, kad jis da
bar atskirtas nuo sveikųjų 
už keturių sienų, kur jam 
teks visą likusio gyvenimo 
laiką praleisti. Skaudus li
kimas, tačiau ne iš Juozo 
kaltės ir ne jį vieną jis išti
ko. Tokių, kaip jis, daug, 
labai daug randasi.

Guodės Juozas, — kada 
sveikas buvau, turėjau 
daug draugų, bičiulių. Su
stojęs ir kiek patylėjęs, jis 
pridėjo:, “Kur • jie - šian
dien?” Jis jaučiasi.pamirk 
tas ir tų, su kuriais buvh 
labai artimas. .

Juozas labai domisi bend
rais įvykiais gyvenime, lai 
jie atneša jam kasdien ką 
naujo ir smagaus. Sveikin
damas jį sukakčių proga, 
linkiu ištvermės su gyveni
mo sunkumais grumtis, il
gai dar gyventi ir daug įdo
maus patirti.

Jis visiems duoda geras 
dienas ir su visais draugais- 
bičiuliais laukia pasimatyti. 
Jo buveinė: 144 So. Oxford

Room 312, Brooklyne, 
traukinio Fulton stotis.

Jonas, Jr.

St., 
GG

New Yorkas. — Atskri
dęs Angį i j o s premjeras 
Macmillanas išsireiškė ne
labai pritardamas JAV ato
minių bombų bandymui. A

si®®
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Anglą-Lietuvią Kalbą 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 “Laisves” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigą 

perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

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