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Laikrašti:, ispaniškai
* kalbantiesiems.

S. Narkeliūnaitės kova 
su hitleriniais riteriais.

— Rašo R. Mizara —

Brooklyn© pranciškonų laik- 
r^tis paskelbė, būk Lietuvoje 
“Antikristas siautėja.’’ 

Kodėl? Kaip?
Todėl, kad į Kauno kunigų biu valstybių vadais ir juos 

teist0'° tik septyni įtikino, kad Vakarai turi 
A Lapė, i laikytis iš “jėgos politikos” 

pasitarimuose su Rytais.
Kaip žinia, pirm NATO 

vadų konferencijos, ėjo pa
sitarimai tarp JAV ir TS
RS diplomatų. Dėl jų nery- 
mavo Vakarų Vokietijos 
valdžia, kuri laikosi agresy- 
vės politikos.

Šiame NATO vadų posė-

vyrukai.
Todėl, kad “kun. 

seminarijos rektorius ir arki
vyskupijos kurijos kancleris, 
turėjo pasitraukti; jo vieton' 

^rektorium paskirtas kun. Rom. 
Stundžia, iki šiol buvęs semi
narijos prokuratorium.“

Pažįstu juodu abudu. Nieko 
sau vyrai, tik nežinau, kuris 
iš jų šventesnis ar prakeiktiš- 
kesnis.

Pasirodo, Lietuvoje žmonės 
vis labiau bedievėja. 
pranciškonai puola 
Rugienių, komiteto 
kalams pirmininką.

Dėl to
Justiną

kulto rei-

ir jo apy- 
kalbančių

Niujorko mieste 
linkėję ispaniškai 
žmonių gyvena apie vienas mi
lijonas. Tik puertorikiečių yra 
daugiau kaip 600,000!

Ligi šiol Niujorko mieste ėjo 
du ispanų kalba dienraščiai— 
La Prensa ir EI Diaro, abudu 
šmeižė revoliucinę Kubą, bet 
kai kada, dėl biznio, pilnai ne
susitardavo.

Dabar abudu pasiėmė tur
kius senjoras O. Roy Chalk, 
pažangaus darbininkų judeji- 

♦ mo aršus priešas. Jis redakto
riams pasakys, ką jie turį ra
šyti, ir pastarieji taip darys.

Ką dabar tenka daryti pa
žangiesiems ispaniškai kalban
tiems žmonėms?

Įžymusis laikraštininkas Je
sus Colon, “The Work erio” 
kolumnistas, sako: Niujorke 
reika įkurti naują, pažangų 
ispanų kalba laikraštį, kuris 
kalbėtų liaudies vardu, kuria
me darbo žmonės rastų vietą 
tarti savo žodį.

Jesus Colon siūlo sušaukti 
ispaniškai kalbančiųjų konfe
renciją, kad ji nutartų įsteig
ti naują laikraštį, tarnaujantį 
liaudžiai.

Sumanymas sveikintinas!

Iš tų žodinių peštynių, ku
rios dabar vyksta tarp S. Nar- 
keliūnaitės ir dviejų hitlerinių 
riterių — B. Railos ir S. žy- 
manto-žakevičiaus, — man ro- 

Mosi, nieko naudingo neišeis.
Riteriai Narkeliūnaitę ap

šaukė “burlioke“ ir kitokiais 
^būdvardžias, paimtais iš hitle

rinės kultūros lobyno, o pasta
roji kerta jiems atgal. Nar- 
keliūnatė juk taip pat nepės
čia.

Man atrodo, pralaimės Nar- 
keliūnatė dėl to, kad ji tebe
silaiko tik “defensyvios” pozi
cijos. Pav.: riteriai sako : “Lie
tuva okupuota,“ o Narkeliū- 
naitė jiems ir pritaria, užuot 
pasakiusi, kad jiedu meluoja.

Kodėl nepasakyti aiškiai ir 
visiems suprantamai: Lietuva 
yra tarybinė respublika, lais
vai liaudies valia įsikūrusi 
1941 metais?

Kodėl nepasakyti tiesos, bū
tent : Lietuva karo metu bu
vo okupuota vokiškų hitleri
nių fašistų, bet 1944-1945 me
tais jie buvo iš ten išmušti, 
išvyti, o su jais kartu pabėgo 
ir tokie, kaip biržiškų žentai, 
padėję hitlerininkams žudyti 

j Lietuvos žmones, ir dėl to jie 
^šiandien Tarybų Lietuvą plūs
ta?!

Tai būtų aišku, supranta-

NATO vadų pasitarimas jau 
paaštrino santykius

NATO vadų dyj Jungtinės Valstijos pa- 
Jungtinės sižadėjo, kad jos nesusilai

kys nuo vartojimo atomi
nių ginklų, jeigu kuriam 
NATO nariui susidarys pa
vojus. Taipgi nutarė per
duoti į NATO komandięrių 
rankas eilę JAV atominių 
submarinų ir daug kitokių 
ginklų. Gi NATO aukštoje 
komandoje randasi visa ei
lė buvusių žymių hitlerinin
ku.

. Čionai diplomatai numa
to, kad po šios NATO kon
ferencijos Vakarai daugiau 
apjungs ne tik militarines 
jėgas, bet ir daugiau su
bendrins politiką.

Atėnai. — 
konferencijoje
Valstijos laimėjo pritarimą 
kitų valstybių. JAV. gyny
bos sekretorius Robertas 
McNamara pirm konferen
cijos tarėsi su NATO stam-

ir

Marokas stumia 
Ispaniją laukan

Rabatas.— Po ilgos
sunkios kovos 1956 metais 
morokiečiai išsikovojo ne
priklausomybę : p r i v e r tė 
Francūziją ir Ispaniją pasi
traukti.

Bet Ispanijos fašistai ne
visai pasitraukė. Jie pasili
ko sau Ifni prieplauką, 740 
ketv. mylių plotą, įsitaisė 
karo bazes Ceuta ir Menil- 
la prieplaukose, ir pasisavi
no kelias nedideles salas 
Maroko pakraštyje.

Dabar marokiečiai daro 
spaudimą, kad Ispanijos 
imperialistus išvarius ir iš 
tų plotų.

Žiauriai baudžia 
negrą studentus

Talladega, Ala.— Teisė
jas O. R. Burton nuteisė 
dvidešimts negrų kolegijos 
studentų po tris mėnesius 
kalėjimo ir po $100 pinigi
nės baudos.

Kokis gi jų “prasikalti
mas”? Tris negrų studen
tus nuteisė už tai, kad jie 
buvo įėję į bažnyčią, skiria
mą “tik baltiesiems”, o 17 
studentų už tai, kad jie de
monstravo prie krautuvės, 
kuri atsisakė negrams reik
menų parduoti.

Negrų advokatas pareiš
kė, kad kreipsis į aukštes- 

‘ nįjį teismą.

Iš viso pasauli©
Maskva.— Tarybų Sąjun

ga sutiko duoti Indonezijai 
ginklų ir amunicijos, kad 
ji galėtų paruošti jėgų ap
saugai savo nepriklauso
mybės.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos atomines 
bombas bando ir sausumo
je. Nevadoje, požemyje, 
buvo išsprogdinta atominė 
bomba, kurios jėga yra lygi 
20,000 tonų dinamito.

Auga karo pavojus 
Rytinėje Azijojei

Karakas. — Nors Vene- 
zuelos prezidento Romulo 
Betancourto jėgoms pavy
ko nuslopinti marininkų su
kilimą, bet tas rodo jo val
džios silpnybę.

Kansas City. — Gegužės 
8 d. buvęs JAV prezidentas 
H. Trumanas minėjo 78-ių 
metų savo gimtadienį.

ma, ir tai uždarytų burnas 
žurnalistės ėdikams.

Bet aš abejoju, ar Narkeliū- 
naitė išdrįs jiems tiesos žodį 
pasakyti.

Pagaliau, tai ne mano biz
nis !

Nelinksma žinutė iš Kauno:
“Gegužės pradžioje man rei

kės pasiduoti sudėtingai ope
racijai. Tokią išvadą priėjo 
Kauno ir Vilniaus profesoriai, 
jų tarpe ir Jums žinomas prof. 
Z. Januškevičius...”

Tai žodžiai rašytojo A.Lieps- 
nonio, mūsų bendradarbio. Jo 
sveikata jau seniai buvo silp
na — palaužė ją smetoniniai 
kalėjimai.

Šiuo metu A. Liepsnoms yra 
Kauno Klinikinėje ligoninėje.

Mes visi jam linkime: sėk
mingai pasveikti ir baigti pra
dėtą rašyti savo didžiulį ro
maną !..

Bonna. — Saaro srityje, 
Vakarų Vokietijoje, 
streikavo 45,000

New Yorkas.
Carbon Co. per 
pirmuosius 1962 
nesiūs pasidarė 
pelno.

su- 
mainierių. 
— United 
tris pir- 
metų mė- 
$2,100,000

Rio de Janeiro. — Brazi
lija ir TSRS pasirašė pre
kybos sutartį. TSRS pirks 
Brazilijoje 40,000 tonų ka
vos, o Brazilija Tarybų są
jungoje: 6000,000 tonų naf
tos, 300,000 tonų kviečių ir 
už $10,000,000 mašinerijos.

Kopenhaga. — Danijoje 
lankosi U Thantas, Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius. Iš čia jis vyks į 
Švediją.

Bostonas. — 1961 m. 
Jungtinėse Valstijose gais
rai padarė už bilijoną ir še
šis šimtus milijonų dolerių 
nuostolių.

Victoria, Brazilija. —Su
sidaužė Brazilijos lėktuvas 
ir žuvo 22 žmonės..

Pekinas.—Radijo komen
tatorius pareiškė: “Kinijos 
Lieudies Respublikos vy
riausybė jau daug kartų įs
pėjo pasaulį, kad Jungtinių 
Valstijų agresija Rytų A- 
zijoje gali virsti pasauliniu 
atominiu karu”. Ir jis sa
kė, kad JAV veiksmai Pie
tų Vietname, įsteigimas ka
ro laivyno bazės Kambožos 
pakraštyje, palaikymas ka
ro šalininkų Laose, nuolati
niai manevrai SEATO jėgų 
ir JAV atominių bombų 
bandymai Ramiajame van
denyne tą patvirtino.

Vientiane.—i- Laoso deši
nieji sako, kad komunisti
nės jėgos su “kiniečių pa
galba” paėmė Nam Thą 
tvirtovę. Tvirtovę gynę 
virš 5,000 dešiniųjų ameri
kiečių komandoje ir jų gin
klais aprūpintų. Dabar 
Bouno Oumo ‘ valdžia” sa
ko, kad mūšių pertrauka pa
sibaigė, kad Jungtinės Val
stijos turi atsisakyti nuo 
politikos sudarymo koalici
nės valdžios Laose, o padė
ti jo valdžiai “nugalėti ko
munistus”.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos kreipėsi į 
Tarptautinę komisiją Lao
se, kad ji ištirtų ar Nam 
Tha tvirtovės paėmime da
lyvavo kiniečiai, kaip tvir
tina Bouno Oumo “val
džia”.

Saigonas.— Per penkeris 
metus Jungtinės Valstijos 
suteikė Pietų Vietnamo val
džiai už du bilijonus dole
rių ginklų, amunicijos, įvai
riausių karo reikmenų ir 
ekonominės pagalbos. Da-

“Nebus susitarimo”, 
sako vokiečiai

Bonna.— Vakarų Vokie
tijos koncleris Konradas A- 
denaueris sako, kad iš Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų pasitarimų “nieko 
nebus”.

Jis sako, kad jeigu net 
TSRS ir priimtų Jungtinių 
Valstijų pasiūlymą sudary
ti trylikos valstybių komi
siją, kuri kontroliuotų va
karinio Berlyno susisieki
mą su Vakarais, tai ir iš to 
nieko nebūtų, nes tokią ko
misiją sudarytų: penkių 
Vakarų valstybių, penkių 
Rytų ir trijų neutrališkų 
atstovai. Tie neutrališkų 
šalių atstovai turėtų viską 
nuspręsti.

JAV TURI EUROPOJE 
300,000 ARMIJOS

Washingtonas. — Taip 
vadinamos “Berlyno kri
zės” vardan JAV į Europą 
dar pasiuntė 40,000 armijos 
vyrų. Dabar ten randasi 
arti 300,000 vyrų, neįskai
tant orįaivyno. Pentagono 
vadai nori ir palaikyti Eu
ropoje tokią armiją.

turi
60,-

bar Pietų Vietnamas 
180,000 vyrų armijoje, 
000 žandarų, jiems gelbėja 
virš 5,000 Jungtinių Valsti
jų karininkų, lakūnų ir ma- 
rininku. JAV dar lavina iš 
parinktų vietnamiečių 70,- 
000 vyrų, taip vadinamos 
“civilinės gvardijos”, kuri 
skiriama kariauti prieš kai
mų partizanus.

Du JAV karininkai Fran
cis Quinn ir George Groom, 
kurie, po trijų savaičių bu
vimo partizanų nelaisvėje, 
grįždami parsigabeno par
tizanų atsišaukimų į ameri
kiečius. Atsišaukimai at
spausdinti anglų kalboje. 
Partizanai kreipiasi į ame
rikiečius, ragindami nesi
kišti į jų šalies vidaus rei
kalus.

Vientiane. — Liaudiečių 
jėgos užėmė Nam Tha tvir
tovę, pasivijo reakcines jė
gas prie Hfouei .Sal mieste- ■ 
lio ir vėl jas sumušė. Tre
čiadienį liaudiečiai jau bu
vo atžygiavę 80 mylių nuo 
Nam Tha tvirtumos ir ra
dosi tik 35 mylios nuo Lu- 
ango Prabango, tikrosios 
Laoso sostinės.

B.ouno Oumo “valdžia” 
skleidžia paskalus, būk jo 
armijos dalinius sumušė ki
nai ir Šiaurės Vietnamo ka
riai. Bet tam jau nebetiki 
nei JAV diplomatai, nei ka- 
ninkai. Bouno Oumo “vald- 
džia” jau pirmiau triskart 
tą tvirtino, bet Jungt. Tau
tų ir Tarptautinei komisi
jai ištyrus paaiškėjo, - kad 
tai buvo melas. Tarptauti
nę komisiją sudaro Kana
dos, Lenkijos ir Indijos 
pasiuntiniai.

Portugalą liaudies 
kovos prieš terorą

Lisabonas. — Miesto 
centre girdėjosi šautuvų ir 
kulkosvaidžių šūviai, nes 
diktatoriaus Salazaro poli
cija ir 3,000 kareivių puolė 
laidotuvių eiseną, kada bu
vo laidojamas Gegužės Pir
mosios auka.

Policininkai vartojo buo
žes ir ašarų bombas. Sako
ma, kad vėl vieną žmogų 
užmušė, 10 sužeidė ir daug 
areštavo. Kareivių linija 
nepraleido korespondentų 
į įvykio vietą. Tik tada nu
ėmė užtvaras, kada sužeisti 
jau buvo nuo gatvių su
rinkti.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginklavi m o 
konferencijoje JAV dele
gatas A. H. Deanas pareiš
kė, kad mūsų valdžia nesu
tiks su TSRS pasiūlymu, 
idant šios abi šalys suma
žintų savo apsiginklavimo 
jėgas iki 1,700,000 vyrų. Jis 
sakė, kad JAV sutiktų su
mažinti tik iki 2,100,000 
žmonių, jeigu tą pat pada
rytų TSRS, ir priimtų tarp
tautinę kontrolę.

JAV strateginių medžiagų 
taupymai ir pelnai

džiagų taupin ir pelnai kė planas. Pavyzdžiui, 
Washingtonas. — Senati- kvarco kristalų, kurie rei- 

nis komitetas, priešakyje kalingi prie gaminimo elek- 
su pirmininku Stuart Sy-I trikinių įrengimų, yra su- 
mingtonu, tyrinėja Eisen
hower io administracijos su
krautas strategines 
džiagas. Jas taupino, 
“karui kilus jų būtų 
kankamai”.

Jau pirmiau buvo 
skelbta, kad tų medžiagų 
yra sutaupinta už vienuoli
ka bilijonų dolerių, kaip ku
rių dvigubai, negu nusakė

taupinta net devynis kartus 
tiek, kaip planas nusakė, 
būtent už $90,800,000.

Persistengta taupinime tų 
medžiagų, kurias gamina 
senatorių, kongresmanų, 
generolų arba jų artimųjų 
fabrikai.

Tyrinėti yra labai sunku.
„,_o___ , „_o„ _____  Buvęs JAV iždo sekreto-

taupinimo planas. Bet to- Į rius G. Hj. Humphrey pa- 
liau tyrinėjant pasirodė, reiškė: “Komitetas atsimu- 
kad kai kurių yra bent de- ša į sieną, kad išvengus 
šimt kartų tiek, kiek nusa- skandalų.”

me- 
kad
pa

pa

Prez. Kenedis už 
algų nekeitimą

Atlantic City. — Čionai 
įvyko United Automobile 
Workers unijos konferenci
ja. Prie šios unijos priklau
so apie milijonas darbinin
kų. Konferencijoje kalbėjo 
ir prezidentas Kenedis. Jis- i 
sakė, kad JAV valdžia ne
gali nustatyti nei darbinin
kams algų, nei prekėms

Alžyriečiai kovos 
prieš teroristus

Alžyras. — Alžyro liau
dies vyriausybė, matydama, 
kad Francūzijos karininkai 
pataikauja teroristams, tai 
imasi pati kovos prieš tuos 
žmogžudžius.

Dabar nebūna tos dienos, 
kad francūzai nenužudytų 
kelis desėtkus vietos gyven-

kainų, bet reikalavo sušilai-
Į Alžyro miestą jau pri

buvo 2,000 alžyriečių, Tau
tinės Išsilaisvinimo Armi- 

pasaulio” nuo Brandenbur- jos karių. Tūkstančiai jų 
vartų (Berlyne) iki bus pasiųsta į Orano ir ki

tus miestus.

kyti “nuo algų pakėlimo 
reikalavimų, kada JAV 
stovi sargyboje “laisvojo

go 
Vietnamo.

Velaawsios žinios
Madridas. — Madrido 

universiteto tsudentai pa
skelbė bado streiką, simpa
tizuodami streikuojantiems 
darbininkams. Sakoma, kad 
Ispanijoje streikuoja 
75,000 darbininkų.

apie

' Washingtonas. Robertas 
McNamara, JAV gynybos 
sekretorius, sako, kad ato
minių ginklų bandymai 
rodo, jog Jungtinės Valsti
jos yra labai galingos.

Vakarinis Berlynas. — 
Čionai lankėsi Adenaueris 
ir sakė, kad nebus galima 
su TSRS išrišti vakarinio 
Berlyno reikalų, kartu ne- 
išrišant visos Vokietijos 
padėties. Diplomatai su
pranta, kad jis pasisakė 
prieš JAV pasitarimus su 
TSRS.

Madridas. — Virš 1,000 
studentų demonstravo reik
šdami simpatiją streikuo
jantiems. Policija žiauriai 
puolė demonstrantus.

Berlynas. — Tarybų Są
jungos armijos daliniai ir 
berlyniečiai paminėjo 17-os 
metų sukaktį nuo hitlerines 
Vokietijos kapituliavimo.

New Delhi. — Indija pir
ko Tarybų Sąjungoje 21 
sprūsminį “MIG-19” karo 

| lėktuvą.

New Yorkas. — Pirma
dienį, gegužės 14 d., vakare 
nuo 11 valandos, per Ame
rican Broadcasting Co. te
levizijos tinklus bus rodo
mas filmas iš Titovų sve- 
čiavimosi Amerikoje.

Cape Canaveral, Fla. — 
“Gentaur” raketa, pakilus 
tik 30,000 pėdų, susprogo. 
Buvo planuojama su tokia 
pat raketa gegužės 17 d. 
iššauti astronautą M. S. 
Carpenterį, bet dabar teks 
tą atidėti.

AUSTRALAI PRIEŠ 
A-BOMBŲ BANDYMUS

Kanbera, Australija. — 
Kada čionai atvyko JAV 
valstybės sekretorius D. 
Ruskas pasimatymui su 
premjeru Menzies, tai rado 
aust r a 1 ų demonstraciją.. 
Prie parlamento rūmų ne
šiojo transparantus su rei
kalavimais sulaikyti ato
minių bombų bandymus 
Ramiajame vandenyne ir 
ištraukti JAV jėgas iš 
Pietų Vietnamo.

FRANCŪZIJA BANDO 
ATOMINES BOMBAS
Paryžius. — Francūzijos 

militarines jėgos bandė po
žemyje atomines bombas. 
Bandymai įvyko netoli 
Hbggaro kalno, Saharoje. 
Militaristai sako, kad jie 
“gerai pavyko”.
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Julius Emskak
, . BALANDŽIO 26 d. Niujorke nuo širdies smūgio mi

rė Julius Emspak, 57 metų amžiaus, įžymus unijistas, 
veikėjas.

Julius Emspakas li936 metais, kartu su kitais uni- 
jistais, suorganizavo United Electrical, Radio and Ma
tome'Workers uniją, populiariai žinomą kaip UE. Ir 
ji$. buvo jos sekretorius-iždininkąs iki savo mirties.

Prasidėjus šaltajam karui, reakcionieriai CIO va
dovai prądėjo tą uniją griauti; pavyko ją jiems perskel
ti, tačiau UE nenustojo savo kovingumo.

Velionis J. Emspakas, kartu su minėtos unijos pre
zidentu Albert J. Fitzge raidų ir kitais vadovais, buvo 
persekiotas ragangaudžių; buvo pašauktas prie nea- 
merikinio komiteto, buvo daryta visa, kad jis būtų pa
šalintas iš unijos vadovybės. Tačiau nariai-unijistai vi
suomet stovėjo su juo.

Velionio palaikai buvo palaidoti balandžio 28 d.
Gaila netekus įžymaus, kovingo darbuotojo!

Apie 30 mitingu!
ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS 20 diena JAV bus reikšmin- 

ga. Tą dieną numatoma turėti per visą šalį apie 30 ma
sinu mitingų, kuriuose bus pasisakyta, kad JAV Kon
gresas praleistų įstatymą, garantuojantį seno amžiaus 
žmonėms nemokamą medicininę pagalbą, einant Social 
Security įstatymu, kad jis užgirtų King-Anderson bilių.

Niujorko mieste mitingas žada būti patsai didžiau
sias — Madison Sq. Gardene. Čia sakys kalbą ir pats 
šalies prezidentas J. R Kenedis.

Tą pačią dieną ruošiami tuo pačiu klausimu masi
niai mitingai sekamuose miestuose:

San Francisco ir San Diego, Calif.; Willmington, 
Del.; Miami Beach; Chicago, Rock Island, Peoria, Ill.; 
Indianapolis, Ind.; Louisville, Ky.; Detroit, Kansas Qity 
ir St. Louis; Buffalo; Cleveland, Columbus ir Cincinna
ti; Philadelphia ir Homestead, Pa.; Providence, R- L- 
Houston, Chattanooga ir Knoxville, Tenn.; Seattle, 
Wash.; Charleston, W. Va.; Milwaukee ir La Crosse, 
Wis.; ir Washingtone.

Los Angeles mieste mitingas įvyks gegužės 12 d. • ’
Spėjama, kad greitu laiku prezidentas Kenedis ge

gužės 20 d. speciale proklamacija paskelbs kaip Senior 
Citizens Health Care Day (Senojo amžiaus piliečių svei
katos rūpinimosi diena).

Amerikiečiai privalo sutelkti visas jėgas kovai už 
seniems žmonėms nemokamos medicininės pagalbos tei
kimą!

NEW JERSEY valstijoje atsirado grupė gydytojų, 
kurie viešai pareiškė: jei King-Anderson bilius Kongre
se bus pravestas, jei seno amžiaus žmonėms medicininė 
pagalba bus teikiama nemokamai, tai jie atsisakysią gy
dyti tuos senelius, kurie naudosis tuo įstatymu.

Koks prasiradimas!
Gerai, kad tuojau prieš tuos gydytojus išstojo ir 

New Jersey valstijos gubernatorius, ir JAV darbo de- 
partmento sekretorius, ir daugelis kitų įžymių žmonių.

Tokius gydytojus reikia pasmerkti!
Gal būt,—kai kurie pranašauja,—šis New Jersey kie

taširdžių ir kietakakčių gydytojų išstojimas paskubins 
•King-Anderson biliaus pravedimą Kongrese.

Rasisto galvosena
ANĄ DIENĄ senatorius James O. Eastland (iš Mis

sissippi valst.) viešai senate apkaltino JAV Aukščiau
siojo teismo vyriausią teisėją Earl Warren dėl to, kad, 
girdi, jis pataikaująs komunistams.

Eastlando kalba supurtė ne vieną dorą amerikietį. 
Jis persisunkęs didžia neapykanta viskam, kas pažan
gu. Labiausiai Eastlandas neapkenčia Tarybų Sąjungos. 
Jis mano, kad kiekvienas amerikietis turįs Tarybų Są
jungos neapkęsti, turįs priešintis viskam, ką Tarybų 
Sąjunga daro ir sako.

Eleonora Rooseveltienė tokią Eastlando poziciją pa
vadino idiotiška. Ir tai tiesa!

Eastlandas—baisus rasistas. Jei Mississippi valsti
jos negrai turėtų teisę balsuoti, Eastlandas niekad ne- 

tų išrinktas į senatą. Dėl to šis senatorius puola 
^kiekvieną, kas tik stoja už tautų ir rasių lygybę, kas 
įtik reikalauja JAV negrams žmogaus teisių, piliečio 
leisiu.

ISPANIJOJE PLEČIASI 
STREIKAI

Madridas. — Nors fašis- 
'tai draudžia streikus, bet 
"mažos algos ir didelis iš
naudojimas verčia darbi- 

-ninkus streikuoti. Neseniai 
įvyko streikas Barcelonos 
mieste. Jį sekė 6,000 laivų 
jątatėjų streikas Bilbao
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Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

prieplaukoje. Dabar su
streikavo 3,000 geležinke
liečių San Sebastiano mies
te ir Asturijoje 20,000 mai- 
nieriu. c

Kabulas. — Šiaurinėje 
Afganistano dalyje įvyko 
potvynis. Nelaimėje žuvo 
17 žmonių.

Kas ką rašo ir sako
_ 'Ai * ■ » M v'

URUGVAJAUS 
SOCIALISTAI IR 
JĖZUITAI

Šių metų balandžio 27 d. 
urugvajiečų “Darbe” St. R- 
rašo:

Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugija yra įkurta lietu
vių socialistu, kurie, pirmieji 
jos įkūrėjai, j'Aii tuomet už
dėjo blogus pamatus, nes ši 
draugija vedė kovą prieš vi
są lietuvių pažangųjį darbą. 
Susivienijo su “lietuviška at
stovybė,” su jėzuitais ir kitais 
ir ėmėsi valymo darbų prieš 
pačius socialistus.

Po kiek laiko buvo pašalin
ti iš Kultūros draugijos Pra
nas Vikonis, Babilius ir kiti; 
pasiliko tokius “socialistus,” 
kurie būtų nuolankūs ir ne
prieštarautų. Tais laikais, ge
riausiais ir naudingiau s i a i s 
jiems buvo tokie, kaip Julius 
Jazauskas, kuris ir nutiesė 
tiltą tarp Kultūros draugijos j 
ir jėzuitų bažnyčios. Reiškia, 
tokie, kurie šiandien nenori 
eiti į bažnyičą ir save skaito 
“laisvais,” eina į Kultūros 
draugiją — ten, kur ateina ir 
jėzuitai ir kiti smetoniniai na
cionalistai.

Taip pamaži toji socialistų 
įkurta draugija tampa jėzuitų 
ir fašistų lizdu, o socialstų ne
belieka • nė pėdsako. Pavyz
džiui, 1962 metų kovo mėne
sio 17 d. “Mūsų Lietuva” 
džiaugėsi, kad San Paulo mies
te paminėjo prigėrusio jėzuito 
tėvo Mikalausko metinę su
kaktį, kur buvo užpirktos mi
sos Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos ir atlaikytos 
J. Bružiko. Be to, Kultūros 
draugija užsakė atminmo len
telę su žodžiais: “Daug nusi
pelniusiam Urugvajaus lietu
vių kolonijai a. a. Tėvui Vla
dui Mikalauskui S. J. dėkinga 
U. L. Kultūros Draugija.”

Norėtumėm žinoti, kuo jė
zuitas Mikalauskas nusipelnė 
Urugvajuje?

Mes žinome jį kaip blogą 
jėzuitą, kuris skundė darbi
ninkus po dirbtuves, po valdiš
kas įstaigas, kurįs buvo įskun
dęs lietuvišką radijo pusvalan
dį <CX 8 stotyje, kuris • buvo 
atkaklus šmeižikas Tarybų 
Lietuvos ir visų pažangiųjų 
lietuvių. Šis miręs jėzuitas ir 
visi kiti dar gyvi lietuvių ko
lonijai neneša nieko gero ir 
jais susipratę lietuviai pasi
piktinę, juos smerkia ir ap
gailestauja socialistus, kad jų 
darbo vaisiai dvokia nemalo
niai.

JAUNIMO FESTIVALIS 
ŠIEMET

Tarptautinis jaunimo fes
tivalis šiemet turės įvykti 
Helsinkyje, Suomijos sosti
nėje. Kai kurie suomiai re
akcionieriai daro visa, kad 
tas festivalis Helsinky ne
įvyktų, nes tai esą “komu
nistų propaganda.” O toji 
propaganda — pasisakymas 
už taiką, už kolonijoms lais
vę, etc.—reakcionierius gąz- 
dina.

Prieš kiek laiko Lietuvos 
jaunimo žurnale “Jaunimo 
gretose” A. Lesys apie tai 
šitaip rašė:

Ir vėl šiemet sužėrės Pa
saulinio jaunimo festivalio ug
nys, šįkart Helsinkyje.

Tik treji metai te prabėgo 
nuo draugiškų susitikimų Vie
noje, o kiek nepaprastų įvykių 
per tą laiką: jaunimas užsi
grūdino Kubos revoliucijos ug
nyje, antifašistinėse demonst
racijose Italijoje ir Prancūzi
joje, masiniame judėjime už 
taiką ir demokratiją Japoni
joje, už laisvę ir nepriklauso
mybę Alžyre, visoje karštojo
je Afrikoje, išsinarpliojančio- 
je iš kolonializmo pančių. To
kių milžiniškų įvykių fone vi
siškai prasmego šmeižikiški iš- 
mislai apie “prarastąją kart- 
tą,” kuriai niekas neįdomu, 
kuriai į viską nusispiauti.

Paskutiniai jaunimo festiva
liai niekad nebuvo vien tik 
paprastos, pasigėrėjimui šven
tės, — juos šildė, jiems teikė 
gyvybės pačios svarbiausios — 
taikos ir tautų draugystės — 
idėjos.

Puikiąją festivalio idėją “Už 
taiką ir draugystę” palaiko ne 
tiktai tarybinis jaunimas. Vėl 

neseniai išrinktas Šuo m: i j o s 
prezidentu Kekonenas pasakė, 
kad, nors mūsų šalis ir yra 
neutrali, tačiau taikos klausi
mu mes negalime būti neutra
lūs. Mes už taikai raišti tai> 
tų bendradarbiavimą. Todėl 
žmonės, pasisakantieji prieš 
festivalį,, prieštarauja patys 
sau. šiuo metu jau net 400 
pačių skirtingiausių savo pa
žiūromis ir įsitikinimais pasau
linių jaunimo organizacijų pa
sisakė už VIII festivalio ren
gimą.

Tačiau kai kuriose šalyse ir 
net Suomijoje dar yra žmo
nių ar net atskirų grupių, ku
rios prieštarauja pasaulinio 
jaunimo forumo idėjai. Jie 
šmeižia, meluoja, jie nenori, 
kad jaunoji žmonijos karta 
susijungtų kovai prieš karą, 
k o 1 o n i alizmą, išnaudojimą. 
Puikų atkirtį jiems davė po
etas Roždestvenskis: “Tie, ku
rie užsispyrusiai pasisako prieš 
festivalį ir šaukia apie savo 
teisingumą, kaip tik įrodo ne
pagrįstais šūkalojimais savo 
neteisingumą. Jeigu tu teisus, 
tau nėra ko bijoti susitikti, 
nes, jeigu iš tikrųjų tiesa tavo 
pusėje,tu gali įtikinti priešinin
ką. Tačiau žmonės, kurie bijo 
susitikimų, jau tuo paču paro
do, kad jie neteisūs. Parodo, 
kad jie bijo.”

Du dideli tarptautiniai 
įuvažiavimai, kongresai ar 
kaip bevadintume, sekamą 
vasarą įvyks: Jaunimo fes
tivalis Helsinkyje, o Taikos 
šalininkų kongresas—Mask
voje.

Amerikiečių delegacijos 
dalyvaus ir viename ir ki
tame.

INDONEZIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Iš Indonezijos sostinės, Ja
karta miesto, pranešama, 
kad š. m. balandžio 30 d. 
ten baigėsi Indonezijos kom
partijos VII. (nepaprastas) 
suvažiavimas. Jame IKP 
CK narys Džokas Sudžonas 
perskaitė suvažiavimo gau
tus broliškųjų partijų svei
kinimus. Dalyviai audrin
gais plojimais sutiko prane
šimą apie TSKP CK sveiki
nimą. Po to sveikinimo kal
bas pasakė .Japonijos ir 
Australijos kompartijų at
stovai.

Didelę kalbą pasakė IKP 
C K pirmininkas Aidiltas. 
Jis papasakojo apie Indone
zijos komunistų kovą už na
cionalinius šalies interesus.

Pabaigoje kalbėjo prezi
dentas Sukamas. Jis labai 
gerai atsiliepė apie kompar
tijos vaidmenį indoneziečių 
tautos kovoje už Indonezijos 
revoliucijps užbaigimą. Pre
zidentas pabrėžė, kad IKP 
pajėgė iškovoti liaudies sim
patijas savo nuoseklia kova 
už nacionalinius Indonezi
jos interesus, už darbo žmo
nių masių interesus, už Va
karų I r i a n o išvadavimą. 
Baigdamas savo kalbą, pre
zidentas, aidint audringoms 
dalyvių ovacijoms, paskel
bė: Pirmyn! Bendrai ko
vokime už Indonezijos revo
liucijos užbaigimą!

Suvažiavimo uždą ryme 
dalyvavo vyriausybės na
riai, karinės valdžios atsto
vai, įavirių politinių parti
jų vadovai-

KANADA RUOŠIASI 
RINKIMAMS

Š. m. birželio 18 d. Kana
doje bus renkami deputatai 
į Kanados federalinį parla
mentą. Ta proga laikraštis 
“Liaudies balsas” rašo:

Visos Kanados partijos me
ta į šalį viską ir stoja į . rin
kiminę darbymetę. Liberalai, 
norėdami atsigriebti, paskelbė 
net 75 pažadus. Jie, matyti, 
mano, kad kuo daugiau paža
dų duos, tuo bus lengviau pa
traukti žmones. Konservatai, 
aišku, spiriasi,/ kad liberalai

J. Grigiškis

P AIKIAIS KLAUSIMAIS
Rasinė diskriminacija 

kai kam naudinga
-i? (New j Orleans mieste ra
sinės diskifiniincijos palai
kytojai susidarė planą, ku
rį galės panaudoti ir kitose 
vietose pietinėse valstijose. 
Tai planas, kaip greičiau 
atsikratyti tų negrų, kurie 
baltiesiems šovinistams ne
pageidaujami.

Planas yra visai papras
tas ir jau pirmiau išbandy
tas: nepageidaujamus neg
rus deportuoti iš pietinių 
valstijų, nuperkaht jiems į 
vieną pusę kelionės bilietą. 
Juk ir mūsų federalinė val
džia panašiai elgiasi: jai 
nepageidaujamu sveturgi- 
mius deportuoja.

Darbo žmogui gyvenimo 
sąlygos pietuose yra daug 
sunkesnės kaip šiauriuose 
ir vakaruose. Už darbą at
lyginimas — žemas. Mažai 
organizuotų į unijas darbi
ninkų. Bet negrų gyveni
mo sąlygos dar sunkesnės. 
Jie ten prie geresnių dar
bų neprileidžami. Jie dir
ba už visai mažą atlygini
mą. Palaikydami negrų 
diskriminaciją ir pūdydami 
baltuosius prieš negrus, 
darbdaviai tuo puikai pasi
naudoja, kaip tarp darbo 
žmonių vienybės nėra, ben
dros unijos nėra.

Per pereitą dešimtmetį 
virš pusantro milijono neg
rų, nebegalėdami panešti 
sunkių gyvenimo sąlygų, 
buvo priversti apleisti pie
tines valstijas ir apsigyven
ti naujose vietose. Daugiau
sia jų atvyksta į New Yor- 
ką, Chicagą, Detroitą. Bet 
ir naujose vietose sąlygos 
nepavydėtinos. Negrai pir
miausia iš darbo paleidžia-, 
mi. Prasčiausiuose namuo
se jiems tenka gyventi.

Gaila, kad unijų vadovy
bė nesuranda būdų, kaip 
prasilaužti per pi e t i n i ų 
valstijų sieną ir ten įtrauk
ti į unijas miljonus neorga
nizuotų darbininkų — bal
tųjų ir negrų- Bet darbda
viai lengvai suranda savo 
naudai būdus: jeigu jie su
randa, kad jiems pigiau 
galima operuoti firmą pie
tinėse valstijose, tai jie ir 
perkelia savo dirbtuves iš 
rytų į pietus. Tada rytuose 
perkeltų firmų darbininkai 
palieka be darbo ir išsimėtą 
iš unijos. O pietuose tos 
pačios firmos samdo neor
ganizuotus pigius darbinin
kus. Unijos, tačiau, nieko 
tuo opiu klausimu nedaro.

Nori sudeginti devynis 
nejgrus jaunuolius

Georgia valstijoje, kaip ir 
kitose petinėse valstijose, 
šiuo metu eina įtempta ko
va prieš rasinę diskrimina
ciją. NAACP (nacionalinė 
negrų organizacija) vado
vauja toms kovoms. Negrai 
pikietuoja teatrus, valgyk
las, mokyklas ir kitas vie
tas., kurios negrus diskri
minuoja.

laike savo valdymo nieko ne
darė, o konservatąi, paėmę 
valdžią, nors šį tą atliko, o 
jeigu jiems duos laiko, jie dau
giau atliks.

Kanados žmonės, rinkėjai, 
ne politikieriai, šįuo tarpu 
diskusuoja partijas ne pagal 
jų prižadus, o pagal tai, ką 
atliko. Prie to, jie galvoja, 
ką g e r es n i o galėtų atlikti 
Nauja Demokratinė Partija, 
remiama ir kairiųjų, jeigu ji 
laimėtų. Arba, ar nebūtų ge
riau, kad kairesnės partijos tu
rėtų daugiau atstovų, nors jos 
ir neturėtų daugumos?

Darbdaviai ir šovinis
tiniai politikieriai geruoju 
nepasiduoda. Jie organizuo
ja savo gaujas, kurios už
puldinėja pikietuojan č i u s 
negrus ir daugelį sumuša. 
Paprastai, jie esti gerai ap
ginkluoti — lazdomis, gelž
galiais, ašarinėmis bombo
mis ir net šautuvais. Daž
nai jie savo ginklus prieš 
negrus panaudoja.

Augusta mieste baltųjų 
jaunuolių gauja įsiutusiai 
puldinėjo negrus. Daugelis 
negrų buvo sužeistų. Ypač 
mušeikų gauja puldinėjo 
negrų Delta Manor projek
tą ir jame 'gyven a n č i u s 
žmones.

Balandžio 20 d. jie taip 
pat ten terorizavo žmones. 
Užpuolikai panaudojo savo 
ginklus. Įvyko apsišaudi- 
mas. Besigindami negrai 
jaunuooliai irgi paleido šū
vius, nuo kurių vienas už
puolikas buvo užmuštas, ki
tas sužeistas.

Devyni negrai jaunuoliai 
buvo areštuoti ir kaltinami 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėje. Valstijos generalinis 
solicitorius George Haines 
reikalauja visiems devy
niems negrams mirties 
bausmės — sudeginti elekt
ros kėdėje- Susidaro tiems 
jaunuoliams pavojinga pa
dėtis.

NAACP ir kitos negrų or
ganizacijos kviečia geros 
valios amerikečus padėti 
šiuos jaunuolius apginti.

Juliaus Emspako mirtis— 
didžiulis nuostolis

Balandžio 26 d. New Yor
ke staiga mirė Julius Em
spak, turėdamas 57 metus 
amžiaus. Iki pat mirties 
jis buyo. Unitįed Electrical, 
Radio arid Machine Work
ers unijos sekretorius - ižd- 
ninkas.

J. Emspakas pagarsėjo 
1936 metais, vadovauda
mas General Electric Co. 
darbinnkų streikui. Jis ta
da dirbo minimos kompa
nijos dirbtuvėje Schenecta
dy, N. Y. Streiko metu 
unija buvo sukurta. Su 
laiku toji unija pasiekė 
600,000 narių skaičių.

1942 metais, kai prez. 
Rooseveltas buvo sudaręs iš 
unijų vadų patariamąjį ko
mitetą, J. Emspakas buvo 
to komiteto nariu. Karo 
metu jam teko daug dar
bo nudirbti, kad s u niobi- 
zuoti unijos narius padėti 
karą laimėt, fašizmą su
daužyti.

Prez. Trumanui paskelbus 
šaltojo karo poolitiką, mini
ma unija paskelbta “komu
nistų dominuojama” ir bu-
vo ragangaudžių visaip per
sekiojama . Dėl to jos ir na
rių skaičius sumažėjo. O 
Julius Emspakas buvo kon
gresinio neamerikinio ko
miteto kaltinamas už neat
sakinėjimą į jam pastaty
tus raganiškus klausimus. 
Šešių mėnesių bausmė jam 
buvo paskirta, bet Aukš
čiausiajam teismui apelia-! 
ei ja jį išgelbėjo nuo kalėji
mo.

Visą laiką Julius Emspa
kas buvo energingas kovo
tojas už darbo žmonių rei
kalus. Jo vadovaujama uni
ja taipgi buvo veikli, kovin
ga. AFL - CIO prezidentas 
Meany ją pasmerkė ir ban
dė sudraskyti, bet jam tas 
nepavyko.

Mirts šplėšė iš unjos va
dovybės vieną geriausiųjų 
kovotojų už darbo žmonių 
reikalus.

Iš laiškų
* Kaunas, l^VlV 27

D. gerb. R. Mizara!
Palemone, ant Kaunri ma-į 

rių kranto, stovi dailus na
melis, apsuptas lieknų pu
šaičių. Šį namelį 1937 m. 
pasistatė didžioji mūsų po
etė Salomėja Nėris. Jame 
poetė gyveno su savo vyru 
Bern- Buču iki pat pasau
linio karo pradžios. Po ka
ro į apgriautą ir apiplėštą 
namą poetė negrįžo.

Ir štai dabar, tarybinės 
vyriausybės rūpesčiu name
lis a t r « m o ntuotas, jame 
steigiama memorialinis S. 
Nėries muziejus.

Mes jau esame surinkę 
nemaža knygų su poetės au
tografais, įvairių dokumen
tų, fotonuotraukų ir kt. Ta
čiau norint parodyti poetės 
populiarumą ne tik Lietu
voje, bet ir už jos ribų, 
mums reikia surinkti kųv- 
gas, kuriose yra S. Nėri&s 
kūrinių iš daugelio viso pa
saulio šalių . O tai yra gana 
sunkus darbas.

Štai dėl to aš ir kreipiuo
si į Jus., prašydamas pagal
bos šiame kilniame darbe.

1944 m. pasirodė knyga 
“Lietuva ugnyje” Brooklyn, 
N. Y., “Laisvės” spauda; 
(Amerikos lietuvių darbi
ninkų literatūros draugijos 
leidinys Nr. 51)

1947 m. išleista Ameriko
je A. Venclovos knyga “Sa
lomėja Nėris,” kuriai įžan
gą parašėte Jūs, gerb. Mi- 
zara.

Mes būtume nuoširdžiau
siai dėkingi, jeigu šias kny
gas per Jūsų malonę gautų 
steigiamas Palemone mu
ziejus. O gal paskutiniu 
laiku yra dar kas nors iš
spausdinta anglų ar kit. 
kalbomis iš S- Nėries kūry
bos? .

Už knygas ir informaciją 
būtum#. dėkingi ne tik, mes, 
bet ir gausūs mūsų. muzie
jaus lankytojai. , J

Tikiuosi, kad Jūs {vykdy
site mūsų pageidavimą.

Atleiskite už sutrukdy
mą. ; (

Jus gerbiąs
S. Petrauskas, 

S. Nėries memorialinio 
muziejaus Direktorius

KAPSUKO
CUKRAUS FABRIKE
Įpusėjus žiemai, Kapsuko 

cukraus fabrikas, paprastai 
pritrūkdavo žaliavos: išsibaig
davo cukrinių runkelių atsar
gos . Įmonė sustodavo ilgam 
laikui. Nuo tokio gamybos 
sezoniškumo smarkiai nuken
tėdavo fabriko rentabilumas. 
Taip būdavo anksčiau.

Dabar kiekvieną dieną iš 
fabriko išvežama daugiau 
kaip po 2 tūkstančius centne
rių baltojo cukraus. žaliavą 
kapsukiečiai gauna iš didvy
riškos Kubos. Draugiški eko
nominiai ryšiai duoda abipusę! 
naudą .

Nuotraukoje: fabriko darbi
ninkai N. Sakalauskaitė ir A. 
Mačiulis paruošia išsiuntimui 
perdirbtą cukrų.

Londonas.— Į Angliją at
vyko 3,000 vakarų vokiečių 
kareivių. Jie Anglijoje da
rys tankų pratimus.



DIDELIAIS TIRAŽAIS
. PO VISA ŠALĮ

Visa Montvilos kūryba, 
gyvenimas buvo skirti liau
džiai. Neveltus Petras 
Cvirka yra pasakęs, kad 
“Savo ugningus, čaižius 
posmus ir savo jauną gy
venimą jis (V. Montvila) 
atidavė jaunai tarybinei 
respublikai”.

V. Montvilos kovingi] ei
lėraščių posmai atskleidžia 
sunkų darbo žmonių gyve
nimą kapitalo vergovėje, 
šaukia juos į ryžtingą kovą. 
Nuoširdžiais žodžiais poe
tas apdainuoja darbininkų 
klasės avangardinį kovos 
būrį — Komunistų partiją, 
didįjį žmonijos genijų—Le
niną. Montvilos kūryba — 
gyva, ugninga. Jo žodžiai 
įsiskverbia į plačiųjų liau
dies masių širdį, šaukia 
dirbti, kovoti tarybinės Tė
vynės labui, darbo žmonių 
gerovei.

Vytautas Montvila žuvo 
pirmaisiais Didžiojo Tėvy
nės karo mėnesiais. Tačiau 
jo poezija gyva. Ji įkvepia 
plačiąsias Tarybų Lietuvos 

1 darbo žmonių mases pasi- 
aukojantiems žygiams ko
vojant už komunizmą.

Pirmieji V. Montvilos 
kūrinių leidiniai pasirodė 
buržuazinės priespaudos 
metais, sunkiomis fašisti
nės cenzūros sąlygomis. Tai 
eilėraščių rinkinys “Nak
tys be nakvynės” (1931 
metais), poemos “Bedievis 
Kuzma”, “Žemaičių žemė
je” ir kiti. Šie leidiniai išėjo 
vos kelių šimtų egzemplio
rių tiražu. Juose nebuvo 
kovingiausių poeto kūrinių. 
Tačiau ir pasirodžiusieji 
atliko didelį vaidmenį, ska
tindami Lietuvos darbo 
žmonių revoliucinę kovą.
. Atkūrus 1940 metais Lie
tuvoje tarybinę santvarką,

> V. Montvilos kūriniams at
sivėrė platūs vartai į liau
dies mases. Tuo metu pasi
rodė jo geriausių revoliuci
nių eilėraščių rinkinys “Į 
plačią žemę”.

Pokario metais Vytauto 
Montvilos kūrinių leidimas 
buvo atnaujintas ir žymiai 
išplėstas. Dar 1945 metais 
pasirodė stambi jo poezijos 
rinktinė, 1947-aisiais — ei
lėraščių rinkinys “Vainikas 
Tarybų Lietuvai”. 1960-ai- 
siais vėl pakartojama V. 
Montvilos poezijos “Rinkti
nė”, o 1951 metais išėjo 
“Apsakymai” — geriausi jo 
prozos kūriniai. Valstybinė 
pedagoginės literatūros lei
dykla išleido tris V. Mont
vilos eilėraščių rinkinio, 
skirto moksleiviams, laidas 

^(1956, 1957 ir 1960 metais).
Ii951-aisiais panašų rinkinį 
buvo išleidusi ir Grožinės

* literatūros leidykla.
Visa V. Montvilos kūry

ba yra surinkta “Raštuo
se”, išėjusiuose 1956 me
tais. Čia dviejuose stam
biuose tomuose, išspausdin
ti visi jo eilėraščiai, apsa
kymai, nebaigti kūriniai ir 
kūrybos bandymai, išlikę 
rankraščiuose. Tai labai 
vertingas leidinys, tyrinė
jant V. Montvilos literatū
rinį palikimą.

Vienas geriausių kovin
gojo poeto poezijos rinki
nių pasirodė pernai. Tai 
“Eilėraščio šūvis”. Jame 
surinkta visa jo poetinė kū
ryba, sugrupuota į keturis 
skyrius: “Ateis pavasaris” 
(1923—1925 metų eilėraš
čiai), “Gyventi trokštu” 
(1925—1935), “Į laisvės tal- 

; ką (1938—1939) ir “Vaini- 
4 kas Tarybų Lietuvai” 

(1940—1941)
Iš viso tarybinės santvar

kos metais lietuviu kalba 
išėjo 13 atskirų V. Montvi
los kūriniu leidiniu, kurių t. V 7 ir

bendras tiražas siekia 100,- 
000 egzempliorių. Geriausi 
V. Montvilos kūriniai, iš
versti į rusų kalbą, plačiai 
paplito ir broliškosiose ta
rybinėse respublikose. 1952 
metais Lietuvos TSR Vals
tybinė Grožinės literatūros 
leidykla išleido V. Montvi
los rinktinę rusų kalba 10,- 
000 egzempliorių tiražu. 
1956 metais jo rinktinė ru
sų kalba išleista Maskvoje 
25,000 egzempliorių tiražu, 
o 19oi9-siais Vaikų literatū
ros leidykla Maskvoje 10,- 
egzempliorių tiražu išleido 
jo geriausių eilėraščių rin
kinį. V. Montvilos eilėraš
čiai rusų kalba išspausdin
ti ir įvairiuose rinkiniuose, 
kaip “Poety Sovietskoj Lit- 
vy”, “Poezija Litvy”.

V. Montvilos kūrybą pla
čiai nagrinėja Tarybų Lie
tuvos bei kitų tarybinių 
respublikų literatūros kri
tikai. Išsamūs straipsniai, 
apie ją išspausdinti įvai- i 
riuose literatūros rinki- Į 
niuose, žurnaluose ir laik-| 
raščiuose. V. Montvilos kū- ■ 
rybą nagrinėja P. Cvirka,' 
A. Venclova, T. Tilvytis, J. I 
Baltušis, J. Šimkus, V. Mo-! 
zūriūnas, V. Mykolaitis-Pu-1 
tinas, J. Lankutis, L. Oze
rovas, V. Ognevas, M. Sluc- 
kis, D. Užkalnis ir daugelis 
kitų. Be to, Lietuvos Vals
tybinė Respublikinė biblio
teka yra išleidusi V. Mont
vilai skirtą bibliografinę 
rodyklę.

S. Tomonis
Kaunas

Philadelphia, PaApie kurapkų 
papročius

Pernai aš užauginau de
vynias kurapkas: tris pa
tinus ir šešias pateles. Vi
są žiemą voljeruose jos gy
veno taikiai, bet pavasarį 
“draugystė” pasibaigė. 
Matyti, susidarė trys po
ros. Trys patelės pasiliko 
laisvos. Tikėdamasis, kad 
patinai jas taip pat apvai
sins, kurapkas laikiau kar
tu. Tačiau greitai įsitiki
nau, jog mano spėliojimai 
nepasitvirtino. Kūra p k o s 
pradėjo peštis tarpusavyje, 
ir vienas patinas buvo mir
tinai užkapotas. Laisvos 
pat-elės taip pat buvo su
žeistos ir viena jų krito.

Tuo būdu liko dvi poros 
ir trys laisvos patelės. Abi 
poras apgyvendinau atski
ruose voljeruose, o atlieka
mas patai p i n a u į trečią.
Dabar vėl ėmiausi ekspe- vap vakare svetainėje, 1144

> N. 4 St., įvyks kuopos susi- 
ukeičiau su susiporavusio-| rinkimas. Prašome daly-

rimentų. Laisvąsias pateles 
q

rašėjas, viešėjęs 
Sąjungoje, sako: 

Sąjungoje turistų 
agentūra i turi sutartį su 
kiekvienu viešbučiu dides
niuose miestuose. Pirmos 
klasės turistų grupė, sumo
kėjus $15 dienai, gauna 
kambarį, valgį, gidą, per- 
kalbėtoją ir automobilį ap
lankyti istorines vietas.

Tūlas 
Tarybų 
Tarybų

lokalai 101—102 
dvejų metų kon-

I.U.E. 
pasirašė 
traktą su Philco kompanija 
su pakėlimu 10 centų valan
dai—pirmais metais 6 cen
tais, antrais 4-riais. Tai bus 
pirmas kontraktas su Phil
co kompanija nuo paėmimo 
apleistų Fordo dirbtuvių.

Sakoma, pasaulyje esą 
40 milijonų komun i s t ų. 
Trys dešimtys šeši milijo
nai Tarybų Sąjungoje ir 
Kinijoje.

Miškuv 
vanijos 
nemažai
600 akrų miško.

gaisrai Pennsyl- 
valstijoje padarė 
nuostolių, išdegė

Swarthmore College stu- 
| dentai pakvietė Gus - Hali, 
komunistą, pasakyti kalbą 
McCarran akto klausimu. 
College Taryba sako, kad 
kiekvienas turi teisę pasa
kyti kalb ą kolegijos 
studentams, nepaisant ko
kiai partijai jis priklauso. 
Studentai kvietė ir kitų 
partijų kalbėtojus, bet ne 
visi sutiko.

Gus Hali kalbėjo
džio 29 dieną skaitlingai 
susirinkusiems studentams. 
Priešingo nusistatymo stu
dentai išėjo su pikietu.

balan-
Primenu LLD 10-tos kuo

pos nariams, kad penkta
dienį, gegužės 11-tą, 7:30

mis, manydamas, jog pati- vauti skaitlingai, pasiimti 
nai jas apvaisins. Tačiau knygą “150 dienų Tarybų 
viskas vėl nuėjo veltui. Pa- Lietuvoje”.
tinai ne tik nepriėmė kitų 
patelių, bet tarp jų prasi
dėjo smarkios peštynės. Te-

pasiimti

komite-Senų mainierių 
tas iš distriktų 1, 7 ir 9-to

ko^ skubiai, grąžinti abiems įraukia į teismą Anthraci- 
- ’ to Health and Welfare fon-
Čia jvykoįdomus dalykas: do trustistus už nesuteiki- 

(mą informacijų išmokėji- 
, me senatvės pensijų Leo 
IChiavaacci, iš

, grąžinti $100

patinams jų “sutuoktines.”

tik sugrįžus patelei, be
matant patinas ją apvaisi
no. Panašiai atsitiko ir su 
antrąja pora.

New Jersey valdininkai 
kaltina New Yorko valsti
ją už pardavimą svaiginan
čių gėrimų 18-kos metų 
jaunuoliams. Pennsylvani- 
jos, Connecticut ir New 
Jersey valstijų įstatymai 
nusako 21 metų.

Kaltinimas sako,
jaunuoliai, nusipirkę gėri
mų New Yorko valstijoje, 
važiuodami Garden State

k ad

vcr.. __ | vieškeliu padidino nelai-Ts to isitiki ---WyonUngO, rmno-Ho iwViiia 77Q
ls to Įsitiki reikalauja grąžinti C—~

nau, kad^ kurapkos monoga- menesiui pensiją. Jų advo
katas yra William Bruno iš 
Philadelphijos.

mingus įvykius iki 779.

sa-

su
ro-

Grybeliai saugos 
laukus nuo piktžolių
Lenkijos žemės ūkyje pra

dėtas taikyti naujas pasėlių 
apsaugos nuo parazitų me
todas. Mokslininkai sųrądo 
dvi anksčiau nežinotas mik* 
roskopinių grybelių rūšis; 
kuries sustabdo kviečių ir 
miežių parazitų dauginimą
si, o vėliau ir visai juos su
naikina. šie grybeliai, pa
vadinti “Krokuvos tuberku
linu” ir “Tuberkulinu : us- 
tilaginum,” buvo išvesti, 
dauginami ir išbandyti la
boratorijose, šiltnamyje ir 
lauko sąlygomis. ' Naują
sias grybines kultūras veisi- 
ti ir pritaikyti visiškai ne
sudėtinga; jie tiesiog pasė
jami ant žemės arba ant su
žėlusių pasėlių- Nemato
mieji gynėjai išvalo laukus 
nuo parazitų ir užkerta ke
lius tolesniam jų atsiradi
mui.

Jei stirną užmuši...
Naujas įstatymas leis 

pasiimti užmuštą stirną I
Iš Albany pranešama, 

kad motoristai, kurių auto
mobiliai užmuš ar sunkiai 
sužeis stirną ant New Yor
ko valstijos aukštakelio, ga
lės pasiimti ją.Gubernato- 
rius Rockefelleris, pasira
šydamas naują įstatymą, 
autorizuoja tai daryti.

Pirmiau užmušta, ar su
žeista stirna būdavo grąži
nama medžioklės globėjams 
arba valstijos policijai, kuri 
atiduodavo labdarybės ins
titucijoms.

Dr. E. L. Gheatum, Žuvi
ninkystės ir medžioklės 
konservacijos skyriaus di
rektoriaus pavaduoto j a s, 
apskaičiuoja, kad kiekvie
nais metais ant kelių užmu
šama nuo 1,000 iki 1,500 
stirnų.

Daugiausiai nelaimių 
įvyksta žemutinėje Hudso- 
no dalyje, kur prie Katskill 
stirnų pulkai ganosi. Jos iš
šoka ant kelo nepaisant še
šių pėdų aukščio tvoros.

Vieškelių viršenybė pra
neša, kad prie 3,250 nelai
mių pereitais metais ant 
kelių, priskaitoma 315-ką 
stirnų pasimaišyųių.

Šis įstatymas leis reika
lauti stirnos, jei jo mašina 
bus sužalota, idant pagelbė
jus išlyginti nuostolius, ku
rių nepadengia automobilių 
apdrauda.

Įstatymas reikalauja, kad 
nelaimės įvykį į 24 valan 
das motoristas praneštų 
medžioklės apsaugotojui.

J. N.

mijos laikosi labai griežtai.
Matydamas, kad mano 

planai neįgyven d i n a m i, j 
laisvas pateles iš voljerų iš
variau laukan. Tačiau jos 
toli nesitraukė, vis stengė
si sugrįžti ir nuolat šaukė. 
Į šauksmą atsiliepė laukinis 
patinas ir vieną patelę “nu
sivedė.” Netrukus išėjo 
ir antra patelė. Trečioji 
dingo, bet apie jos likimą 
neturiu jokių žinių.

ATOMINĖ ENERGIJA 
TRANSPORTE

Atominė energija vis daž
niau pritaikoma įvairiose 
taikios paskirties mokslo ir 
pramonės srityse. Vokieti
jos Demokratinėje Respub
likoje atominė energija pra
dedama naudoti sausumos 
transporte. Neseniai sėk
mingai atlikti sta b d y m o 
sistemos, pagrįstos radio
aktyviųjų izotopų panaudo
jimu, bandymai. Prie esan
čio šalia geležinkelio kon
taktinio tinklo stulpo pri
tvirtinamas specialus prie
taisas, kuris išspinduliuoja 
radioaktyvųjį kobaltą 60. 
Įjungiant raudoną šviesą, 
pasikelia švininė plokštelė, 
sulaikanti išspinduliavimą. 
Spinduliai pradeda veikti 
pravažiuojančio elektrove
žio imtuvą ir traukinys su
stoja.

NUKRITO METEORITAS
Eureka, Utah. — Naktį į 

balandžio 19 dieną už 10 
mylių nuo čia sprogo ir 
nukrito meteoritas. Jis bu
vo matomas, kaip labai 
šviesus kamuolys, Califor
nia, Nevada, Oregon, Mon
tana, Idaho, Arizona. New 
Mexico, Wyoming, Kansas 
ir Utah valstijose. Vieto
mis skriesdamas padangę 
nušvietė skaisčiau, negu 
saulė.

NavaiPhilade 1 p h i j o s 
Shipyard prašo Washingto- 
no duoti darbų, kad išven
gus trim šimtams darbinin
kų likti bedarbiais. Tei
giamo atsakymo nėra.

LLD 10-tos kuopos susi- 
rinkiman gegužės 11-tą pa
sirūpinkite atsivesti naujų 
nariu.

New Jersey Naujienos
Palaidojus Laurence 

Dobinį
Gegužės 3 dieną Linden 

krematorijoje palaidoj ome 
Laurenca Dovinį. Velionis 
buvo dar jaunas žmogus, 
tik apie 45 metų. Mirties 
priežastis: gavo “stroke.” 
Daktarai dėjo pastangas jo 
gyvybę sutaupyti, tačiau li
goninėje pasikankinęs 3 
vaites mirė.

Velionis buvo vedęs 
svetimtaute našle, kuri,
dos, turėjo dvi dukteris ir 
abi yra ištekėjusios.

Liūdesy liko dvi poduk
ros, žmona, motina, dėdė,1 
dvi tetos ir du pusbroliai.

Laurencas buvo labai ge
ro, priimnaus, draug i š k o 
būdo žmogus. Jis priklausė 
prie LDS, prie Hillside pa
šalpos draugi jos ir prie 
amerikoniškos dra u g i j o s 
Elks.

Kadangi jis buvo įsimai
šęs ir tarp amerikonų, tai 
jo šermenyse dalyvavo ne
paprastai daug abiejų tau
tų giminių, draugų, pažįs
tamų ir šiaip prietelių.

Vien tik Elks apie 100 na
rių prie jo grabo atlaikė ce- Į 
remonijas. žodžiu sakant,1 
dalyvavo šimtai žmonių. O 1 
gelių buvo tiek daug, kad Dordonės (Dordogne)' oloje 
visos sienos buvo nukabin-ĮPrancūzijoje. Nustatyta, 
tos, ir jis skendėjo gelese. įjog piešiniui yra 30 tūks- 
Į krematoriją gėles vežė du ■ tančių metų. Rastose fres- 
automobiliai. koše labai gyvai pavaizduos

Elks draugija visus paly- į] medžiotojai, ypač šau- 
dovus užkvietė į savo bu- danti<?ji iš lanko. Moterų

Akmens amžiaus 
chemija

Chemijos šaknys siekia 
žilą praeitį. Prieš 20 metų 
pasibaigė prancūzų moksli* 

’Įninku ginčas dėl nuostabių 
senovinių piešinių, surastų

Naha. — Okinava saloje, 
kur JAV įrengė milžinišką 
karo bazę, JAV karininkai 
suėmė japonų unijos vadą 
HL Nishidą ir kažkur išve
žė.

RUOŠIASI TEISTI 
A. GIZENGĄ

Leopoldville.— Kongo 
parlamento nariai nutarė 
atimti parlamento nario 
teises iš Antone Gizenga, 
kad valdžia jį galėtų teisti. 
Kongo valdžia jį areštavo 
ir laiko Bula Bemba saloje.

’*-/ - l

veinę ir pavaisino.
Amžina jam ramybė, o li

kusiems jo g i m i n ė m s ir 
draugams nuoširdi užuojau
ta.

Kaip tėvas, taip r sūnus 
mirė pusamžiai. Jonas Do
binis Newarke progresyviš- 
kame judėjime buvo stam
bus veikėjas ir buvo žino
mas New Yorko apylinkėje.

Man atvykus 1911 metais, 
jau radau pilnai apsipžinu- Į na vientisą masę. Žmogus 
si su tų laikų judėjimu. Jis prieš 30,000 metų jau se- 
su kitais dalyvavo kūrime niai žinojo ugnį ir naudojo 
pašalpos draugijų, jose vei- ją įvairiems tikslams. Ta
ke, jas augino. Taip pat jau čiau cheminės medži a gos 
buvo apsipažnęs ir su tų buvo akmens amžiuje nau- 
laikų socialistiniu judėjimu, dojamos labai retai. Anuo 
Jis rašydavo korespondenci-1 metu žmogus ėmė tyrinėti, 
jas, dalyvaudavo diskusijo-|kaip ugnis veikia atskiras 
se, režisuodavo pastatymus medžiagas. Tai buvo ypač 
ir mums jaunuoliams aiškn- naudinga, kada žmogus 
davo darbininkiškus reika- pradėjo naudoti suriką, och

rą ir manganinius juodus 
dažus . Jis išmoko apdirbti 
šiuos dažus su organinėmis 
medžiagomis ir gaminti kos
metines medžiagas. Žmonės, 
kurie sugebėjo pagaminti 
tokias medžiagas, jau buvo 
pasiekę tam tikro civilizaci
jos laipsnio. Tie priešisto
riniai žmonės jau mokėjo

Ak
mens amžiaūs pradinėje 
stadijoje buvo gaminama 
keramika, kuri buvo dažo
ma. Tuo metu žmogus jau 
pažinojo taip pat augalinės 
kilmės dažus ir naudojo 
juos odoms ir audiniams 
dažyti. Tačiau tų dažų 
daugiau atsirado tik bron
zos amžiuje.

Ketvirtame ir trečiame 
amžiuje prieš mūsų erą 
prasidėjo toks vystymosi 
etapas, kuris nu s t e b i n o 
žmoniją. Tai buvo akmens 
amžiaus galutinė pabaiga. 
Akmenį pakeitė metalai: 
varis, bronza, geležis. At
sirado metalurgija, kurios 
galimumai dar ir dabar nė
ra išsemti. Įvyko techninė 
revoliucija, kuri netrukus 
sukūrė kultūrą, pag r į s t ą 
nesuskaitomų žemės lobių 
panaudojimu, taikant che
minius metodus.

figūros yra aprengtos var
po pavidalo sijonais. Vy
rai nuogi, tačiau turi pa
puošalų per • juosmenis. Tie 
papuošalai pag a m i n t i iš 
klostytų audinių. Paveiks
lai vaizduoja ištisas scenas: 
elnių medžioklę, šernų me
džioklę, šikių scenas ir kt. 
Dažai, kurie , matyt, buvo 
ištirpinti riebaluose, per ilr 
gus amžius sudarė su uolię-

Worcester, Mass.
Mūsų choras vyks 

į New Yorką
, Brooklyno 

(Aido choras minės savo 50 
metų sukaktį ir tam tikslui 
rengia koncertą, kuris 
įvyks Schwaben Hjall, Broo-

Brotherhood of Painters i . žinia, 
.. . v_ -i . Aidn phnrns rrunija pasirašė dvejų metų 1 

kontraktą su kompanija su 
pakėlimu 22į centų valan
dai. Pirmais metais bus pa
kelta 12į c., antrais — 10 
centų, pagerinta ir kitos 
darbo sąlygos. Jų alga bu
vo $3.60 iki $3.75 valandai.

Mainierių Pirmo distrik- 
to prezidentas ir buvęs Na
tional banko prezidentas 
Lippi grand jūrės surastas 
kaltu trūkume banko $447,- 
000.

Victor Reuther, CIO pre
zidento Walter Reutherio 
brolis, kalbėdamas trim 
šimtam delegatų, suvažia
vusių už taikos palaikymą, 
kvietė parvykusius į savus 
miestus kovoti už niuklinių 
ginklų sunaikinimą ir pa
laikymą taikos pasaulyje.

H. C. Federkell, 57 metų, 
išdirbęs 30 metų prie Bur
lington Bristol tilto, išėjo į 
senatvės pensiją. Jis sako: 
1932 metais dirbome trys 
darbininkai: turėjome ati
daryti tiltą laivų perleidi
mui, užleisti laidą automo
bilių sulaikymui, fėras lė- 
šavo 35, į abi puses 60 cen
tų. Automobilių į metus 
perėjo 240,000. Dabar dirba 
16-ka darbininkų, fėras 
penki c., į abi puses 10 c. 
Automobilių į metus perva
žiuoja 6 milijonai. Bus įdė
tos automatiškos mašinos 
fėrūi pasimokėti.

Worcesterio choras nu
tarė vykti į tą koncertą. 
Jau nusamdytas gražus ir 
naujas busas. Kelionė kai
nuos asmeniui tik $5.50 į 
abi puses. Sėdynes galima- 
palenkti taip, kad galima ir 
miegoti. Todėl nei vienas 
nepavargsite kelionėje. Čia 
prašau ir iš Worcesterio 
apylinkės lietuvius su mu
mis važiuoti, kad pagerbus 
ilgametį N. Y. Aido Chorą 
jo 50 metų jubiliejaus pro
ga. Čekius siųskit užsire
gistruodami pas J. J. Bak
šį, 29 Endicott ’St., Worces
ter, Mass. Tą ir vietiniai 
padarykit tuojau.

Jeigu iš kokios priežasties 
busas negalės vykti, tai pi
nigai bus visiems grąžina
mi. Mes darbo nebijom, to
dėl ir jūsų prašom prisidė
ti, kad dainos menas visur 
gyvuotų.

Mūsų planas yra, kad bu
sas turi išeiti 8 vai.
nuo 
nes, 
sim

29 Endicott St svetai- 
gegužės 20 d. Lauk- 
visų!

J. M.

NAUJI VAISTAI Iš 
GYVATĖS NUODŲ
Jauna Turkmėnijos gy

dytoja - fiziologe A1 d a r a 
Berdyjeva sukūrė efektingą 
gydymo preparatą iš gyva
tės kobros nuodų. Šie vais
tai sumažina kraujo spau
dimą sunkiai sergant hiper
tonija, padęda gydyti reu
matizmą, bronchitą, astmą, 
opaligę, o taip pat jie yra 
nuskausminimo ir kraujo 
sulaikymo priemonė. Vidu
riniosios Azijos gyvačių

Philadelphijos devyniose 
apskrityse kovo mėnesį 
dirbo 1,731,800 darbininkų. 
Sakoma, uždarbis pakilo 
nuo $95.11 iki $99.10 savai
tei. Bet šitos apskritys pri- 
skaitomos prie nedarbo pa- 
2—Phila, Pa. saoče _____________  o v ___
liestų ir reikalaujama fede- nuodų veikimą A. Berdyje- 
ralės valdžios paramos. va tiria jau daug metų.

lūs.
Jo primnus ir draugiškas 

būdas padarė įtakos į mus 
jaunuolius,, ir i trejetą metų 
socialistų 11 kuopa ir LLD 
5 kuopa pasidarė šimtana- 
rinėmis kuopomis.

•Užėjo pirmasis pasaulinis 
karas. Po karo pradėjo " - - - * - - -
siausti influenza. Mūsų \ v . r „ 
gerasis draugas nuo jos kri- į mo * 11 a es’ 
to. Laurencas pasiliko ko
kių 3 metukų be tėvelio.

Ne tik Dobinis krito nuo 
influenzos, bet ji pasiėmė ir 
jo sesutę Marytę, kuri apie 
metus laiko buvo ištekėjusi 
už K. Jankausko.

Vėliau Dobinienė ištekėjo 
už K. Jankausko, irgi veik
laus draugo, ir užaugino 
Laurencą. K. Jankauskas 
irgi miręs.

I

Pirmas lietuvis N. J. 
sukremuotas

Jono Dobinio laidotuvės 
buvo vienos iš didžiausių 
Newarko lietuvių istorijoje. 
Į krematoriją palydėjo apie 
100 automobilių, pilnų žmo
nėmis. Laidotuvės skait
lingos buvo todėl, kad, vie
na, Jonas buvo įtakingas 
žmogus, o antra, kad jis bu
vo pirmutinis lietuvis, pa
sirinkęs krematoriją. Dabar 
jau daug kas šitaip laidoja- 
si.
3 p.-Laisvė (Liberty)-Penkt., gegužės (May) 11, 1962



Pavasario gamtos buitis 
Tarybų Lietuvoje

Pasivėlinusi šių metų žie
ma užsibaigė, tik jos praei
ties shiego taškai kur-ne- 
kur matyti ir tik ten, kur 
aiškūs saulės spinduliai ne- 
dasiekė.

Rodos, mes pripratom 
skaitytis su pirmais regi
niais ir sakom: pavasaris 
atėjo, kuomet prieš mūsų 
akis, sekant per tykų lau
ką, visai arti, visai iš po 
kojų išskrenda vieversėlis ir 
tučtuojau paskridęs tolyn 
sparneliais plevėsuodamas 
pradeda pirmas savo daine
les čiulbėti ir kilti vis aukš
tyn ir aukštyn. Taipgi mes 
jau per amžius pripratom 
sakyti, kad jau pavasaris 
atėjo, kuomet mes matom 
špoką giedantį savo akyse.

Šių metų pavasarį aš pa
mačiau balandžio pirmą 
dieną, devintą valandą ry
to, kuomet atidariau savo 
vasarnamio duris ir prieš 
akis pamačiau ant storos 
kriaušės šakų, prie lizdo 
dėžės, visu savo balsu, spar
neliais plevėsuodamas svei
kino mane savo maloniau
sia ilga arija. Užsibaigus 
arijai džiuginančiai mano 
pradėjusią semti klausą jo 
šeima pradėjo čiulbėt. Kaip 
matyt, visa jo šeima laimin
gai sugrįžo į savo tėvynę.

Ir štai, lyg susitarę, čiul
ba sekstetas, solistas, due
tas, trio, savo gabu m u s 
prieš mano klausą čiulbėjo.

Sudainavę pirmas savo 
daineles, Lietuvos paukščiai 
pavasario pirmokai išskrido 
sau pusryčius ruošti. Tur 
būt jie galvojo, tūkstančius 
kilometrų praskrido, dešim
tis kartų visur pusryčiavo 
svetimuose laukuose, bet tė
vynės laukuose vistiek bus. 
skanesni p i r m i pusryčiai 
šiuo metu.

Pasiėmęs lopetą sklai
džiau paskutines tirpstan
čias pusneles. Būdamas 
gamtos mylėtojas, pažvel
giau į gausų sodą, nudžiu
gau, zuikiai perstojo sodą 
lankyti. Išdykėliai, apgrau- 
žę keturių obelių nusviru
sias šakutes.

Nebūdamas sodininku, ne
supratau, kad reikia sniego 
duobes iškasti prie pat obe
lių; zuikis, patekęs į sniego 
duobę, negali pasiekti obe- 

. lies šakų.
Balandžio antrą dieną, 

anksti rytą per pusatdarį 
langą, gulint lovoj, išgir
dau tetervino burbuliavimą. 
Jis buvo labai ryškus, — tai 
gamtos orkestras, vestuvės. 
Matyt, patinai, įtūžę meili
nosi prie meilužių.

Voverė, rodos, su visomis 
savo draugėmis dažnai sodą 
aplanko. Prisieina pirkti 
vieną kitą riešutėlį ir jas 
vaišinti. O Paima pyksta, 
loja, jaudinasi, pavydi.
' Kurapkos ant tiek buvo 
pripratę lankyti sodą, kad 
atsibodo jas vaišinti. Kar
tais net iki stubelės palan
gės atsilankydavo. Tai lau
kinės vištelės. Matyti, pas
kutiniais metais jų tiek 
daug priviso. Iš visų ketu
rių pusių nedideli miškai 
susijungia su plačiomis gi
riomis Lietuvoje.

• Tik už kilometro ar dau
giau kalnuotam miške yra 
du dideli ežerai. Jų grožį 
man sunku pavaizduoti. Ža
liasis ežeras, lyg Volga pla
čioji, tiesiasi per kalnuotus 
rtiiškus, per 2.5 kilometro, 
O Gulbinų ežeras tęsiasi per 
3 rkilometrus, pačiam jo vi
duryje randasi sala, kurio
je gamtos mylėtojai nori 
gulbes vėl užveisti. Jei 
Gulbinų ežeras turi iki dvi

dešimt metrų gylio, tai ža
liasis ežeras siekia vietomis 
net iki keturiasdešimt aš- 
tuonių metrų gylio.

Kadangi jis iš abiejų pu
sių kalnuotais miškais ap
augęs, tad jo vanduo visada 
atrodo lyg žalias. Todėl jį 
ir pavadino Žaliuoju ežeru. 
Netoli Žaliojo ežero taip
gi randasi keletas ežerėlių. 
Gamtos mylėtojai taipgi 
priskaitė visus ežerėlius į 
Žaliojo ežero sistemą. Lie
tuva turi keturis tūkstan
čius ežerų.

Miškai, girios ir ežerai— 
tai mūsų gamtos darbas ir 
menas. Dar diena, kita, sa
vaitė, medžiai pradės ža
liuoti, iš visų savo ir sveti
mų.šalių, taipgi ir Skandi
navijos, Suomijos atskris 
įvairiausi nesuskaitomi pul
kai įvairiausių giedančių 
paukščių, vieni tykiai, kiti 
garsiai giedos, balandžiai 
burkuos, gandrai užrietę 
kaklus kvatosis iš džiaugs
mo, kad pas juos viskas 
tvarkoj, braidys po pelkes ir 
rodys savo ilgą kaklą, ko
jas, plačius galingus spar
nus, lyg norėdami pasiekti 
aukščiausią kosmosą. Visi 
paukščiai nuo mažo iki di
džio didižuojasi, susukę 
naujus ,sulopę senus lizdus, 
lizdelius.

Visi gyvūnėliai išlys iš gi
liausių urvų, vieni slanksty- 
sis apie ežero pakraščius, o 
kiti šliauždami per augme
nis miškų ar krūmų ieškos 
saulės spindulių, kur geriau 
pasilsėti. O gegutė tinginė 
ieškos stambesnių svetimų 
lizdų, kad suradus kur vie
ną kitą kiaušinį padėti, o 
pati skrajos nuo vieno me
džio ant kito, kad garsiau 
kukuoti. Zuikis, briedis, 
šernas, lapė, voverė ir kiti 
pažvelgs savo skaidriomis 
akimis į pavasarį, į savo 
grožį ir rūpinsis savo ga
bumus panaudoti. Žmogaus 
akyse voverė blaškysis nuo 
medžio į kitą ir parodys, 
kad nei vienas gyvulėlis to
kio gabumo negali turėti. 
Paukščių čiulbesys ankstaus 
ryto, prieš saulės tekėjimą, 
pastatys ant kojų, kas tik 
bus miške ar girioje ir ska
tins eiti prie užsiėmimo.

Ištirpusio sniego vanduo 
užlies raistus, ežerus ir 
upes ir upelius. Plaukio- 
jantys paukščiai atskris iš 
tolimų šalių, kur jie buvo 
išvykę į svečius, o kiti at
skris pas juos naujos prie
glaudos ieškoti. Apsistoję, 
susituokę, pradės sau lizde
lius krauti. Paukščių ka
ralienė gulbė apsistos savo 
ežero saloje, o juodoji gulbė, 
atnaujins savo lizdą tam
siame miške ar girioj, kur 
brakonieriaus šratai nepa
sieks.

Visų veislių žuvys džiaug
sis šio pasvasario gausiu 
vandeniu, užsiliejusiu ant 
tolimų krantų upių ir eže
rų, veisis palei savo nuožiū
rą tinkamuose krantuose.

Pievos nauja žole apaugs, 
visų rūšių gėlės paaugę 
fpradės žydėti, o jų kvapo 
aromatą vėjelis sulaidys į 
visas puses ir susies su 
ūžiančiu mišku, gaudžian
čiomis giriomis. Žmogus, iš
taręs Marksą - Engelsą - Le
niną, sakys: visa tai man.

A. Vadapalas 
Vilnius

Londonas. — Anglijos, 
Francūzijos ir JAV inžinie
riai vis gamina planą pra
kasimui tunelio po Anglų 
kanalu, tai yra, tarp Angli
jos ir Francūzijos.
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Lietuva paveiksluose
“DUOK RANKĄ, TOLIMAS DRAUGE!”

Panevėžio I vidurinės mokyklos moksleiviai gauna daug 
įdomių laiškų. Rašo rusai, ukrainiečiai, gruzinai, estai. Ypač 
glaudi draugystė sieja panevėžiečius su Batumi moksleiviais.

Bet ar viską išpasakosi laiškuose? žodžiu nenupieši’ 
gamtos grožybių, neparodysi puikių, darbo žmonių sukurtų 
meninių ir materialinių vertybių. Draugai nutarė pasikeisti 
albumais apie gimtąjį kraštą. Taip prie Juodosios jūros 
krantų iškeliavo pirmasis albumas “Lietuva—šalis gražioji,” 
o nuo Juodosios jūros krantų į Panevėžį — “Tarybinė Adža- 
rija.” ’'vrk>y-[

Tokius albumus panevėžiečiai pasiuntė ir kitų respublikų 
moksleiviams.

Nuotraukoje: Panevėžio I vidurinės mokyklos mokslei
viai (iš kairės į dešinę) S. Varnas, G. Butnevičiūtė, V. Ka- 
reckaitė ir V. Biežytė ruošia siuntą Kirgizijos moksleiviams.

Gausus būrys jaunimo atlieka gamyklinę praktiką Vil
niaus elektros skaitiklių gamykloje. Universiteto studentai, 
miesto vidurinių mokyklų moksleiviai, technikumų auklėtiniai, 
patyrusių specialistų prižiūrimi, įsigyja specialybes, tampa 
kvalifikuotais darbininkais.

Nuotraukoje: (iš kairės) gamyklos derintoją Daiva Ut- 
kevičiūtė supažindina su elektros skaitiklio konstrukcija Vil
niaus technologinio technikumo III kurso moksleivę Dangirą 
Lukauskaitę ir Vilniaus Kapsuko vardo universiteto ekonomi
kos fakulteto I kurso studentę Rožę Koreivaitę.

Nida—gražus Lietuvos kurortas Kuršių Neringoje prie 
Baltijos jūros. Vasarą jame ilsisi dešimtys tūkstančių žmonių.

Nuotraukoje: Maskvos turistai keliasi į kopas prie Nidos 
gyvenvietės.

Tarybų Lietuvos pramonės įmonės palaiko glaudžius ry
šius su didvyriškąja Kuba. Iš Klaipėdos uosto laivai gabena 
į Havaną mašinas ir įrengimus, pagamintus respublikos ir 
šalies gamyklose.

Lietuvos cukraus fabrikai iš Kubos gauna cukraus pus
fabrikačius. Vien tiktai Kapsuko ir Panevėžio cukraus fab
rikuose šiemet perdirbta apie 5 tūkstančius centnerių Kubos 
cukraus. . • • y

Nuotraukoj: Kapsuko cukraus fabriko laboratorijos dar
buotoja Vida'Vitkauskaitė tiria cukraus pusfabrikačius, gau
tus iš tolimosios Kubos. , .

iš Lietuvos
Pirmoji Lietuvos 
konstruktorių 
skaičiavimo mašina
‘VILNIUS.—Naują skai

čiavimo 'ihasiną — elektro
ninį atsitiktinių procesų 
analizatorių — sukonstravo 
jauni inžinieriai ir kons
truktoriai T. Bartkus, S. 
Lukoševičius, V. Meščeria- 
kovas, F. Lapienis, J. Gi- 
kys, A. Michailovas.

Tai—pirmoji Tarybų Lie
tuvos konstruktorių sukur
ta elektroninė skaičiavimo 
mašina. Ji automatiškai at
lieka skaičiavimus, reika
lingus techniniams ir biolo
giniams procesams anali
zuoti. Mašina padės moks
lo, pramonės, projektavimo 
ir medicinos darbuotojams 
k o m p 1 e ksiškai automati
zuoti bei mechanizuoti ga
mybos procesus, racionaliau 
suprojektuoti įrenginius ir 
transporto priemones, nu
statyti kai kuriuos dėsnin
gumus gyvuosiuose organiz
muose.

Naujoji mašina išbandy
ta ir valstybinės komisijos 
priimta.

(“Vakar. naujienos”)

Domisi kauniečio prietaisu
Žemės ūkio akademijos 

traktorių - automobilių ka
tedros vedėjas, techn i k o s 
mokslų kandidatas, docen
tas V. Filipavičius sukons
travo galingumo ribotuvą 
traktoriams. Su juo buvo 
supažindinti Vladimiro 
traktorių gamyklos k o n s - 
truktoriai. Jiems pageįdąu- 
jant, galingumo 'ribotuvo 
tyriųiai buvo tęsiami' toliau 
tiriant konstrukcijas naujai 
įsisavinamiems trakto
riams. Praėjusiais metais 
buvo sudaryta ir ištirta 
naujo galingumo ribotuvo 
konstrukcija mažų gabaritų 
reguliatoriams. Tyrimo me
džiaga perduota Vladimiro 
gamyklai.

Kauniečio sukonstruotu 
galingumo ribotuvu susido
mėjo Volgogrado, Charkovo 
ir Minsko traktorių bei No- 
ginsko didelio spaudimo ku
ro siurblių gamyklos, kurios 
numato pradėti ribotuvus 
gaminti masiškai.

5. Makas

Atsivežė 30 pasiūlymų
KAUNAS. — J. Greifen- 

bergerio vardo mašinų ga
mykloje rimtai susirūpinta 
darbo procesų mechanizavi- 
mu ir automatizavimu. Me
talistai stengiasi perimti 
pirmaujančių šalies įmonių 
patyrimą.

Žymiausiuose šalies me
talurgijos centruose nese
niai lankėsi cinkavimo ce
cho viršininkas R. Sausio- 
nis ir žinomas racionaliza
torius, cechtechninės kont
rolės meistras M. Cveigor- 
nas. Jie pabuvojo Uralo 
gamyklose, Lisvoje ir Se- 
verske, garsiame Sibiro 
Novo-Kuznecke ir Maskvo
je.

O šalies gigantuose įdieg
tos, išties, puikios naujovės. 
Štai Novo-Kuznecke pirmą 
kartą šalyje mechanizuotas 
cinkavimo vonių paviršiaus 
valymas. Šį sunkų darbą 
mūsų darbininkai kol kas 
atlieka rankomis.

Svarbi naujovė įgyven
dinta Lisvos metalurgijos 
kombinate. Ten vietoje me
talinių krosnių cinkavimo 
katilams apšildyti naudoja
mos elektrinės.

Kauni e č i a i atsivežė 30 
vertingų pasiū 1 y m ų , ku
riuos stengsis įgyvendinti 
gamykloje. Liobys

Pušų dovanas įsisavinant
Kauno Miško chemijos 

ūkio kolektyvas įtemptai 
ruošiasi sutikti ketvirtųjų 
septynmečio metų sakų ruo
šos sezoną.

Šiemet ūkis turi paruošti 
800 tonų sakų. Tam įvyk
dyti reikės 24-uose mūsų 
respublikos miškų ūkiuose 
ir Kaliningrado srityje 
eksploatuoti 4,600 hektarų 
numatytų kirsti pušynų, 
žiemos metu paruošti saki- 
nimui 2 milijonus žaizdų, o 
vasarą padaryti apie 100 
milijonų sakotakių atidary
mo rėžių.

Ateinantį sezoną, kaip ir 
anksčiau, bus pana u d o t a 
sakotakių atidarymas, pa
naudojant sieros rūgšties ir 
chlorkalkių reagentus. Bus 
toliau ieškoma būdų pritai
kyti gamyboje cheminius 
sakų pasigaminimo stimu
liatorius. Mokslinės-tech
ninės draugijos nariai ruo
šiasi bandymų keliu rinkti 
duomenis sakinimo techno
logijos bei dervos-terpenti- 
no iš pušinių kelmų ruošos 
procesui tobulinti.

1961 metais buvo renka
mi bandymų duomenys mū
sų respublikos klimatinėse 
sąlygose pritaikyti belataki- 
nį sakinimą. Gautas tei
giamas rezultatas. Todėl 
šiais metais bus eksploatuo
jama 900 tūkstančių bela- 
takinių žaizdų. Panaudo
jant tik šią sakų ruošos 
technologijos naujovę, ūkis 
sutaupys 2H96 rublius lė
šų. A. Jusius

; Žemdirbių Užsakymai 
\ f visų pirma
Kaunas. —Kovojantis už 

komunistinio darbo įmonės 
vardą staklių gamyklos ko
lektyvas ne tik gamina nau
jas stakles, bet ir remon
tuoja žemės ūkio įrengi
mus, gamina jiems atsargi
nes dalis. Visų darbų, susie
tų su žemės ūkiu, ketvirčio 
planas įmonėje buvo įvyk
dytas beveik savaite pirma 
laiko. Viršum plano stak
lių gamintojai kapitaliai at
remontavo 20 dizelinių va
riklių traktoriams, papildo
mai atremontavo 65 trakto- 
rinius rėmus ir pagamino 
įvairių atsarginių dalių už 
2400 rublių.

Vykdant užsakymus že
mės ūkiui, daug nuoširdaus 
darbo įdėjo rėmų kniedyto
jai E. Antanavičius, I. Ščer
bakovas, A. Romaška ir ki
ti. Iki metų pabaigos stak
lių gamintojai įsipareigojo 
pagaminti viršum plano at
sarginių dalių traktoriams 
už 22,000 rublių.

V. N.
PANEVĖŽIO TEATRE

Panevėžio dramos teatras 
pastatė A. Gudaičio - Guzevi- 
čiaus dviejų veiksmų pjesę 
“Dvikova.”

Nuotraukoje: scena iš pirmo 
veiksmo. Fotoreporteris Na- 
tas-akt. G. Karka, padėjėja— 
H. Hokušaite.

Great Neck, N. Y.
Šį sekmadienį, gegužės 

13 d., J. A. KasmoČių salė
je, pirmą sykį bus r($om$t 
nauji filmai iš Lietuvos. 
Eilmai spalvoti ir kalbanti. 
Parodo, kaip šiandieną Lie
tuvos žmonės gyvena ir ku
ria naują gyvenimą, ir ko
kius didelius darbus jau 
yra nuveikę. Įdomu bus vi
siems matyti šiuos filmus. 
Filmus rodys J. Grybas. 
Kadangi svetainė bus ap
temdyta, tai rodymas pra
sidės 3 vai. po pietų. Pasi
baigus rodymui, turėsime 
vaišių.

Kviečiame visus, kaip 
vietinius, taip pat ir to
liau gyvenančius atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti. 
Rengia L.L.D. 72 kp.

Boston, Mass. .
Verutė Mineikienė išbuvo 

ligoninėje kelias savaites. 
Dabar randasi namie, bet 
vis nesijaučia stipri. Jos se
sutė M. Paurienė prižiūri 
ją. Mūsų draugai ir drau
gės linki jai greit pasveik
ti, nes ji daug dirbdavo mū
sų p r o g r e šyvių parengi-^ 
muose ir priklauso prie dau
gelio progresyvių kuopų, 
klubų ir draugijų.

CAMBRIDGE
Frank Plekaučius, lietu

vis duonkepys, mirė. Per 
daugelį metų kepė tikrą lie
tuvišką duoną.

Gegužės 1 d., jis važiavo 
vienas vakarop ir per tiltą 
važiuojant automobilis pa
slydo ir nušoko į pusėtinai 
gilią upę. Kai mašiną iš
traukė iš vandens, jį rado 
negyvą, sėdinti mašinoje’..

Turėjo dukterį Ann He
len, kuri yra ištekėjus už 
d-ro Louis Plechavich-. .

CHELMSFORD
Moterį apvogė. Gegužė# 

2 d. D. Gearheat, 41 m., ra
portuoja policijai: “10:30 * 
vai. vakare vyras atėjo prie 
mano durų ir prašo van
dens. Aš buvau viena na
mie. Jis sako: “Mano au
tomobilis perkalto.” Aš pa
skubomis padaviau jam 
vandens ir užsirakinau du
ris. Bet į trumpą laiką jis 
vėl sugrįžo ir vėl prašo 
vandens. Kai i is narnate, 
kad aš juo nepasitkiu, spy
rė į duris ir įsibriovė į vi
dų ir griebė mano piniginę, 
kuri gulėjo ant stalo. Aš 
bandžiau neduoti, bet jis 
mane taip smarkiai stūmė, 
kad aš tik galėjau jam į 
ranką įkąsti. Jis ir pabėgo 
su $100, kurie buvo pingi- 
nėje.” E. R.

Kaproninė širdis k
Profesorius N. Sinicynas 

atvėrė duris į laboratoriją,^ 
linksmai lodamas įbėgo di
džiulis šuo. Jis puolė vėž
lius, išgąsdino ir suvarė į 
kampą ežius.

— Kaproninė širdis nė 
kiek nepakeitė šuns gyvu
mo, — pastebėjo profeso
rius. — Prieš metus šiam 
šuniui padarėme operaciją- 
Iš širdies sienelės išpiovėme 
didelę atraižą ir į jos vietą 
įdėjome kaproninį lopą. Po 
kiek laiko toks lopas buvo 
įsiūtas ir į kitą širdies pu
sę. Svetimas audinys greit 
prigijo, širdis nenutraukė 
savo veiklos.

Daug metų Gorkio Medi
cinos instituto prof. N. Si
nicynas atlieka su širdimi 
drąsius eksperimentus.

Šuo su kaproninė širdimi 
—tai naujas žingsnis chi-A 

I rurgijoje. < k
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Kompozitoriaus J. Švedo 
laiškas iš Vilniaus

apie tai, kaip gyvena ir dir
ba Lietuvos žmonės. Ji va
dinasi “Kviečiame viešna
gėm” I-oje koncerto daly
je dainuojame ir šokame 
apie savo tėviškės laukus, 
apie gerų ir blogų žmonių 
darbus ir gyvenimą. II da
lyje pas mus atvyksta sve
čiai iš broliškų Tarybų Są
jungos tautų ir mes kartu 
su jais šokame ir dainuo
jame jų gražiąsias dainas ir 
šokius.

Pirmą kartą bandome pa
šokti Azijos tautų šokius. 
Tie šokiai labai gražūs, bet 
mums atlikti juos gana sun
ku dėl to, kad dar nemoka
me išreikšti tų tautų naci
onalinio charakterio. Išstu
dijavimas kitų tautų dainų 
ir šokių mums padeda ge
riau pažinti savo liaudies 
meno ypatybes ir pakelia 
kolektyvo meistriškumą-

Prašomo “Frank Kruk” 
satyrinės operos klaviro dar 
negaliu atsiųsti, nes jis teb
ėra labai didelis ir jį nu
rašyti labai sunku. Be to, 
aš manau, kad šiuo reikalu 
Jūs vargu ar galėsite pasi
naudoti. Dabar balandžio 
19 d. įvyks kompozitoriaus 
J. Gaižausko naujos opere
tės “Ramuvė” prem j e r a . 
Pasistengsiu su ja susipa
žinti, gal ji ir Jums galės 
būti naudinga.

Baigdamas šį trumpą laiš
kelį sveikinu Jus ir Jūsų 
dainininkus su pavasario 
šventėmis ir linkiu daug 
laimės ir kūrybos džiaugs
mo. Išsiunčiau knygelę apie 
aranžavimą, manau, kad 
ten rasite keletą naujų dai
nų.

Jūsų J. Švedas

Mildreda Stenslerienė ga- 
įtfoYnų laišką, rašytą įžy

maus Lietuvos muziko — 
kompozitoriaus ir pagarsė
jusio Liaudies Ansam b 1 i o 
vadovo. Laiškas labai įdo
mus,' tad mes čia jį paduo
dame mūsų skaitytoju ži
niai. “L” Red.

Vilnius, 1962 IV 15 
Brangioji drg. Milda!

Širdingas ačiū už laišką, 
koncertų programas ir gai
das, kurias jau gana seniai 
gavau- O taip pat už lin
kėjimus, kuriuos man per
davė drg. L a u r i n čiukas.* 
Man buvo labai malonu iš
girsti apie Jūsų darbus, 
džiugu, kad dirbate, nuga
lite sunkumus.

Per tą laiko tarpą—kol 
Jums nerašiau — ir man su 
ansambliu teko daug padir
bėti ir pakeliauti. Pereitą 
vasarą apie mėnesį laiko tu
rėjome gastroles Maskvoje 
ir toli į šiaurę nuo Mask
vos. Dalyvavome jaunimo 
kongrese Maskvoje. Koncer
tavome daugelyje Lietuvos 
miestų. Mūsų programa 

I klausytojams labai patiko.
Deja, žiemą teko man su

sirgti gripu, o ryšium su ta 
liga susidarė komplikacijos 
ir buvo pasunkėjusi steno
kardija. Dabar, kai papūtė 
pavasario vėjai ir pragydo 
parskridę vyturėliai, jau
čiuosi vėl neblogai. Tik la
bai daug rūpesčių teko tu
rėti ruošiant naują ansamb
lio programą. Bet darbas 
jau eina į pabaigą ir balan
džio mėn. 21 d. žadame pa
rodyti Lietuvos darbo žmo
nėms.

Ši naujoji mūsų progra
ma tai tematinis koncertas

Brockton, Mąss.
Gegužės 3 d. įvyko LDS 

*67 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai- 
Atlikome LDS Pildomosios 
Tarybos narių balsavimus. 
Plačiai buvo svarstyta dele
gato pasiuntimo reikalas į 
LDS seimą, bet galutinai 
išspręsti palikta kitam su
sirinkimui.

Raportuota, kad yra ke
turi ligoniai: J. Davis, Kil- 
kuvienė, A. Mickevičius ir 
F. Kaulakis.

PARENGIMAI
Šeštadienį, gegužės 19 d., 

Lietuvių Tautiško Namo di
džiulėje svetainėje, 668 No. 
Main St., įvyks Montellos 
Vyrų Dailės Grupės koncer
tas ir piknikas pastogėje. 
Koncerto programą atliks 
pati Dailės Grupė, vadovy- 

•4įėje Al. Potsus. Dainuos 
Rožė Stripinis, piano solo 
duos Audr. Potsus. Pradžia 

,^6 vai. vakare. Įėjimas tik 
50 centų asmeniui, prie ku
rio bus ir proga įsigyti do
vaną.

‘ Sekmadienį, gegužės 27 
d., Hartfordo Laisvės cho
ras rengia savo 35-ių metų 
sukakties paminėjimą. 
Montello Vyrų Dailės Gru
pė nusisamdę autobusą va
žiavimui į tą koncertą- Yra 
vietos ir pašaliečiams. Ke
lionė bus linksma: pavasa
rį gerai pasivažinėti. No
rintieji važiuoti užsisakyki
te vietą pas grupės valdybą: 
W. Yuodeikį arba Alb. Pot
sus. Galite užsisakyti ir per 
telefoną.

Girardville, Pa.
SIRGO A. KUZMICKAS

Sunkiai sirgo Antanas 
Kuzmickas. Ligoninėje iš
buvo mėnesį laiko. Dabar 
randasi savo namuose, bet 
dar daktaro priežiūroje. 
Daktaras sako, kad dar ne
greitai galės dirbti..

Buvo atvykęs jo brolis 
Stasys iš Clevelando atlan
kyti brolį ir pasimatyti su 
draugais.

Antanas Kuzmickas eina 
ir LDS 152 kuopos valdy
boje pareigas. Linkiu jam 
greitai pasveikti. Kas ga
lite, aplankykite Antaną. Jo 
adresas: 126 W. Ogdon St.

Kalnietė

Busas išeis 9:30 vai. ry
to, nuo Lietuvių Tautiško 
Namo.

» George Shimaitis
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St. Petersburg, Fla.
BUS BANKETAS

LLD 45 - kuopa ruošia 
banketą • Jis įvyks sekma
dienį, gegužės 13 d., tai yra 
Motinų dienoje, Laiškane
šių svetainėje, 314 — 15th 
Ave. So.

Šį kartą prie maisto pa
tarnaus tik vyrai, kad pa
gerbus motinas. Pietūs bus 
duodami 12 valandą dieną. 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kuopos nariai pe- 
tus gaus veltui, gi nenariai 
pasimokęs tik po $1/ Visas 
ir visus kviečiame atsilan
kyti.

Rengimo komitetas

New Yiorkas. — žurnalas 
“Look” išspausdino kores
pondento pasikalbėjimą su 
buvusiu JAV prezidentu. 
Eisenhoweris ir toliau 
klampoja į balą, aiškinda
mas apie pasiuntimą F. G. 
Powerso šnipavimui virš 
TSRS.

Chicago, Ill.
“Vilnies”dalininkų 
suvažiavimas ir banketas 
buvo sėkmingi

Sekmadienį, gegužės 6 d., 
prisirinko gana.,gjqaąu^ Į)ū- 
rys dienraščipa“y;iJpįes”: -da-, 
lininkų ir draugų į Mildos 
teatrą. Suvažiavimą atida
rė A. Maziliauskas. Pager
bus mirusius direktorių ta
rybos narius O. Mockienę ir 
K. Kairį, pakviesta svečiai 
pakalbėti.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas drg. J. P. Milleris. 
Tai buvęs prieš .26 metus 
“Vilnies” administratorius.

Diskusijos buvo konkre
čios ir daugiau liečiančios 
laikraščio turinį, o ne pi- 
nigiškus reikalus. Aišku, 
pinigiški reikalai visiems ir
gi svarbūs, bet juos turėtų 
rimtai ir apdairiai sekti bei 
tvarkyti bendrovės direkto
rių taryba, kurią išrenka 
suvažiavimas.

“Vilnies” redakcijos išsa
mų raportą davė redakto
rius V- Andrulis.

Diskusuo j a n t “Vilnies” 
reikalus, buvo ir tokių, ku
rie iš seno įpratimo kalba ir 
kartoja kitų išreiktšas min
tis. Bet tas neišvengiama. 
Svarbu, kad suvažiavimas 
buvo skaitlingas ir sukelta 
virš $3.,000 pasveikinimais. 
Sudėjus anksčiau įplauku
sius pasveikinimus, tik be 
mažo biskučio tapo $10,000 
fondas sukeltas.

Išrinkta direktorių tary
ba. Išrinkti visi seni na
riai, išskyrus mirusį K. 
Kairį, į kurio vietą išrink
ta M. Kancerienė.

Suvažiavmas užsibaigė 
geru ūpu. Po jo sekė ban
ketas trečiame aukšte Mil
dos salėje. Svečių susirin
ko daug ir netilpo visi prie 
pirmų stalų.

Po vakarienės buvo kal
bos, Dienraščio administ
ratoriui Pauliukui pirmi
ninkaujant, buvo pakviesti 
šie draugai pakalbėti: S. J. 
Jokubka, M. Bacevičius, M. 
Millerienė, J. Urmonienė, 
K. Rimkienė, d-ras A. Mar- 
geris, A. B a c e v ičienė, P. 
Gasparienė, J- Marazienė, 
J. P. Miller, G. K. Budris 
ir L. Jonikas.

Iš kalbėtojų drg. M. Ba
cevičius kalbėjo Gegužės 
Pirmosios klausimu. Jis pa
žymėjo šios šventės pradžią 
ir reikšmę. J. P. Miller nu
rodė, kad pažangusis judėji
mas pasirinko teisingą ke
lią ir juo eidamas jis at
liks savo pasibrėžtą misiją. 
Panašiai išsireiškė ir d-ras 
A. Margeris bei kiti kalbė
tojai.

Nežiūrint, kad mūsų drau
gai sensta ir jų skaičius 
mažėja, bet ūpas ir ryžtas 
tęsti kovą už darbo žmonių 
reikalus nė kiek nemažes
nis, o gal dar didesnis ir 
ryškesnis.

Ilgiausių metų mūsų 
“Vilniai”!

Dalyve

Binghamton, N. Y.
PADĖKA

Mane buvo ištikus nelai
mė: labai buvau susižeidus 
ranką—kaulas trūko. Drau
gės ir draugai, tą sužinoję, 
asmeniniai lankė, prisiuntė 
užuojautos laiškučių ir at
virukų. Jų gavau iš mūsų 
miesto, gavau ir iš Wilkes- 
Barre, Brooklyn© ir net iš 
Floridos valstijos.

Tariu nuoširdžią padėką 
visiems ir visoms už simpa
tiją ir linkėjmus.

Mary Kulbienė

Daugiau įvairių pargngi- 
mų Laisvės naudai

Ant Kauno marių kranto
Autobusas stabtelėjo ir 

nuburzgė toliau. Išlipome 
dviese — vaikinas studen
tiška kepuraite ir aš. Jo 
rankose .buvo lengvas laga-
Įminąs.

—Į “Pravienos” kolūkį? 
—išgirdau klausimą.

Taip.
—Tada mums pakeliui,— 

ir ištiesė ranką. — Algis 
Monkevičius . . .

Pasirodė, Algis mokosi 
Vilniaus Valstybino V. Kap
suko vardo universiteto ket
virtajame kurse. Jis — bu
simasis ekonomistas, parva
žiavo aplankyti tėvų.

Po kojomis maloniai 
girgždančiu sniego taku,, iš
mintu šalikelėje, patraukė
me už puskilometrio nusi
driekusios gyvenvietės link. 
Sužinojęs apie mano kelio
nės tikslą, Algis žinovo to
nu pasakė:

—Faktų rasite apsčiai. 
Juk per praėjusius rinki
mus mano gimtosios Rum
šiškės buvo visai kitoje vie
toje ...

Žodis po žodžio, ir mes 
jau žingsniavom plačia 
miesto tipo gatve. Abipus 
baltavo mūriniai namai. 
“Marių gatvė” — perskai
čiau ant vieno jų.

—Naujoje gyvenvietėje 
naujoviški ir pavadinimai, 
— tarė, pastebėjęs mano 
žvilgsnį, Monkevičius.—Yra 
Gagarino, Taikos gat vės. 
Gyvenvietės centras — Le
nino prospektas . . .

Parodęs artimiausią kelią 
į agitpunktą, Algis atsi
sveikino.

Kolūkio bibliotekoje įsikū
ręs agitpunktas sutraukia 
nemaža lankytojų. Kai aš 
užėjau, čia svečiavosi grupė 
jaunųjų rinkėjų, kuriems 
kovo 18-toji -r- nepaprasta 
šventė. Rumšiškių viduri
nės mokyklos vienuoliktokai 
komjaunuoliarfe. "Navickai
tė, K. Pilionyte, R. Čiurins- 
kaitė, N. Ulozaitė, D. Va- 
liūnaitė, B. Kązlauskas pir
mą kartą.

Jaunieji riųkėjai skaitė Į 
rinkimų nuostatus, žiūrinė
jo laikraščius, žurnalus. O 
jų čia tikrai niekad ne
trūksta. Čia pat biblioteka. 
Jos vedėja komjaunuolė Re
gina Ulozaitė yra agitpunk- 
to vedėjo pavaduotoja.

—Beveik kiekveną dieną 
organizuojame “agitacinius 
žygius/’ — aiškna ji. — 
Štai ir šiandien ruošiamės 
pokalbiui su rinkėjais “Ket- 
veri mūsų kolūkio gyvenimo 
metai.” Tai vienas pasikal
bėjimų, numatytų cikle 
“Nuo rinkimų iki rinkimų.”

Į vidų įėjo trise — agit- 
punĮdo vedėja V. Juozapa
vičienė., agitatoriai-kom jau
nuoliai A. Čepulienė ir V. 
Muralis.

Po kelių minučių mes vėl 
žingsniuojame gatve, kurios 
prieš ketverius metus dar 
nebuvo. Per praėjusius rin
kimus į TSRS Aukščiausią
ją Tarybą dabartinės Rum
šiškių gyvenvietės — “Pra- 
vienos” kolūkio centro — 
vietoje plytėjo tušti laukai, 
vėjas gainojo snaiges.

—Rumšiškės buvo ten, že
mai, — rodo R. Ulozaitė,— 
kur žiemos saulėje žvilga 
šiaurės vėjų nušlifuotas 
Kauno Marių ledas.

Tik 1958-ųjų metų vasa
rą pirmieji namai buvo 
“užkelti” ant Nemuno šlai
to. Į naują gyvenvietę bu
vo perkelti tik gerai išsilai
kę pastatai. Senuosius nu
griovė atvažiavęs buldoze
ris. Iš prosenolių paveldė
toje troboje gyveno ir Mon
kevičių šeima. Valstybė iš
skyrė statybinių medžiagų, 
ir Monkevičiai naujoje kol-

ūkinėje ’gyvehvi e t e j e at
šventė įkurtuves naujame 
name. Apsilankę šioje šei
moje, sutikome mano “se
ną” pažįstamą — studentą 
Algį iš Vilniaus.

Mokėsi ne tik Monkevi
čius. Aukštosios mokyklos 
arba technikumų auklėtinių 
galima rasti beveik kas tre
čioje šeimoje. Apie 200 vai
kų mokosi Rumšiškių vidu
rinėje mokykloje . ...

Per pastaruosius ketve
rius metus beveik dvigubai 
išaugo kolūkiečių pajamos. 
Apie tai kalba ir jų kam
bariai, apstatyti naujau
siais baldais. Elektra—se
niai įprastas dalykas “Pra- 
vienos” žemės ūkio artelės 
nariams. Kiekviena šeima 
turi radijo aparatą, kolū
kyje — 5 televizoriai. Vei
kia čia ir buitinio aptar
navimo kombinatas. Biblio
tekoje — 13,500 tomų kny
gų. Kyla naujų kultūros 
namų sienos.

Agitatoriai aplankė daug 
rinkėjų, su kiekvienu jų pa
sidalino mintimis apie švie
sų, kultūringą gyvenimą 
naujose Rumšiškėse.

A. Semaška 
Kaišiadorių rajonas

Hartford, Coim.
SERGA VEIKĖJAI

Ilgametis veikėjas, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jas, Juozas Žemaitis, gyve
nantis 88 Lincoln St., serga. 
Jis randasi Hartfordo ligo
ninėje, 7-tam aukšte. Buvo 
operuotas,, dar vis randasi 
kritiškoje padėtyje.

M-es aplankėme J u o z ą , 
bet esame bejėgiai pacĮėti 
jam nugalėti sunkią ligą.

Kitam kambary randasi 
Aksimitauskas pataisyti sa
vo sveikatą.

Laisvės choro narys ir 
“Laisvės” skaitytojas S. 
Jurkūnas sirgo. Buvo li
goninėje. Buvo iš jos jau 
išėjęs, bet tuojau vėl turėjo 
grįžti į New Britaino ligo
ninę, New Britaino mieste.

Sirguliavo O. Šilkiene, bet 
ji jau taisosi.

Linkiu visiems greito su- 
sveikimo.

• • •
Laisvės choro 35 metų su

kaktis atsibus gegužės 27 
d., 157 Hungerford Street. 
Pradžia 2-rą vai. popiet. 
Bus banketas ir koncertas.

Vikutis

Naujas būdas 
keliaujančiųjų paukščių 
trasoms nustatyti

Ornitologai iki šiol nenu
statė, kokiu būdu paukščiai 
tiksliai orientuojasi, per- 
skrisdami tūkstančius kilo
metrų. Vieni mano, kad 
sparnuočiai orient u o j a s i 
pagal žvaigždes, kiti — pa
gal mūsų planetos magne
tinio lauko keitimąsi, tre
ti—pagal saulę, ketvirti — 
pagal vyrau j a n č i ų vėjų 
kryptį.

Norėdami galutinai iš
spręsti šį klausimą, Ameri
kos ornitologai dabar įren
gia keliaujantiesiems paukš
čiams po sparnais miniatū- 
rinius tranzistorinius siųs
tuvus, kurie dirba tiksliai 
n u s t a t y tomis bangomis. 
Specialia radijo aparatūra 
mokslininkai sistem ingai 
seka paukščių skridimo tra
są ir jų sustojimus kelyje.

Limestone, M,ę. — Susi
kūlė JAV ' kafo lėktuvas 
“KC-135” ir žuvę 6 tekūnai.

Maskva. — Gegužės 10 d. 
čia atvyks Mali respublikos 
prezidentas M. Keita.

Peteliškes arba 
drugiai ■

Pasaulyje peteliškių yra 
apie 500 skirtingų rūšių ir 
80,000 įvairaus d y d ž i,o jr 
spalvų. Jų yra labai gražių 
spalvų. Pastebėta, kad pete
liškes veisiasi prie gėĮių to
kios spalvos, kokios yra tos 
gėlės.

Yra tokių, kurios kilnoja
si iš vietos į vietą. Bet mil
žiniška jų dauguma veisia
si vietoje. Suaugusios pa
deda kiaušinėlius,, iš kurhį 
išsiperi vikšrai, panašūs į 
kirmėlaites, vėliau virsta 
kokonais,, o dar vėliu pete
liškėmis (plaštakėmis),/'—------------------ - . j- , l; ;

Apie liūtus ir tigrus
Liūtai ir tigrai stiprūs ir 

dideli žvėrys. Liūtas gra
žus žvėris. Patinas kai pa
leidžia balsą, tai miškas 
dreba. Kiti žvėrys nusigąs
ta ir slapstosi. Patinas yra 
šeimos galva, bet jis paveda 
patelei rūpintis jaunikliais, 
maistu ir gyvenviete. Pati
nas tik tada stoja į kovą, 
kada jau yra jų šeimai rim
tas pavojus. Mažesniais at
sitikimais — lai rūp i n a s i 
“šeimininkė” — patelė.

Liūtai nepuola kitų žvė
rių, kada jie yra sotūs.

Su tigrais yra kitaip. Pa
tinas ir patelė abu drasku- 
nai, abu puola gyvūnus, ka
da tik mano, kad yra pavo
jus.

Liūtas patinas būna apie 
11 pėdų ilgio ir 500 svarų. 
Tigras biskį ilgesnis ir sie
kia iki 700 svarų.

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Atlankiau sergančią drau
gę Hu Tureikienę, gyv. 143 
Pearce St. Rfadąu jau ei
nančią sveikyn, bet yra li
gos suvarginta, nestipri. 
Drg. L. Tureikis taipgi nė
ra sveikas. Jie turi gerą 
dukterį, ji abudu tėvelius 
prižiūri. Ji gyvena netoli, 
nereikia važinėti..

Serga Mrs. Bereikienė, 
turėjo rankoje operaciją. 
Ji gyv. 7728 Whitaker Ave.

Frank Walant, 7905 Lis
ter St., randasi ligoninėj, 
turi pergyventi operaciją.

Vėlinu ligoniams laimin
gai susveikti.

P. Drauge 

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir primosimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. ĖL.4-7608 
3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO.. 5-9887

48 Vi EĄST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PŲONE:GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J.
PHONE: MArket 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRĘNTON, N. J. 
PHONĘ: EXport 4-8085 -

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHQNE: FRontier 6-6399

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27,' MASS. 
FflONE: ĄN(iręw 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

Greitai Savo gakųs Mums PRISIVYKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

tame griausmą — oro su
trenkimą.

Tas pats yra ir laike šau
dymo nakties metu: šviesą 
pamatysime, o trenksmas 
tik vėliau ataidės.

pranešimai:
BROCKTON, MĄSSi,i {( ž;

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia koncertą ir pikniką po stogų, 
jvyks sekmadienį, gegužės 19 d., 6-tą 
vai. vakare, Lietuvių Tautiško Namo 
didžįojoje svetainėje, 668 N. Maįn 
St. įėjimas su prizo laimėjimu tik 
50c. ; ■ . r

Koncerto programą atliks Vyrų 
Dailės Grupė, Audrey Potsus—piaųd 
solo, Rožė Stripinis—solo, vadovau
jant Al. Potsus. Bus namie gaminti 
gardūs valgiai ir gėrimai. Kviečia
me vietinius ir apylinkinius atsilAn- 
kyti. Rengimo komitetas (38-4j0)

.• llJUih
DĖMESIO! Gegužės 27 d. Vyry 

Dailės Grupė važiuoja į Hartforaą' 
Conn., dalyvaus Laisvės choro kon
certo programoje. Nusisamdę bųsą 
ir turi vietos kitiems, kurie norėttj 
važiuoti. Busas išeis nuo Lietuvių 
Tautiško Namo 9:30 vai. ryto. No
rintieji važiuoti kreipkitės į valdy
bos narius: W. Yuodeikj Al. Potsų, 
J. Smithą, arba K. Ustupą. Kiek 
kainuos, sužinosite per juos.

George Shimaitis (38-40)

BALTIMORE, MD.
Linksma pranešti, jog šių metų 

Motinų Dienos paminėjimas įvyksta 
sekmadieni, Gegužės 20 dieną gra
žioje, visiems žinomoje ir šiam tiks
lui labai patogioje draugų P. K. 
Kuprių vietoje.

Visi ir visos nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Bus gardžių valgių, šeimininkių 
pagamintų. Komitetas (38-40)

ROCHESTER, N. Y.
šaunus Banketas-Vakarienė

LDS 11-ta kuopa rengia vaka
rienę gegužės 12 d., 6:30 vak., Ge
dimino salėje.

Maloniai kviečiame visus dalyvau-
Vakarienė paukštienos, šeimos 

stiliaus. Rengimo komisija
_________________ (37-38)

CLEVELAND, OHIO
Meno choras rengia koncertą su 

pietumis, jvyks sekmadieni, gegu
žės 20 d., ICA svetainėje, 1590 St. 
Clair Ave. (toje pačioje vietoje, kur 
buvo pereitą pavasarį).

Kviečiame iš visos apylinkės vi-, 
sus atsilankyti. Nesivėlinkite pri
būti, nes pietų pradžia 1-mą vai. 
Po pietų prasidės programa. Vi
si turėsime čia daug malonumo.

A. S. (37-38)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvks gegužės 14 d., 7:30 
.vai- -vakare, 29 Endicott St.

Iš priežasties blogo oro du mėne
siniai susirinkimai neįvyko. Taigi 
visi nariai būkite šiame susirinki
me. Turėsime daug reikalų apta
rimui.

Nariai, kurie dar nesate užsimo-' 
kėję duoklių už šiuos metus, galė
site užsimokėti. Taipgi gausite kny
gą, kurios taip ilgai laukėme: “150'. 
Dienų Tarybų Lietuvoje.”

J. Jaskevičius, sekr.
(37-38) 

\__________________________________ ■
WORCESTER. MASS.
Parengimo Atšaukimas

Jau garsinta LSD moterų pager
bimui parė gegužės 13 d. neįvyks dėl 
susidėjusių nepaprastų priežasčių.

Rengėjos



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Robert F. Kennedy del 
“iškreipto
Amerikos vaizdo”

Prieš kiek laiko mūsų 
“attorney general”, kaip 
mes vadinam savo teisingu
mo ministrą robert F. Ken
nedy, kalbėdamas žurnalis
tų bendrovės “Associated 
Press” suvažiavime Niujor
ke, nusiskundė, kad kelio
nės po pasaulį metu jį nu
stebino patirtis, kad užsie
niečiai “nesupranta, nežino 
ir nesiorientuoja, kalbėda
mi apie Ameriką”. 35 metų 
amž. ministras toliau kal
bėjo, kad Indonezijoje jiems 
priekaištauta, jog “Ameri
ka užėmusi dėl kolonializmo 
amoralią poziciją”. Jis atsi
kišęs indoneziečiams, už
klausdamas apie “tarybinį 
kolonializmą Latvijoj, Lie
tuvoj, Estijoj”, ir kitur. In
donezietis, girdi, jam atkir- j 
tęs... “kiek mes žinome, tų 
šalių žmonės tiek komunis
tus, tiek rusus palaiko”. Į 
šitą argumentą Amerikos 
teisingumo ministras nieko 
neatsakęs, nukreipda m a s 
kalbą į Berlyną..

Toliau ministras Kenne
dy prisiminė filipiniečio 
Romulos perspėjimą, kad 
Amerika nelaimės, kai joje 
gyventojų dalis tebėra 
traktuojama “žemesniais”, 
pasaulio žmones nemano, 
jog amerikiečiai nuošir
džiai pasitiki savo Konsti
tucija ir Nepriklausomybės 
Deklaracija.
Kennedy kvietė 
visus talkon

“Ateinančioji dekada bus 
lemiama”, — pareiškė mi
nistras, — ir jis kvietė 
kiekvieną tikrą ir sąmonin
gą amerikietį užsienyje da
ryti viską, kad atitaisyti tą 
“iškreiptą Amerikos vaiz
dą”: kad, nepaisant daromų 
klaidų ir neteisybių, “Ame
rikoje mes turime asmeni
nę laisvę ir valstybė yra 
dėl asmens, o ne asmuo dėl 
valstybės”.. Kennedy pri
mygtinai skatino kiekvieną 
amerikieti atsakyti į kiek
viena užsienyje statomą 
jam klausimą...
Ministras Kennedy 
neatsako į “Tiesos” 
klausimą

Prieš kiek laiko dabarti
nės Lietuvos spaudoj tilpo 
rašinys antrašte “Robert 
Kennedy slepia budelį”. 
Kodėl niekas iš JAV-bių 
vyriausybės neatsakė į šį 
klausimą?

Yra koks nors “įsisenėji
mo įstatymas”, dėl kurio 
Izraelis pats iš Argentinos 
“parsigabeno nacį Eichma- 
ną, ar kas? Ministras Ken
nedy gal visai, net nežino
damas apie visą šį reikalą 
tyli, ir, ar teisingai galvo
ja apie jį ir Ameriką, jos 
“vaizdą” visi tie, krie lau
kia atsakymo?
Amerikoniška pašto — 
nuomonės neliečiamybė? 
v«

♦ Ministras Kennedy kal
bėjo apie amerikiečio asme
nines laisves, apie urias jis 
turi pasakoti užsi e n i e- 
čiams. Bet ar tų klaidų ne 
perdaug? Ar nėra kas tai 
bloga su amerikiečiai, jei 
pietuose įžeidinėjamas ka
talikų dvasiškis, išdrįsęs 
užsistoti negrus? O toks 
persenęs Pietų valstijos 
Senatorius vadina Vyriau
sią Tribunolą — “raudonų- 
apsėstu, Asmens nuomonės 
laisvė—štai pavyzdys: sek 
madienio rytą pasiskaitęs 
lietuviškam laikrašty apie 
Kalifornijos “respubli k o-

|nų” pastangas kiršinti ke- 
•lia Amerikos senatorius ir 
vieną kongresmaną prieš 
vykdomąją valdžią, neva į 
tai patariant jai per Jung-j 
tines Tautas reikalauti Ta-! 
lybų Sąjungą pasitraukti I 
iš Lietuvos, štai toks ame-1 
rikietis irgi rašo laišką j 
jiems, apeliuodamas nežai
sti mažų tautų gyvastim, 
neagituoti jų, vien kad pa-Į 
tenkinti politinių karjeris
tų ambicijas, kurios yra 
“nenuoširdžios, nerealios, 
paremtos iliuzijomis”. At
rodo,- kad šis laiškas pada
rė įspūdžio, buvo gauti ke
li reikšmingi pasisakymai.

Tačiau, tikėsite, ar ne, 
vienas Amerikos valstybi
ninkas, sulaužydamas pa
prasčiausią mand a g u m a, 
neatsiklausęs net laiško au
toriaus, pasiuntė kopiją Los 
A n g e 1 es susispietusiems 
“laisvintojams”.

“Skiriaus” laiškas — 
galvosenos pavyzdys

Sekančią dieną savo nuo
monę Amerikos pareigūnui 
drįsęs patikėti amerikietis 
gavo laišką, rašytą raudo
nu rašalu ant oficialaus 
blanko “Anthony F. Ski
rius, namų ir apdraudos 
pardavėjas, 4366 Sunset 
Blvd., Los Angeles 29, Ca
lifornia”. Korespondencija 
negalėjo iš pradžių įtikinti, 
kad šitaip būtų galėjęs ra
šyti “Lietuvių Dienų” žur
nalo savininkas, respubliko
nų didelis veikėjas, poeto 
B. Brazdžionio ir kitų “bo-: 
sas”.

O rašė: “...pasipiktinome, 
kad mūsų broliu ir tėvų 
žudikams pataikaujate ir 
kenkiate lietuvių tautos 
laisvinimo reikalams... A- 
merikos lietuviai dės pa
stangas, kad būtumei išvež
tas JAV-bių pinigais. Šiur
pas nukrato—...pirma ma
nėme, kad tik gandai, jog 
bendradarbiauji ir dirbi 
okupantų naudai už kruvi
ną kultūrinį bendradarbia- 
mą, bet dabar įsitikinome 
— jau esi išskaitytas (?) 
ir jie (?) patys tave iš
brauks iš jų sąrašų... A. 
Skirius”.

Norint apsidrausti, kad 
tai nėra darbas kieno nors 
pasivogusio Mr. Skiriaus 
blanką, pačiam Skiriui bu
vo parašytas laiškas, pra
šant pasiaiškinimo.

Atsakymas, ta pačia ra
šysena, netruko ateiti: 
“Gerb. Žemaičiai sako, jei
gu K. turėtų ragus, visą 
pasaulį išbadytų. Tai ku
rie bendradarbiauja anti-1 
amerikoniškoj spaudoj ir 
reikalauja Lietuvos pripa
žinimo Sovietams nėra lie
tuviai — tik ruskeliai išmo
kę lietuviškai kalbėti. Kon
greso nariai turi daugiau 
teisių negu pats manai — 
...apie Jus čia jau teiravo
si... Užuojauta šeimai.

Skirius”
l 
( 

“Draugas”, “Darbininkas”, 
“Dirva”—talkininkauja
. Tuo pačiu metu “Skirius” 
ir jo bendrai išsiuntinėjo 
“informaciją” Am. lietuviš
kai rašančiai spaudai. Bū
dinga šitokio “straipsnio” 
forma; —“prašo pripažinti 
Lietuvos okupaciją”, “žiau
riosios sovietų vergijos”, 
“Maskvos tarnas”, “kur tik 
galėdamas rodo nepaprastą 
pagarbą sovietams ir šai
posi iš visų geros valios 
amerikiečių, kurie kovoja 
už visų kraštų išlaisvinimą

iš komunistų vergijos...”, 
“Nėra abejonės, kad visi 
geros valios lietuviai... šį 
elgesį pasmerkia ir pa
smerks”. Straipsnis pasira
šytas “cc” arba “ccs”

Šitokią insinuaciją įsidė
jo vienuolių m a r i j o n ų 
“Draugas’ — red. L. Šimu
tis, vienuolių pranciškonų 
“Darbininkas” — red. S. 
Sužiedėlis, ir tautininkų 
“Dirva” — red. J. Čiuber- 
kis. Šie asmenys, Amėriko- 
je jau antras dešimtmetis, 
matyt, panašiai kaip “Ski
rius”, šitaip supranta Ame- 
rikoje garantuojamą as
mens ir pašto laisvę. Men
kas, betgi, jų šitų pastangų 
vaisius.
“Darbininko” redaktorius 
gauna vieną kreditą

Nežiūrint, kad korespon
dencijoj ir tuose laikraš
čiuose seniai prieš kitaip
drįsusi pagalvoti Lietuvos 
reikalu žurnalistą varoma 
neapykantos, šmeižtų ir 
melo vajus, tik vienus pran
ciškonu “Darbininko” skai-1 
tytojas atsiliepė iš Provi
dence, R. L, atsiųsdamas 
ranka parašytą, įdomiai su
formuluotą save išduodan
tį laišką. Žinant, kas dedasi 
Alžyre, Louisianoje. įdomu 
palyginti, kaip pasireiškia 
lietuviškas fanatizmas:

“Brolžudy, tovarišč, šian
dien aš perskaičiau “Darbi
ninke”, kad Tamsta įsilei- 
dai į didelę probolševikinę 
akciją Lietuvos okupacijos 
pripažinimo reikalu. Nuro
doma, kad šitam judošiš- 
kam žygiui pastangų ne
gaili; eini tiesiai prie ame
rikoniškų viršūnių. Turėtu
mei dirbti savo tėvų žemės 
išlaisvinimui. Mažų ma
žiausiai bent nekenkti 
tiems, kurie tam tikslui dir
ba. Bet dirbti prieš — tai 
jaune!” “Aš neabejoju,kad 
mūsų tėvynė Lietuva”, ra
šo toliau anonyminis “pa
triotas”, bus vėl laisva ir 
nepriklausoma ant visų bal
tiškųjų žemių. Kur tada 
akis dėsi; partizanų kapi
nes (mūsų naujus milžin
kapius) lankydamas, kaip 
su savo sąžine sugyvensi? 
Kaip pažvelgsi į akis grįžu- 
siems iš Sibiro kankinimo 
vietų ?! Aš Tamstą labai 
rimtai įspėju šį savo kenks
mingą dark a sustabdyti. 
Tamstai yra labai gerai ži
noma, kad išgamos ir išda
vikai anksčiau ar vėliau su
silaukia užsipelnytos baus
mės. Nemanyk būti išimti
mi ! Taip, išdavikai yra 
baudžiami! Mano ranka ir
gi tokiam nesudrebėtų!..” 
Pasiraša —“Žuvusių Lietu
voje partizanų brolis.”
Prie ko veda “patriotizmu” 
padengta neapykanta?

“Darbini n k o” redakto
riui nesunku dasiprotėti, 
kas rašė šį laišką, nesunku 
buvo . susekti, palyginus 
šriftą, ir kitiems ar tik šis 
žmogus nėra protinis iškry
pėlis, kaltinamas genocidu 
karo metu? Ar tik tokiais 
žmonėmis remiasi “Darbi
ninkas, kurstydamas lietu
vis lietuviui neapykantą? 
“Darbininko” leidėjai pasi
tarnauja kaip “anonymi- 
nio” maniako kurstytojai. 
Sutinkame su prezidentu 
Kenedžiu

Balandžio 23 d. preziden
tas Kenedis “New York Te
legram” šitaip išsireiškė 
apie patriotizmą: “Eiti ne
ištirtais keliais reikia stip
raus charakterio. Reikia 
drąsos, reikia savitvardos, 
matant prieš save pavojus 
ir kliūtis. Reikia vaizduo
tės įspėti galimybėms. Rei
kia užsispyrimo ištverti vi
sus nemalonumus. Reikia

žinoti ir norėti pažinti... f 
Reikia turėti viziją geres
nės ateities. “Iš tikro, kaip
gi atrandami nauji pasau
liai?” klausė MacLeish (žy
mus amerikiečių rašyto
jas), “plaukdami į juos? 
Perlipdami kalnus? O gal 
tikėdami jų buvimu?”

Taip, tai yra amerikoniš
koji tradicija, tikėti būtinu
mu, visad “ieškoti to, kas 
nežinoma, o ne pasitenkinti 
rutina, pasitenkinti lengva 
duona, pasitenkinti viskuo, 
kas žinoma... Galų gale žo
džiai tiek yra verti, kiek jie 
išreiškia tikrovę”, — reikš
mingai susumavo savąją 
pragmatizmo teoriją prezi
dentas. “Kai kurie žmonės 
betgi galvoja, kad patrio
tizmas tai, kas ką pasakė. 
Man patriotizmas yra tai, 
kas ką dėl tėvynės daro; 
Kada girdžiu žmones gi
riantis, kad jie geresni ame
rikiečiai už visus kitus, ma
nęs tai neimponuoja. Bet 
kada matau žmones pasi
ryžtant herojiškiems ir sa
vęs atsižadantiems s i e- 
kiams...tai man didinga, tai 
mane jaudina”.
Dvi nuomonės: Žakevičiaus 
ir Jakšto

“Neapykantos viskam, 
kas Lietuvoj” vajus jau ir 
pačioj vienuolių bei tauti
ninkų spaudoj Amerikoj 
sušilau k i a prieštaravimų. 
Štai “Dirvoj” J. Jakštas 
užginčija “krikščionių” Ža
kevičiaus - Neveravičiaus 
tezę, kad “barbariškas mas
koliškas okupantas, negalė
damas pakęsti šio pamink
lo (trijų kryžių) kaipo 
krikščionybės, o taipgi su
kilimų prieš rusiškąjį ca- 
ristinį pavergimo simbolį... 
1950 m. vasarą slapčiomis 
nakčia išsprogdino ir paša
lino”. Jakštaš nurodo, kad 
legendą apie vienuolius' su
galvojo pravoslavai, kad, 
girdi, j uos ■ nukankino kuni
gaikštis Algirdas, o jų “ne- 
|gendą lavonai” 'buvo laiko- 
Imi bažnyčiose, šie autentiš
ki, pagal tą legendą, pasta
tyti paminklai, išnyko dar 
prieš pirmą pasaulinį karą. 
Tada, pagal naują madą, 
buvo pastatyti lenkų admi
nistracijos jau katalikiški 
kryžiai.” Rašo Jakštas: 
“Lietuviams ' šie kryžiai' 
reiškė lietuvybės paneigi
mą ir senosios, pagoniškos, 
Lietuvos panieką”. Girdi, 
mokslininkai įrodė, kad tie 
kryžiai buvo kiaurai ten
dencingas kūrinys, be jokio 
istorinio pagrindo...”

Didelis mokykloms 
statyti planas

Niujorko miesto mokyklų 
superintendentas Dr. Theo- 
bold siūlo per ateinančius 
6-erius metus mokyklų sta-

Aido jd&jss- 
dainę šventė

Jau rytoj svečias iš 
Chicagos su filmais

Pirmu karta per fl^ns 
metus su vaikučiais

Mes turime daug įvairių 
švenčiu, bet jubilie jaus 
DAINŲ ŠVENTĖ skiriasi 
tuo, kad beveik visa pro
grama bus atlikta vien cho
ro, apart viešnios draugės 
Zigmantienės, kuri mus pa
linksmins savo maloniu bal
su.

Nebus pro šąlį pažymėti. 
kaip mūsų gimtinės Lietu
vos žmonės žiūri į Aido ju
biliejų. “Vilnyje” balandžio 
14 d., š. m., straipsnyje 
“Lietuvis ir daina” (Svei
kinimas Brooklyno Aido 
chorui .su artėjančiu 50-me- 
čiu) sako: “Lietuvį daina 
lydi nuo lopšio, kada sena 
močiutė, palinkusi prie sa
vo mažylio, niūniuodama, 
sukelia kūdikio liksmą šyp
są. Daina palengvina sun
kią piemenėlio dalią.” To
liau sakoma: “Noriu nuo
širdžiai pasveikinti visus 
Aido choro dalyvius su 
artėjjančiu penkias de
šimtmečiu ir palinkėti, kad 
iš jų lūpų skambi lietuviška 
daina skambėtų dar du kar
tus po 50 metų.”

Pasirašo
Mokytojas A. Brilingas

Mūsų, visų aidiečių var
du, sakau jums AČIŪ už 
linkėjimus mums dar ilgai 
dainuoti lietuviškas dainas.

Taip kalba apie mus iš 
mūsų gimtinės Lietuvos. Ir 
dar kartą galėsime išgirsti 
mus stiprinančią šią daine
lę:
Tai gražiai šviečia mėnuo 

auksinis,
Žiba žvaigždelės, rami 

naktelė.
Nustojo slėgti darbas 

dieninis,
Vai eisiu, eisiu aš pas 

mergelę. ,
Šią dainą girdėsime ge

gužės 20 d., Schwaben Hali, 
474 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyne.

* • • f. .* •
Turime žinių, kad atva

žiuoja busas iš Philadelphi-' 
jos ir iš Worcester; Mass. 
Gal ir iš Waterbury, Conn. 
Tie, kurie nuogastaujat, kad 
į svetainę nesutalpinsime, 
tai būkite ramūs, užtikri
name, kad sutalpinsime, 
nes yra su virš tūkstantis 
sėdynių salėje, o ant bal
kono dar keli šimtai. Fil
mavimas bus visoj svetai
nėje ir ant balkono.

Aido choro koresp.

Visi ir visos rytoj (geg. 
12 d.) vakare būkite Lais
vės salėje. Ten įvyks nepa
prastas, svarbus, gražus 
parengimas. Net iš Chica
gos bus gerbiamas svečias 
filmininkas ir veikėjas Jus
tinas Misevičius. Jis Čia pa
rodys filmus, vieni kurių 
bus iš Lietuvos, o kiti jo 
paties pądaryti. Iš chicą- 
giecių sužinome, kad sve
čias turės mums parodyti 
tikrai gražių, įdomių ir 
svarbių filmų. Taipgi bus 
įdomu mums su juomi susi
pažinti. Žinokite, kad jis 
Čia atvyko nufilmuoti mūsų 
Aido choro jubiliejinį kon
certą.

Filmų rodymą ruošia Ai
do choras. Rodymas prasi
dės 7 vai. vakare. Tad pasi- 
matykime!

Pirmas išvažiavimas ir 
pietūs miške-pajūryje

Trečiadienį turėjome la
bai gražų LLD 185 kuopos 
susirinkimą. Finansų sek
retorius raportavo, kad 
mes jau pralenkėme perei
tus metus savo narių skai
čiumi. Puikiai pasimokėjo 
duokles senieji nariai, ir 
gauta keletas naujų narių.

Plačiausiai pasikalbę t a 
apie pirmą šios vasaros iš
važiavimą ir pietus gražia
me miške dar gražesniame 
pajūryje. Atsimenate, kaip 
gražiai .ir smagiai pernai 
vasarą visi su mumis laiką 
praleisdavote panašiose iš
vykose. Mes ir vėl imamės 
to gražaus kultūrinio dar
bo. Tad būkite su mumis.

Kada išvažiavimas ir pie
tūs įvyks?

Birželio 3 d., sekmadienį.
Iš ko tie dideli, pietūs su

sidės? '
iš skabiausio, pasau

lyje ‘‘stėiko”’ ten pat švie
žiai : iškepto.

■ Kas daryti, kad patekus 
į tą. išvyką?;.' ‘ •;

Reikia iš anksto užsire
gistruoti. Tai galite pada
rytį per/ Vincą Venskūną, 
Juozą Zajankauską, Joną 
Grybą bei kitus LLD 185 
kuopos veikėjus.

Pastaba: Jei - lytų, jei oras 
išvažiavimui į mišką nebū
tų tinkamas, tai “steiko” 
pietūs įvyktų “Laisvės” sa
lėje.

Kuopos valdyba

Motery Klubo mitingas
Sekamą trečiadienį, ge

gužės 16 d., įvyks paskuti
nis šiame sezone Moterų 
Klubo mitingas Laisvės 
svetainėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Prasidės 
7:30 vai v.

Būtinai dalyvaukime vi-
tybai išleisti bilijoną dole
rių. Tai milžiniška suma. 
Bet Theobold mano, kad 
tos išlaidos būtinai reika
lingos patenkinimui mūsų 
miesto mokyklų poreikių. 
Reikia daug naujų mokyk
lų, reikia daugelį senų mo
kyklų pataisyti ir padidin
ti. Kasmet auga mokslei
vių skaičius.

Mokyklų superintendento 
p a s i ū 1 y m as bus plačiai 
svarstomas- Manoma, kad 
jo siūlomos programos pa
grindai yra sveiki. Miestas 
turi surasti lėšų praplėti
mui mokyklų sistemos.

Bronxo zoologijos daržas 
susilaukė dviejų naujagi
mių. Juos pagimdė liūtienė 
“Princes.” Abudu “vaikai” 
gražiai auga ir jau yra ro
domi viešai. Ypač vaikams 
graži atrakcija^

sos.
Po susirinkimo Maspethe 

gyvenančios narės mus 
pavaišins. Jos ingi prašo vi
sų narių nepraleisti šio 
mitingo.

Valdyba

Lankėsi T. Sąjungoje
Nancy Scheper, 17-kos 

metų mergina, gyvenanti 
Woodhavene, buvo tris sa
vaites Tarybų Sąjungoje ir 
lankėsi Lenkijoje. Ją pa
siuntė Our Lady or Wis
dom katalikų mokykla, ku
ri pasiuntimui sukalė $600.

Nancy buvo Kijeve ir ki
tur. Ten dalyvavo Tarptau
tiniame studentų suvažiavi
me, kuriame dalyvavo 5,000 
studentų. Sakė, kad TSRS 
studentai amerikiečius šil
tai priėmė, bet jie kritikavo 
Amerikos kapitalistui.

Jau buvo pranešta, kad 
gegužės 27 d. įvyks nepat 
prasta popietė. Tai bus pir
mas toks parengimas per 
daugelį, daugelį pastarųjų 
metų. Ot, visą programą iš
pildys jau mūsų trečioji 
karta, mūsų vaikučiai. Jie 
suvaidins veikalą, jie de
klamuos eilėraščius, jie ro
dys savo męninius gabu
mus, talentus, išsilavinimą. 
Ir ar žinote, kad visa tai 
jie atliks lietuvių kalboje?! 
Tikėkite, taip bus!

Todėl ruoškitės dalyvau
ti. Dalyvaukite “pa” ir 
“ma”, “grandpa” ir “grand
ma”, ir atsiveskite savo 
vaikus, savo anūkus. Pa
kvieskite ir kitus taip pa
daryti. '

Kviečia LDS 13 kp.

Iš submarine pavyko) 
atominiai bandymai

Washingtonas.— Ramia
jame vandenyne pirmu 
kartu iš po vandens sub- 
marinas “Ethan Allen” 
šaudė tikromis atominėmis 
raketomis. Buvo iššauta- 
raketa, kurios jėga lygi 
500,000 tonų dinamito. Ra
keta nušauta už 1,400 my
lių atstos ir beveik pataikė 
į taikiklį.

Admirolai mano, kad tai 
yra “didelis pasisekimas”, 
nes submarinai būdami už 
tokios atstos nuo “priešo” 
krantų galės iš po vandens 
jį bombarduoti atominėmis 
raketomis. Admirolai ma
no, kad netrukus submari
nai galės “priešą” pasiekti 
ir būdami už 3,000 mylių 
nuo jo krantų. ’

Washingtonas. — Jungti
niu Valstijų Valdžia tęs 
“patyrimų, pasitarimus, sjį 
TSRS”. Valstybės departa
mentas tvirtina, kad seka- < 
mame Rusko pasitarime su 
TSRS ambasadoriumi A. 
Dobryninu bus naujas JAV 
pasiūlymas. Kas dėl Ade
nauerio pareiškimo, tai sa
ko: jeigu • jam nepatinka 
JAV pasiūlymas, tai jis 
gali savo padaryti.

Washingtonas. — Walt 
Rostow, JAV valstybės de
partment pareigūnas, 
gąsdina Lotynų Amerikos 
šalis “komunizmo pavoju
mi”.

Washingtonas. — 1961 
metais Jungtinėse Valstijo-
še užgimė 4,282,000 vaikų.

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį į JAV armiją bus 
draftuota 5,000 jaunuolių.

TeĮ Avivas. —Izraelis mi
nėjo savo 14-kos metų ne
priklausomybės sukaktį.

Tokio.— Japonijos prem
jeras Ikedas sako, kad JAV 
atgabeno atominių ginklų į 
Okinawos karo bazę.

New Yorko Presbiteri jonų 
bažnyčios taryba nutarė pa
leisti iš pareigų pastorių 
Dr. St. H. Merriam. Jis 
valdė didžiulę B r o a d a y 
Presbyterian Church. Be 
kitų nusikaltimų, jam pri
metamas atsivedimas į baž
nyčią didelio vokiško šuns 
ir jo perstatymas parapijoj 
nams. ‘

Paieškojimas
Aš, Apolonija Lekavičiūtė, po 

vyru Plaugienė, ieškau brolių Roko 
ir Frano, vaikai Lekavičių. Kilę 
iš Vilniaus gubernijos, Trakų ra
jono, Aleksandrovskos volosties. Ži
nančius apie juos prašau pranešti 
sekamu adresu: Apolonija Plaugie
nė, 1101 Sullivan Ave. (RFD), So. 
Windsor, Conn. < (37-38)
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