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KRISLAI
Nesiskaitymas!
Rimtas priminimas.
Vėl trys prieš vieną, 
štai jums atsakymas. 
Puikiai pasirodė. 
Neapsakoma kantrybė.

vėl iš Kanados.

— Rašo A. Bimba —

Atominių ginklu bandymai 
eina ore ir po žeme. Sprogsta 
baisios bombos viena po kitos.

Nieko nebereiškia žmonių 
protestai. O protestai prieš 
tuos bandymus plaukia iš vi
sų pasaulio kampų ir kampe- 

|iiy.
Norman Thomas, socialistų 

vadas, rimtai primena tiems, 
kurie tuos nepateisinamus 
bandymus teisina. Jis sako: 
Juk mes, amerikiečiai, pirmu
tiniai pradėjome “žaisti” su 
atomine bomba, juk mes, ame
rikiečiai, pirmieji pradėjome 
bombas gaminti ir krauti j 
sandėlius. Tuo būdu mes kal
čiausi !

Taip, mes kalčiausi. Tai by
loja visa atominių ginklų isto
rija.

Naujus, atominių bombų ban
dymus veda ir Francūzija. Va
dinasi, vėl turime vieną prieš 
tris — Tarybų Sąjunga vie
na, o Amerika, Anglija ir 
Francūzija—trys.

Kaip dar ilgai ims, kol ir 
kiti socialistiniai kraštai grieb
sis atominės bombos apsigyni- 
jmui? Juk tai neišvengiama. 
Jei nebus baigtas atominiais 
ginklais žaidimas trumpoje at- 

r eityje, tai jų gaminimas pra
siplatins į kitas šalis.

Taip vadinamas New Jersey 
valstijos gydytojų “sukilimas” 
preš prez. Kenedžio programą 
dėl medicininės seniems žmo
nėms pagalbos turėtų jiems 
skaudžiai atsirūgti. Pensinin
kai turėtų nė kojos nekelti nei 
į vieno tų gydytojų kabinetą.

Germanas Titovas ir jo 
grakšti žmonelė Tamara jau 
apleido mūsų šalį. Gražiai jie 
čia pasirodė. Visur paliko gra
žiausią įspūdį. Kosmonautas 
Titov, pasirodo, yra giliai ap
sišvietęs vyrukas. Jis protau
ja plačiai, į gyvenimą žiūri 
plačiai. Jis puikiai supranta 
nūdienę pasaulinę situaciją.

— • “ ” • “ *" • “
Kalbėdamas Hunter kolegi- • 

jos studentams, Titovas, tarpi 
kitko, sakoma, pasakė: “Kai 

jpas mus atvyks svečiai nuo ki- 
Vų planetų, jie sakys: žemė 
tikrai graži planeta!”

Tuo reikia tikėti, nors, tiesa, 
įkartais atrodo, kad ją biauriai 

sužalos tie atominių bombų 
sprogdinimai ore ir po žeme.

Kaip ilgai dar tarnaus Al- 
žirijos žmonėms jų kantrybė? 
Kaip ilgai jie leisis francū- 
zams teroristams jų kraują 
lieti?

Šitie klausimai šiandien lū
pose visų žmonių. Gali pakilti 
baisi keršto audra. Sunku jos 
beišvengti, nes įsiutę reakci
niai francūzai nežada liautis 
lieję arabų nekaltą kraują. 
Jie jau pradėjo žudyti ir mo
teris.

Sunku man buvo tikėti tais, 
kurie aną dieną pasakojo, kad 
mūsų Niujorke iš kiekvienų 
penkių žmonių tik vienas yra 
■pilnai sveiko proto žmogus!

Iš karto nenorėjau tikėti to
kia pat istorija apie kanadie
čius. Bet štai patenka į pan

ikas Jono Kardelio “Nepriklau- 
-soma Lietuva” (bal. 2 d.). Jo- 
^je skaitau jo plačius išguldy
mus apie įžymųjį lietuvių tau
tos poetą-rašytoją Mykolaitį- 
Putiną.

Laoso liaudiečiai 
laimėjo pergales

TSRS visada nurodė į vakarų Vakarų uVienybSF* 
vokiečių agresijų politiką rinkos ir NATO

Phongasly, šiaurės Lao
sas. — Taip vadinama “ka
rališka armija” buvo pra
dėjus puolimą prieš liaudie- 
čius. Laoso Liaudies Armi
ja kirto jai smūgį, sumušė 
ją Nam Tha tvirtovėje ir 
nuvijo virš 100 mylių į piet
vakarius.

Dabar “karališka armija” 
bėga, daug kareivių meta 
ginklus, vienoje vietoje 500 
jų su visais ginklais perėjo 
į liaudiečių pusę. Bouno Gu
rno “karališkos armijos” ko- 
mandieriai ir apie 2,000 pe- 
sekėjų pabėgo už Mekongo 
upės į Thailandą.

Washingtonas- — Prezi
dentas K e n e d is tarėsi su 
gynybos sekretoriumi Mc
Namara, generolais ir ad
mirolais Laoso reikalais. Po 
to paskelbė, kad Boumo Gu
rno ir generolo Nasavano 
“karališka armija” yra dis- 
organizuota-netinkama ka
riauti, todėl ir jų valdžia 
jau daugiau neturi politinės 
reikšmės.

Bet, kad pietryčių Azija 
nepatektų į komunistų kon
trolę,” tai prezidentas įsakė• 
Septintajam karo laivynui 
plaukti prie

Ispaniją sukrėtė 
dideli streikai

Madridas. — Nepaisant, 
kad fašistai griežtai yra 
uždraudę' darbini n k a m s 
streikuoti, bet streikai pur
to Ispaniją.

Kiek ir kur darbininkų 
streikavo ir streikuoja, tai 
sunku pasakyti, nes fašistai 
tą slepia. Prasiskverbė ži
nių, kad šiaurinėje dalyje 
streikavo virš 75,000 dar
bininkų. Streikavo apie 
30,000 mainierių, streika
vo Bilboa prieplaukos lai- 
vakroviai, San Sebastiano 
geležinkeliečiai ir kiti dar
bininkai. Nakties laiku iš 
Madrido srities buvo siun
čiama kariuomenė.

Madrido universiteto stu
dentai paskelbė bado strei
ką simpatizuodami darbi
ninkams. Fašistai užpuolė 
studentus ir virš 1,000 areš
tavo.

Pirma fašistai skelbė, 
kad Ispanija yra vienatinė 
pasaulyje šalis, kurioje “nė
ra komunistų”. Dabar jie

Jis suradęs, kad mūsų tas 
mielasis rašytojas esąs bolše
vikų išprievartautas!

Kuomi tą savo filosofiją Jo
nas grindžia?

Ogi tuomi, kad rašytojas ne
seniai pasakė, jog “kūrybos 
sąlygos ypač pagerėjo įsikū
rus Tarybų Lietuvai.”

Jeigu man būtų leista visus 
kanadiečius spręsti pagal Kar
delį, tai sakyčiau, kad ten ne
bėra nė vieno sveiku protu 
žmogaus. Gerai tik tas, kad 
tas Mykolaičio-Putino prievar
tautojas sudaro tik retą išimtį 
mūsų geruose kaimynuose ka
nadiečiuose.

Virš 175 karo laivų, tūks
tančiai marininkų ir apie 
500 karo lėktuvų vyksta į 
Thailando pakraštį. Numa
toma, kad JAV marininkai 
bus iškelti Thailande. Sa
koma, kad tas reikalinga, 
idant “komun i s t a i neįsi- 
veržtų į Thailandą,” bet ka
ro šalininkai reikahauja, 
kad JAV jėgos tuojau pul
tų Laoso liaudiečius.

Ventia.ne. — “Karališka 
armija” galvotrūkčiais bėga 
į Thailandą. Liaudį e č i a i 
plačiu baru pasiekė Mekon
go upę, jų jėgos priartėjo 
prie Luango Prabango ir 
artėja prie Ventianės.

Maskva.—JAV ambasado
rius L. E. Thompsonas ta
rėsi su Chruščiovu Laoso 
klausimais. Tarybų Sąjun
ga vis stovi už suorganiza
vimą Laoso koalicinės vy
riausybės, kuri laikytųsi 
neutrališkos politikos, kaip 
Chruščiovas ir Kenedis bu
vo susitarę Vienoje. Dėl ne- 
sudarymo koalicijos vyriau
sybės atsakomybė gula tik 
ant Bouno Gurno “karališ
kos valdžios,” kuri tam 

Thailando. prieštaravo.

jau šaukia, kad streikus iš
šaukė komunistai, kad jie 
turi net slaptą radijo stotį, 
per kurią streikieriams' tei
kia patarimų.

Generolas Franco, fašis
tų vadas, kad paveikus 
prieš streikus, tai pasiskel
bė, būk jo “sveikata labai 
susilpnėjo.”. Fašistai kata
likų kunigai vietomis net 
laikė pamaldas, prašydami 
dievo jam sveikatos.

Vėliausios žinios
Madridas. — Darbininkų 

streikai „supurtė fašistinį 
režimą. Visoje Ispanijoje 
vyksta dideli streikai. Sa
koma, kad šiaurinėje daly
je jau streikuoja 70,000 
mainierių. Net katalikų 
bažnyčia ir ta išstojo už 
streikierius.

Karakas. — Venezuelos 
policija žiauriai puolė stu
dentų demonstraciją. Du 
studentus užmušė, o 20 su
žeidė. San Cristobal mieste 
reakcininkai vieną studen
tą užmušė, o 15 sužeidė.

Miami, Fla. — Areštavo 
JAV s'eržantą J. Keese, ku
ris su lėktuvu buvo pabėgęs 
į Kubą. Havanos kalėjime 
kubiečiai jį išlaikė 49 pa
ras, ištyrė ir išvijo.

Washin,gtonas. — Jeigu 
JAV neteiks maisto, tai 
Čiang Kai-šeko valdomoje 
Formozoje bus badas.

Maskva. — Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenaue
rio išstojimas prieš Jungt. 
Valstijų pasitarimus su Ta
rybų Sąjunga vakarinio 
Berlyno klausimais, tai tik 
patvirtino TSRS užsienio 
politikos teisingumą.

TSRS vyri a u s y b ė ir 
spauda nuolatos nurodinė
jo, kad Vakarų Vokietijo
je. yra susispietę hitlerinin
kai, kurie dega kerštu, 
dangstosi “demokratijos” 
skraiste, kad sutvirtėti 
gaunant Jungtinių Valstijų 
pagalbos.

Dabartiniai posūkiai Va
karų Vokietijos politikoje 
yra tik pakartojimas hitle
rinės Vokietijos politikos. 
Hitlerinė Vokietija, po prie- 
dan g a “Antikominterno” 
politikos, gavo iš Vakarų 
pagalbos, o ypatingai iš 
JAV, panaikino Pirmojo 
pasaulinio karo jai padik
tuotas sąlygas, o kada pa
kankamai įsigalėjo, tai kibo 
už gerklės savo, sėbrams.

Tas pat dabar yra su Va
karų Vokietija. “Šaltojo 
karo” atmosferoje Vakarai 
leido jai panaikinti Antro
jo pasaulinio karo jos nusi
ginklavimo sąlygas, padėjo 
atsteigti militarizmą, įsilei
do ją į NATG, perdavė į 
jos generolų rankas eilę 
komandos vietų, na, ir Va
karų Vokietija jau prade
da nustoti būti paklusni 
Jungtinėms Valst i j o m s, 
kurios sakosi kalbančios vi
sų Vakarų valstybių vardu.

“Pravda” stato klausi
mą: Kiek vertės gali būti 
iš TSRS ir JAV susitari
mų? Ir nurodo į sekamus 
faktus:

Keturiolikos valst y bi ų 
konferencija nutarė, kad

Be Prancūzijos, tai 
susitarimo nebus

Ženeva. — V. Zorinas, 
TSRS delegacijos pirminin
kas, nusiginklavimo konfe
rencijoje, pareiškė: “Tary
bų Sąjunga negalėtų pasi
rašyti atominių ginklų už
draudimo sutarties, jeigu 
Francūzija jos nepasirašy
tų... Francūzija yra Jungti
nių Valstijų ir Anglijos ka
ro talkininkė, taigi negali
ma palikti ją darančią ban
dymus, tuo kartu, kada ki
tos jos talkininkės ir nu
stotų bandę.”

Kada 1961 metais TSRS 
panaujino atominių bombų 
bandymą, tai ji ir tada sa
kė, kad tą daro todėl, kad 
Jungtinės Valstijos nenu
stojo bombas bandyti pože
myje, o jų talkininkė Firan- 
cūzija jas bando atmosfe
roje.

Nashville, Tenn. — Sep
tyniolikoje pietinių valsti
jų 250,000 negrų vaikų lan
kėsi į bendrąsias, mokyklas 
su baltaisiais vaikais.

Laoso valstybėje būtų su
daryta koalicinė vyriaūsy- 
bė. TSRS sutiko paveikti į 
liaudiečių, o JAV į Bouno 
Gurno “karališką valdžią”. 
Penki mėnesiai prabėgo 
jau po to, o JAV vis “nega
li” įtikinti Bouno Gurno 
“karališkos valdžios” stoti 
į koaliciją.

Jungtinių Tautų Asamb
lėja nutarė, kad penkios 
Rytų, penkios Vakarų ir 
aštuonios neutrališkos vals
tybės, tai yra, 18 valstybių 
susirinktų Ženevoje ir svar
stytų nusiginklavimo rei
kalus. Penkios socialistinės 
valstybės, kurioms vado
vauja TSRS, ir neutrališ
kos susirinko. Gi Francūzi
ja, kuri įeina į NATO, Va
karų valstybė — atsisakė 
dalyvauti.

Dabar, kada tarp TSRS 
ir JAV eina pasitarimai ir 
pasireiškė požymiai sušvel
nėjimą vakarinio Berlyno 
padėties, tai Adenaueris 
pareiškė, kad’ iš tų pasita
rimų nieko nebus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos 
konferencijoje pareiškė ne
pasitenkinimą dėl Vakarų 
Vokietijos nusistatymo va
karinio Berlyno klausimais.

Varšuva. — - Lenki j o s 
spauda rašo, kar Vakarų 
Vokietijos vadai viską da
ro, kad tik palaikyti karo 
nėjimo vakarinio Berlyno 
pavojingą padėtį. Dienraš
tis “Trybuna Ludu”, tarp 
kitko, rašo:

“Vakarų Vokietija sabo- 
tažuoja kiekvieną žingsnį, 
kuris daromas sušvelniji- 
mui tarptautinės situaci
jos, o ypatingai baigimui 
pereitojo karo polikimų”.

Alžyro liaudis 
ruošiasi gintis

Alžyras. — Francūzai te
roristai žvėriškai žudo se
nelius, vaikus ir moteris. 
Alžyriečiai organizuoja sa
vo gynybos jėgas ir tik lau
kia valdžios įsakymo veikti.

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė skelbia, kad Al
žyre susidarė labai pavojin
ga padėtis. Faktas, kad al
žyriečiai organizuojasi jė
ga atsakyti į teroristų vei
kimą. Teroristai gali iš
šaukti masinį europiečių 
žudymą.

Alžyre gyvena apie 11,- 
000,000 vietinių gyventojų, 
o francūzų ir kitų europie
čių randasi tik apie milijo
nas.

Tokio. — Sulaukęs 82 
metų amžiaus mirė marša
las Shunroku Hata. 11948 
metais jis buvo nuteistas už 
karo kriminalystes, bet se
kamais metais jam bausmę 
dovanojo.

Rabatas. — Maroko ka
ralius matysis su De Gaulle.

Paryžius. — Tik baigėsi 
NATO konferencija, kur 
Jungtinės Valstijos pasiža
dėjo daugiau a to minių 
ginklų perduoti į NATO 
rankas, kur buvo padaryta 
Vakarų Vokietijai nusilei
dimų, ir po konferencijos 
paskelbta, kad Vakarai jau 
“yra vieningi”.

Bet nespėjo užsienio mi
nistrai ir karo specialistai 
sugrįžti iš Atėnų, kaip pa
sirodė tos “vienybės” silp
nybė. Adenaueris pareiškė, 
kad susitarimo vakarinio 
Berlyno klausimais nebus. 
Washingtonas pasisakė, 
kad “patyrimų pasitari
mus” tęs.

Francūzija, kuri jau ne
teko milžiniškų kolonijų, 
pasisakė prieš Anglijos 
priėmimą į Europos “Com
mon Market”—šešių preky
bos sąjungą, nes Anglija 
gali pakenkti jos prekybai. 
“The Sunday Times of 
London” pareiškė, kad jei
gu Francūzija prieštaraus 
Anglijos įsileidimui į Com
mon' Market sąjungą, tai 
Anglija gali atšaukti savo 
armiją iš Europos, o tai 
buvo smūgis NATO sąjun
gai. Todėl sekamą mėnesį

kų
išvengti: Reuther

Atlantic City, N. J. Uni
ted Automobile Workers 
unijos suvažiavime prezi
dentas Kenedis ragino dar
bininkus “susilaikyti nuo 
algų pakėlimo reikalavimų, 
kada JAV stovi sargyboje 
“laisvojo pasaulio”.

G automobilistų uni
jos prezidentas Waite ris 
Reutheris sakė, kad pakan
kamai yra progų sugyveni
mui kapitalistų ir darbinin- 

Ikų vieni antrų “nebadant 
alkūnėmis“. Jis sakė, kad 
“daug yra progų” išrišimui 
algų klausimo ir be streikų.

Jis sakė, kad tarp darbi
ninkų ir fabrikantų prieš
taravimai kyla:.kaip pelnus 
skirstyti,— ar tik fabri
kantų priedinio kapitalo 
padidinimui atiduoti, ar ir 
pagerinti darbininkams al
gas.

Reutheris sakė, kad nors 
organizuoti darbininkai ir

pašovė KETURIS JAV 
MALŪNSPARNIUS

. .Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai pašovė ke
turis malūnsparnius. Vieną 
jų numušė, o trys sugadinti 
grįžo į bazę. Kartu sužeidė 
du JAV lakūnus.

Tokio. — Į Okinavos ka
ro bazę Jungtinės Valstijos 
pristatė “F-105-D” lėktu
vus, kurie skiriami nuneši
mui atominių ir hidrogeni
nių bombų. Okinawa sala 
yra nuo Kinijos tik 500 my
lių atstos.

Macmillanas vyks pas De 
Gaullę tartis.

Vėlesniu laiku ir vaka
rų Vokietijos kancleris 
Adenaueris pasisakė prieš 
Anglijos įsileidimą -į Com
mon Market sąjungą.

New Yorkas. — Komer
cinė spauda pasisakė už 
Hollandijos jėgų stiprinimą 
Vakarų Naujojoje Gvinėjo
je. Ji išstoja prieš Indone
ziją ir jos vėlesnius žygius 
sutvirtinimui gynybos jėgų.

Jau pirmiau buvo atsiti
kimų, kad Hollandija lėk
tuvais gabendama savo mi- 
litarines jėgas, naudojasi 
JAV militariniais orlaų- 
kiais. Prieš tai Indonezija 
protestavo.

Hollandija yra NATO 
narė, todėl JAV komercinė 
spauda pateisina jos kolo- 
nialį viešpatavimą.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė su
sirūpino įvykiais Laose. 
Prezidentas Kenedis smer
kia liaudiečius, kurie su
mušė savo priešus ir užė
mė Nam Tha tvirtovę. Bet 
tuo pat kartu jis kritika
vo ir Laoso “karališką val
džią”, kuri trukdė sudary
mą koalicinės vyriausybės.

(iškovoja algų pakėlimą, bet 
į kol nėra reikmenų kainų 
kontrolės, tai pragyvenimo 
lėšos ne tik pasiveja algas, 
bet ir pralenkia.

Suvažiavimas ilgai svar
stė 160,000 erdvių užkaria
vimo darbininkų reikalus, 
nes iš valdžios pusės yra 
viskas daroma, kad jie nei
tų į streikus. Kaip suderin
ti šių darbininkų algas su 
pragyvenimo lėšomis, tai 
pavesta Algų nustatymo 
komitetui. .

Ekstra
Jakarta. -—Vienas iš pre

zidento palociaus sargų 
šaudė iš automatinio šautu
vo tikslu nužudyti prezi
dentą Sukamo. Preziden
tas išliko sveikas, het pen
ki pareigūnai sužeisti, jų 
tarpe parlamento pirminin
kas ir policijos viršininkas.

Maskva.--Titovai laimin
gai grįžo iš Jungtinių Vals
tijų.

Maskva. — Atvyko Pier
re Salingeris, JAV prezi
dento Kenedžio spaudos 
sekretorius.

Oranas, Alžyras. —Fran
cūzija areštavo 500 teroris
tų, jų tarpe 14 jų vadų.

Havana. —Pipar del Rio 
provincijoje milicininkai 
nušovė gauijos vadą ir tris 
jo pagalbininkus suėmė.
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Henry David Thoreau
;i.£jlMĖNESI SUKAKO 100 METŲ, kai mirė Įžy- 

mu^werikietis — gamtininkas ir publicistas-rašyto- 
jas; Henry David Thoreau. Jis mirė Concord, Mass.; ten 
buyo- ir palaidotas.

‘ Thoreau buvo įžymus gamtininkas ir humanistas, 
parašęs keletą knygų. Jis visur skelbė, kad žmogus 
žmogus žmogui turi būti bičiulis, draugas; jis smerkė 
visokias prietartis, plečiamą neapykantą kitiems žmo
nėms, kitoms rasėms. Jis buvo griežtas šovinizmo prie
šas. „ *

“Noriu priminti savo šalies piliečiams: jie pirmiau
siai turi būti žmones, o tik paskui amerikiečiai...”

Daugeliui nepatiko Thoreau mokymai seniau, ne
patinka ir šiandien. Bet galvojantieji žmonės jį ger
bia ir gerbs.

Tik po keleto metų jam mirus buvo atspausdintos 
jo knygos; reakcionieriai bando jas paneigti ir šian
dien.

; O visgi, minint Thoreau mirties šimtametinę, Niu
jorko Universiteto salėje—“Hall of Fame”—buvo ati
dengtas H. D. Thoreau biustas, kurį sukūrė dailininkė 
Malvina Hoffman.

Šių metų Pulitzerio laureatai
KADAISE JAV GYVENO turtingas laikraštinin

kas Joseph Pulitzer, niujorkiškio laikraščio “The 
World” įsteigėjas. Jis turėjo ne vieną laikraštį, bet 
šiandien tėra telikęs tik vienas—“St. Louis Post-Dis
patch”, kurį leidžia ano Pulitzerio anūkas Joseph Pu
litzer Jr.

Senis Pulitzeris paliko didokos sumos pinigų fon
dą, ir įsakė kas metai iš jos skirti po vieną premiją pa
sižymėjusiems plunksnos darbininkams už atliktą tam 
tikrą ypatingą darbą. Premijos nedideles-^po $1;000,> 
po $500 vertės, bet gavusiems premijas tai nėra svar
biausia—svarbu, kad jis ar ji buvo premijuotas. Fondą 
globoja Columbia universiteto trustees (globėjai).

Kaip kas metai, taip ir šiemet visa eilė žurnalistų 
ir .rašytojų buvo apdovanoti Pulitzerio premijomis. Su- 
minėtini: Edwin O’Connor — premijuotas už novelę 
“The Edge of Sadness”, Frank Loesser ir Abe Burrows 
—už libretą muzikiniam veikalui “How to Succeed in 
Business Without Really Trying”, Lawrence Hl Gip
son—-už istorinį veikalą; Alan Dugan—už poezijos rin
kinį; Walter Lippman, kolumnistas,—už interview su 
Chruščiovu, ir t. t., ir t.. Laimėjo premiją ir tūlas estas 
karikatūristas—Edmund S. Valtman už biaurią karika
tūrą, niekinančią revoliucinę Kubą ir Fidelį Kastro 
(karikatūra buvo tilpusi dienrašty “The Hartford Ti
mes”).

Kaip matome, orientacija tų, kurie šiemet skyrė 
Pulitzerio premijas, buvo palanki tiems, kurie kandžio
ja tai, kas gera, kas pažangu!

Ar bus grūdų iš tų šiaudų?
r ŠIS ŽMONIŲ POSAKIS prisiminė mums galvojant 

apie vykstančius JAV ir TSRS diplomatų pasitarimus 
dėl Vakarinio Berlyno likimo.

‘ Praėjusį trečiadienį prezidentas Kenedis viešai 
pabarė Vakarų Vokietijos Adenauerį už tai, kam šis 
viešai plepa, jog iš tų pasitarimų nieko neišeisią, nes 
jis, Adenaųeris, jiems nepritariąs.

“New York Timeso” korespondentas Maskvoje, 
Mr. S. Topping, tą pačią dieną, kurią prezidentas kal
bėjo, praneša savo laikraščiui, kad Maskva taipgi pra
deda galvoti, jog iš tų pasitarimų gali nieko neišeiti.

. Dalykas tas: JAV vyriausybė, nors ir bara Ade- 
nąuerį, bet jam pritaria, jam pataikauja, su juo išvien 
veikia. Na, jeigu Adenauerio valdžia viešai pareiškia, 
kad ji nepritaria ir nepritars tiems pasitarimams, tai 
ko jie verti?

.... Prieš keletą savaičių, kai JAV valstybės departa
mentas sudarė programą, pagal kurią turėtų būti iš 
spręstas Vakarų Berlyno likimas, ir pasiuntė Vakarų 
Vokietijos valdžiai, kad ji su tuo planu susipažintų, tai 
Bonos valdžia, nieko nelaukusi, tą planą paskelbė viešai 
spaudoje, nors tai buvo “slaptas dokumentas”!

Atrodo, kad ne Washingtonas diktuoja Bonai o 
Bona—Washingtonui.

Washington© valdžia visaip pataikauja Vakarų Vo
kietijos valdžiai. Ji išaugino Adenaueriui ragus, kurių 
dabar negali palenkti, gal būt ir nenori palenkti.

Jeigu taip bus, tai, žinoma, visokie tarimaisi su 
Tarybų Sąjunga dėl Berlyno nieko neišspręs, ir gali iš
eiti, kad iš tų šiaudų nebebus grūdų.

metų jam teko VeštF’k o yą 
prieš deportaciją. Ameri
kinė Civilinių Teisių sąjun
ga jį gynė.

Laidotuvėse kalbėdamas, 
minimos sąjungos advoka
tas Horace S. Melhall pasa
kė, kad Joe Durnas per pas
taruosius 12 metų.labai daug 
nukentėjo. Dėl persekioji
mo jis neteko pas t o v a u s 
darbo. Turėjo pasitenkinti 
tokiu darbu, kokį galėjo su
griebti. Ekonominė padėtis 
jam buvo sunki. Kaulų 
džiova ir plaučių vėžys šį 
kovotoją numarino.

Imigracijos departamen
to žmonės, kaip sakė adv. 
Melhall, bandę jį papirkti, 
siūlydami net po $35 į' die
ną ir kitus? *• atlyginimus. 
Bet jis nebuvo toks žmogus, 
kad parsiduotų už Judo gra
šius ir pataptų šnipeliu. Ne
paisant kaip jis ekonomi
niai sunkiai vertėsi, niekam 
jis neparsidavė. Jis pasili
ko ištikimas darbo žmonių 
reikalų gynėjas.

Detioitiečiai protestavo 
ir laimėjo

JAV administracijos pa
tvarkymu Detroito miestas 
skaitomas “saugumo zona.” 
Dėl to tarybiniai ir kitų so
cialistinių šalių piliečiai 
Detroitan iki šiol ir kojos 
negalėjo įkelti.

Ukrainiečių šokėjų gru
pė, atkviesta iš Kievo, da
bar gastroliuojanti Jungti
nėse Valstijose, taipgi buvo 
atsakyta įsileisti į Detroitą. 
Bet detroitiečiai nenusilei
do. Jie iškėlė protestą. 
Kreipėsi pas savo senato
rius Hat? ®m ar ą ir 
Phil Hart, taipgi pas gy
nybos sekretorių Robertą 
MacNamarą.

Detroitiečių protestai, ma
tyti, pasiekė tikslą. Gautas 
federalinės valdžios leidi
mas Detroite turėti kultūri
nius parengimus ir iš socia
listinių šalių atvykusiems 
menininkams. '

Ukrainiečių šokėjų grupė 
Detroite bus gegužės 31 ir 
birželio 1 dienomis, Masonic 
Temple.

Kunigas numato komunistų 
laimėjimą Azijoje

Romos katalikų misionie
rius Matthias Menger, grį
žęs iš Laoso kara 1 y s t ė s , 
New Yorke spaudos repor
teriams aiškino, kad Lao
sas, Pietų Vietnamas ir 
Tailandas tarp 10 ir 20 me
tų bus komunistų kontrolė
je, nes komunistų įtaka 
smarkiai tose šalyse plečia
si.

Kunigas Menger išbuvo 
Laoso karalystėje šešerius 
pastaruosius metus ir gerai 
pažįsta vietinę padėtį. Kiek
vienas komunistų vadas, jis 
sako, gerai žino tos šalies 
kalbą, žmonių papročius. 
Komunistai su paprastais 
žmonėmis sykiu dirba, sy
kiu valgo ir sykiu dalinasi 
visais vargais. Jie žino 
žmonių mintis. O ten pa
siųsti JAV ambasadoriai 
nemoka jų kalbos ir visai į 
tai nekreipia dėmesio.

Kun. Menger sako, kad 
komunistams Azijoje gerai? 
sekasi.
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Kuo galima Ispanijos 
žmonėms padėti

Balandžio 13 ir, 14 dieno
mis Romoje įvyko svarbi 
konferencija. Joje dalyvavo 
nemažai valstybininkų, par
lamentarų, unijistų, artis
tų, rašytojų — net iš 25-ių 
šalių. Jie susirinko pasita
rimui, kaip padėti Ispanijos 
žmonėms, kovoj a n t i e m s 
prieš diktatorių Franko.

Alvarez del Vayo, buvęs 
Ispanijos respublikos užsie
nio ministras, pasakė pro
graminę kalbą. Jis nurodė, 
kad Ispanijos žmonės patys 
sunaikintų diktatūrą, jeigu 
Franko negautų užsienio 
paramos. Hitleris ir Mųs- 
solinis padėję įsteigti Fran
ko diktatūrą Ispanijoje, jau 
seniai galą gavo, bet Fran
ko dar vis tebesilaiko. O jis 
gali išsilaikyti tik gauda
mas iš užsienio finansinės 
paramos.

Ispanijos rašytojas Orte
ga y Gasset aiškino, k a d 
1953 metais Franko dikta
tūra buvo arti susmukimo. 
Tuo metu John Foster Dul
les, Jungtinių Valstijų vals
tybės sekretorius, atsiskubi
no Franko diktatūrai pa
galbon, susitar damas už 
šimtus milijonų dolerių Is
panijoje įsteigti JAV mili- 
tarinę bazę.

Vakarų Vokietijos Taikos 
sąjungos pirmininkas Lo
renz Knorr aiškino, kad Va
karų Vokietijos valdžia su
teikė Franko valdžiai 2 0 0 
milijonų markių- Tuomi bu
vo sutvirtinta smunkanti 
Ispanijos valdžios iždinė.'

Konferencija nutarė atsi
šaukti į visd.pasįulib dehid- 
kratinius ir anti-fašistinius 
žmones: sulaikyti vakarų 
valdžias nuo Franko rėmi
mo, sulaikyti jam teikiamą 
materialinę paramą, teikti 
visokią paramą prieš Fran
ko diktatūrą kovojantiems 
žmonėms.

Konferencijos šaukėjų 
tarpe radosi buvęs Anglijos 
premjeras Clement Attlee, 
buvęs Francūzijos preziden
tas Vincent Auriol, Nobelio 
premijų laimėtojai Phillip 
Noel-Baker ir Bertrand 
Russell, piešėjas Pablo Pi
casso, rašytojai Ilija Eren- 
burg, J. B. Priestley, Steph
en Spender ir Carlo Levi.

Kova prieš Franko dikta
tūrą Ispanijoje sma r k i a i 
plečiasi. Virš 50,000 mai- 
nierių, 30,000 kitų indust
rijų darbininkų jau randasi 
kovos lauke. Jie skelbia 
streiką. Apie 12,000 kitų 
darbininkų nubalsavo strei
kuoti. Madrido universite
to studentai, pare m d a m i 
s t r e ikuojančius darbinin
kus, demonstravo Madrido 
gatvėmis. Policija žiauriai 
demonstrantus puolė,, dau
gelį apmušė, nemažą skai
čių areštavo. Demonstraci
joje dalyvavo virš tūkstan
tis studentų.

Liaudies judėjimas Ispa
nijoje purto Franko dikta
tūrą.

Niekas jo negalėjo 
papirkti

Joe Durnas (Dujnovich), 
gyvenęs C h a r 1 s town, W. 
Va., mirė šio balandžio pra
džioje, turėdamas 69 metus 
amžiaus. Gimęs Austro - 
Vengrijoje, jaunas atvykęs 
į Ameriką, sunkiai jis dfr- 
bo anglies kasyklose, vėliau 
automobilių mechaniku.

Prieš 12 metų Imigraci
jos departamentas pasiryžo 
vienokiu ar kitokiu būdu 
Joe Dumasą deportuoti, kaip 
“buvusį komunistą-” Per 12

Groton, Conn. — Gegu
žės 8 d. nuleista į vandenį 
naujas atominis submari- 
nas “Lafayette”. Jį krikšti
jo prezidento žmona — Ke- 
nedienė. Submarinas yra 
7,000 tonų įtalpos. Jo pa
statymui ir įrengimui iš
leista apie 400 milijonų do
lerių; • .... .

LIETUVOS KOMJAUNUOLIAI
Tomis dienomis, kai šalis ruošėsi TSKP XXII suvažiavi

mui, komunistinio darbo “Sanito” fabriko komjaunuoliai pra
dėjo kovą už garbingų teisę vadintis komunizmo statybos 
spartuo^g^s^.^ “Vienas už visus, o visi už vieną”—-šis princi
pas tapo{i pagrindiniu fabriko komjaunuolių gyvenimo dės
nius.

Gegužės 1-oji Kaune

Nuotraukoje: viena komjaunimo brigada, kovojanti už 
';eisę vadintis komunizmo statybos spartuoliais. (Iš dešinės 
i kairę) komjaunuolės V. Mickevičienė, I. Makauskienė, G. 
Samuškaitė, D. Urbojnaitė ir T. Maurušaitienė.

(Specialiai “Laisvei”)
Pagal Gegužės Pirmosios 

demonstracijai organizuoti 
patvarkymą, visos dalyvau
jančios eisenoje kolonos tu
rėjo ateiti į joms paskirtą 
vietą ir sustoti 9 vai. rytą.

Lygiai 10 vai., davus žen
klą, prasideda didžiosios ei
tynės ir demonstrantų ko
lonos viena paskui kitą, or
kestrams grojant, ima žy
giuoti pro tam tikslui į- 
rengtą tribūną, kurioje su
sirinkę partijos ir vyriau
sybės atstovai sveikina pra
einančius.

Iš namų išėjau 8 vai. 
Nors gana vėsus, bet gied
ras rytas teikia žvalumo ir 
pakilios šventiškos nuotai
kos- Prie autobusų sustoji
mo vietų skuba išeiginiais 
drabužiais išsipustę žmo
nės, matosi - daug apsiren
gusių tautiškai, kaip mo
terų, taip ir vyrų. '

Iš tolimiausių Kauno už
miesčių, kaip Petrašiūnai, 
Aukštieji Šančiai, Panemu
nė, Jėsia, Freda, Julijana- 
va, Marvelė, Vilijampole, 
Žaliakalnis su jų plačiai 
nusitęsiančiomis apylinkė- į 
mis, apgyventomis nauja
kurių, perpildytos mašinos 
veža vis naujas mases šven
tiškai pasipuošusių žmonių,

Dauguma fabrikų savo
mis mašinomis veža savo 
žmones į vietą. Drauge jie 
atsiveža vėliavas, transpa- 
rentus su šventiniais šū
kiais, maketus, vaizduojan
čius jų darbą, gaminamą 
produkciją, arba kurią nors 
idėją.

Išlipęs Rotušės aikštėje iš 
autobuso, atsistojau šali
gatvyje įprastoje vietoje, 
kurioje įlipau į autobusą, 
pažymėtą Nr. 1. Žmonių 
eilė auga, visi dairosi, žiūri 
į senamiesčio pusę, iš kur 
turi pasirodyti autobusas. 
Žmonės nerimsta ir, kai 
vieni dar stoja į eilę, kiti 
iš jos išeina ir savom ko
jom leidžiasi eiti miesto 
centro linkui. Atrodo, jog 
jau atėjo momentas, kai 
visų rūšių transportas mie
ste sustabdomas, gatvės 
tampa laisvos demonstran
tams.

Iš visų pusių girdisi or
kestrų grojami maršai, jau
nimo dainavimas, eina bū
riai demonstrantų, kurie iš 
visų miesto pusių plūsta į 
jo vidurį, kad ten. įsilietų į 
neaprėpiamai didelį sriau
tą.

Leidžiuosi ir aš pėsčias 
paskui kitus.

Visi namai papuošti rau
donomis ir trispalvėmis vė
liavomis, atskirų įstaigų 
namų, fasadai papildomai 
išdekoruoti žalumynais, ele

ktros lempučių girliando
mis, įvairiais užrašais—šū
kiais, didžiuliais Lenino pa
veikslais.

Laisvės alėja, Donelaičio, 
Keistučio, Gedimino ir vi
sos šalutinės gatvės užsipil
do ateinančiomis demon
strantų kolonomis.

Pradedant žemesniųjų 
klasių vaikučiais ir bai
giant žilagalviais pensinin
kais, čia suėjo visi, visas 
Kaunas, šimtai tūkstančių 
žmonių. Eina visi organi
zuoti, atskirų mokyklų, at
skirų įstaigų, fabrikų kolo
nos, kiekviena kolona ki
taip eina, ką nors skirtingo 
neša, kitokią dainą dainuo
ja.

Man teko eiti pensininkų 
kolonoje. Kol praėjo fizi- 
kultūrininkai ir -mokslei
viai, užtruko lygiai valanda 
laiko. Mūsų grupė buvo 
menkesnė už kitas, maž
daug 600 žmonių; Tarp ko 
kito, mes nešėm raudoną 
drobę su tokiu užrašu: “Dė
kingi Komunistų partijai ir 
Tarybinei vyriausybei už 
aprūpintą senatvę”.

Einu su baltaplaukiais, 
palinkusiais prie žemės se
nais vyrais ir moterimis, 
kurie čia susirinko dalyvau
ti savo ir visų tarybinių 
žmonių šventėje. Kaip visa 
tai čia puikiai paruošta, 
kaip iškilmingai atliekama, 
kiek skiriama visapusiško
dėmesio lyg kitokių rūpes
čių nė būti nebūta, viskas 
tik šventei, viskas tik Gegu
žės pirmajai!..

Ta proga prisimenu, kaip 
prieš 58 metus Vilniuje Ge
gužės Pirmąją “švenčiau”
pirmą kartą.

NETAIP BUVO 1908 
METAIS VILNIUJE _
Buvo 1908 metai. Dirbau 

spaustuvėje mokiniu. Ge
gužės Pirmąją visi darbi
ninkai susirinko iš ryto, pa
sitarė, pasiginčijo ir, pa
metę darbą, išėjo iš spaus
tuvės. Aš bijojau drauge 
su visais išeiti, nes buvau 
pirmametis mokinys, s tik 
12-kos metų amžiaus. To
kiam užtektų tik vieno šei
mininko žodžio, kad būtum 
išmestas už durų.

Šeimininkas su žmona ir 
su vaikais žiūri pro langą, 
stebi išeinančius savo dar
bininkus, vadina juos “va
rpotais” ir “durniais”. Aš 
stoviu ir stebiu šeimininką 
su visa jo šeima. Pagaliau 
jie ima dairytis po ištuštė
jusią spaustuvės patalpą ir 
pamato mane, abejojantį: 
— ar išeiti, ar imtis savo 
kasdieninio darbo.

— Na, tai ką-gi tu, neiš
ėjai paskui tuos maištinin
kus, —■ tarė man šeiminiu-

Sprogimas apsaugos 
Alma-Ata miestu

Kazachstano sostinę Al
ma-Ata pusiau pasaga supa 
snieguotos Zalijo Alatan 
viršūnės. Nuo kalnų teka 
šalti upeliai, pripildydami 
arykus. Bet vasarą, o ypač 
karštomis dienomis, kai vir
šūnėse smarkiai t i r p s t a 
sniegas, upeliai pavirsta 
drumstais, šniokščianči a i s 
srautais, kurie su savimi 
neša akmenis ir purvą. Šie 
srautai nuolat grasina Al
iu a-A ta i.

Mokslininkai ir inžinie
riai seniai sprendžia proble
mą, kaip nuo jų apsaugoti 
miestą. Pagal neseniai pa
teiktą projektą nešvariems 
srautams kelią gali užkirsti 
93 metrų aukščio užtvanka. 
Į tokį statinį reikia sudėti 
penkis milijonus kubiniai 
metrų žemių ir uolų grun
to. Šį darbą numatoma at
likti milžiniško, kryptingo 
sprogimo pagalba.

Dabar 18 kilometrų nuo 
A Ima-A tos, aukštų kalnų 
dirbtinio volo rajone, atlie
kami paruošiamieji darbai. 
Statybininkai iškasė tvirto-^ 
se kalnų padermėse daugiau 
kaip pusės kilometro štolnę. 
Tiksliai apskaičiuotas spro
gimas bus visiškai nepavo
jingas ne tik miestui, bet ir 
artimiausiems dirbtinio vo
lo pastatams . Įvykdyti tokį 
sprogimą numatyta 19 6 2 
metais.

Preparatas prieš 
aterosklerozę

Aterosklerozę sukelia vi
dinėse arterijų sienelėse su
sikaupusi riebalus prime
nanti medžiaga — choleste
rinas. Jis, sudaręs palygin
ti tvirtą vientisą audinį, pa
mažu mažina kraujagyslių^ 
spindį. Tai sukelia įvairiau
sius susirgimus. <

Tbilisio klinikiniame-eks- 
perimentiniame kardologi- 
j.os institute išbandytas 
naujas preparatas kovai su 
cholesterinu—“novgi jodas.” 
Atlikti bandymai su gyvu
liais patvirtino naujojo pre
parato efektingumą. Jis ne
tik sustabdo ligos vystymą
si, bet ir gydo.

Bandymai tęsiami toliau. 
Tikimasi, kad naujasis pre
paratas galės būti sėkmin
gai panaudotas kovai prieš 
aterosklerozę.

“MES TIK ĮSPĖJAME”, 
SAKO MALINOVSKIS
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda plačiai at
žymėjo 17-kos metų sukak
tį nuo hitleriškos Vokieti-y 
jos besąlyginio kapituliavi-^ 
mo. “Pravdoje” TSRS gy
nybos ministras Malinovs-^ 
kis rašo:

“Mes niekam negrąsina- 
me, bet įspėjame tuos, ku
rie mylias skaičiuoja link 
TSRS miestų. TSRS turi 
pakankamai raketų, kurios 
gali į bile Žemės rutulio vie
tą nunešti pakankamai vis
ką naikinančios jėgos.” 

kas.— Nelaikysiu aš atida
rytą spaustuvę dėl tavęs 
vieno, be jokios priežiūros. 
Gali sau eiti...

Tai buvo man džiaugs
minga diena, tikra šventė- 
Užlipau ant Gedimino kal
no, apvaikščiojau miesto 
parkus, nuėjau į Neries pa
krantę žiūrėti meškerioto
ju.

Tai buvo man didelė irj£ 
netikėta šventė, žinojau, i 
kad tai Gegužės pirmoji!

Pranas Stiklius
Kaunas, 1962 m.

gegužės 3 d.



Rojus M i žara

Kai poetas Eduardas Mieželaitis 
lankėsi pas musr Niujorke

IK

'S

Gruodžio mėnesio vieno sekmadienio 
popietė. Lauke oras dar ne toks šaltas, 
bet krinta snaigės — iš pradžių retai, 
tarytum tik įspėjančiai, o paskui vis 
tirščiau ir tirščiau.

Poetas Eduardas Mieželaitis buvo ap
sistojęs viename Manhattano viešbučių, 
iš kur mes jį paėmę, dar ankstokai, ve- 
žemė link “Laisvės” salės Ozone Parko 
rajone. Nei nepajutome, kai jau buvome 
salėje, poeto laukiančių žmonių kupinoje.

Duota užkandžių, bet poetui 'svarbu 
žmonės, — niujorkiečiai lietuviai, kurie 
iš karto nedrįsta prie svečio prieiti ar
tyn, pašnekinti, paspausti jam ranką. 
Jis žinojo, kad šiuo atveju bus paskuti
nis jo susitikimas su didesne Amerikos 
lietuvių grupe. Jis buvo tik ką grįžęs 
iA ilgoko maršruto po JAV miestus, kur 
lankė mokslo įstaigas, bibliotekas, meno 
galerijas, muziejus; susitiko su kai ku
riais poetais - rašytojais, menininkais, 
dailininkais, bet su savo tautiečiais ne 
visuose miestuose susitikti turėjo progos. 
Jo gidai nelabai ir norėjo tokias progas 
jam sudaryti-

Pradedame programą. Pirmiau kalba 
♦ kai kurie mūsiškių, reikšdami džiaugs
mą, kad susitinkame su įžymiu poetu— 
“Broliškos poemos” ir kitų kūrinių au
torium. 0 jis ramiai sėdi, klauso ir kai 
ką užsirašinėja į knygutę.

Šių eilučių rašytojui teko garbė pobū
vyje pirmininkauti, ir poetas man sako:

—Aš tai prakalbos nesakysiu; man ro
dosi, bus geriau, jei paskaitysiu savo ei
lėraščių . . .

“Skaitys eilėraščius!” galvoju. “Ar 
išeis gerai? Ar publika supras ir įver
tins?” Iš tikrųjų, mes šioje pačioje sa
lėje ir kitur ne kartą tuos ir kitus “skai
tėme eilėraščius,” bet toli gražu ne visi 
klausytojai juos įvertino, ne visi gal ir 
suprato. Ot, kai pasakai gerą prakalbą., 
dažnai smarkiai surinki, tai kas kita!.. 
“Na, skaitykit,” misliju.

Kai tik E. Mieželaitis į JAV įkėlė ko
ją, mes, redakcijoje, pasiskubinome iš
spausdinti keletą poeto eilėraščių “Lais
vėje.” Ir parinkome pačius, mūsų nuo- 

y mone, “lengviausius,” pačius populia
riausius, kad skaitytojai skaitydami su
prastų ir įvertintų. Gal būt dėl tokios 
“atrankos” pats poetas nebuvo pasitenki
nęs. Dabar stebiu, žiūriu, kokius eilė
raščius jis čia skaitys. Žiūriu, renkasi 
pačius, mūsų akimis, “sunkiausius” — 
gal ne vieną ir tų, kurie įėjo į jo rink
tinę “Žmo.ęms,” suteikęs poetui Lenininę 
premiją—nemirštamą garbę.

Rodosi, be jokių specialių pastangų 
jis skaito ne per daug garsiai, saviškai 
akcentuodamas frazes, žodžius. O salėje 
—grabinė tyla. Perskaito vieną—aud
ringi plojimai. Skaito kitą, trečią, ketvir
tą, daug jų—tas pats! Klausytojai tam
pa tartum užburti, lyg užhipnotizuoti. 
Poeto nepaleidžia — vis nori daugiau ir 
daugiau!

Pažįstu aš mūsų žmones, žinau jų kul
tūrinį lygį ir matau, jog niekad pirmiau 
jokiais pirmesniais skaitymais bei dekla
macijomis jie nebuvo taip sužavėti, kaip 

>iuo kartu, plaukiant iš paties poeto bur
nos jo paties sielos, jo širdies, jo didžio 
talento sukurtiems žodžiams, laisvai, bet 

^žavinčiai,—tikra poezija!
Dėkodamas poetui, tariau:
—Matome, draugai, mes dažnai šne

kame apie kultūrinius vakarus bei po
pietes, tačiau tik šiandien ,visi sutiksi
me, svečio poeto Mieželaičio dėka, pirmą 
kartą turime tikrai to žodžio vertą kul
tūrini susirinkimą.

Meninėje programos dalyje buvo ir 
mūsų solistai, ir mūsų Aido choras. Sve
čias poetas sėdasi publikom Aido cho
ras dainuoja jo sukurtą dainą (B. Dva
riono muzika) “Ant Nemuno kranto.” 
Ne, jis tos dainos neatliko taip, kap, sa
kysime, Vilniaus Valstybinis Filharmo
nijos choras. Mūsiškis tepralenkia vil
niškį tik savo amžiumi—šiomis dienomis 
jis mini savo gyvavimo auksinį jubiliejų. 
Stebiu svečią. Klausydamas dainos, jis 
susijaudina, braukia nosine akis. Vėliau 
man sako: • \

—Žinote, jūsų choras savo dainomis 
^mane sujaudino!..
j Žinojau, mačiau!

Programa baigiasi. Pajutę svečio 
draugiškumą, žmonės buriasi aplink jį, 
sveikina už eilėraščius, džiaugiasi galį su 
juo žodžiu apsikeisti.

Stebiu laikrodį ir galvoju: jau laikas 
jam važiuoti, kadangi pažadėjo būti sim
foniniame koncertė Carnegie salėje, kuri 
nuo čia randasi apie dešimt mylių atstu
me. Laiko iki koncerto beliko tik tru
putį daugiau kaip valanda. Mes jį nu- 
vešime į vešbutį, o iš ten poetas su savo 
.bičiuliais svečiais pėsti pasieks salę, nes 
ji arti. Jis atsisveikina draugus - drau
ges ,spaudžia rankas.

Važiuojame, bet ne taip, kaip galvojo
me: gatvės apledėjusios, o sniegą vis ver

čia. Judėti galima tik žingsneliu. Man
hattano gatvės užsibrukusios mašinomis, 
kurios vos juda. Jaučiame, kad mūsų 
svečias nerimastauja — gal pavėluos į 
koncertą, nematys negirdės jo pradžios. 
Ieva mane bara, kodėl mašiną pasukau 
ta gatve, o ne kita, tarytum ta “kitoji” 
būtų kur nors ant mėnulio. Va, jau va, 
tuoj, už poros ilgokų blokų bus ir salė. 
Svečias taria:

—Ar nebūtų geriau, jei išleistumėt 
mane—pėsčiam bus greičiau.

Iššokęs iš mašinos, prasiskverbęs, pro 
kitas, Mieželaitis pasiekia šaligatvį, ir 
pasileidžia juo tekinas bėgti link salės; 
greitai dingsta mums iš akių.

Taip, jis koncerto pradžios nepavėlavo.
Už poros dienų po to sekmadienio, 

svečias paliko Niujorką.

Nedaug, palyginti, laiko tepraėjo, kai 
mes E. Mieželaitį akimis lydėjome ko
piant į lėktuvą Niujorko aerouoste. Bet 
tas laikotarpis poetui buvo labai vaisin
gas ir reikšmingas. Grįžęs namo, jis, 
matyt, pasinėrė dar giliau į kūrybinį 
darbą. Išleido stambią savo eilėraščių 
rinktinę “Saulė gintare,” išleido ir ru
sų kalba rinktinę “Žmogus.”

Savitomis priemonėmis, jam būdin
gais skambančiais poetiniais tonais, taip 
lengvai iš jo sielos plaukiančiais žodžiais 
E. Mieželaitis aptaria, apdainuoja žmo
gų. Žmogus — jam viskas. Ir žmogui 
turi būti viskas. Žmogus—visatos cent
ras. Be žmogaus nieko nereikštų mūsų 
Žemė, Saulė ir pati visata.

Ir Žemės centre stoves mažas grūdas, 
vadinamas Didžiuoju Žmogum . . .

Žemes rutulys sukūrė mane, 
o aŠ ji sukūriau— 
naują, jauną ir gražy, 
kokiu jis nebuvo . . .

E. Mieželaitis sukūrė odę žmogui — 
išsilaisvinusiam, užvaldančiam visatą 
žmogui.

Susijungia visi Rugio Grūdai šioje Žemėje, 
susijungia visi ‘Žmonės šioje Žemėje,

ir Žemė, tas mažas Visatos grūdas, 
jau ieško broliškos savo jungties 
su kitomis žemėmis—tais mažais 
grūdeliais didelėje 
Visatos erdvėje . . .

Pasiekia mus Lietuvos spauda: Edu
ardo Mieželaičio “Žmogus” siūlomas 
būti premijuotu- Kita žinia: E.Mieže
laitis — kovo 18 d. išrinktas į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą deputatu; išrinko 
jį Alytaus rinkiminės apygardos rinkė
jai.

Mieželaičio pabuvojimas kad ir trum
pai pas mus, padarė jį mums savu, labai 
artimu, tarytum būtume jį pažinoję per 
ilgus metus. Nekantriai laukiame, kas 
bus su “Žmogum”: ar pasieks jis aukš
čiausią čiukurą, ar bus premijuotas? 
“Daug pašauktų—mažai išrinktų,” sako

senas žmonių posakis,—ar nebus ir čia 
taip? Ne, nebuvo taip, o buvo kitaip: 
Balandžio 22 diena atėjo ir pasaulis su
žinojo, kad įžymusis lietuvių tautos po
etas už “Žmogų” gavo Lenininę premi- 
ją!" 1 . .

Tai šlovė ne tik jam, o ir visai lietu
vių literatūrai, visiems Lietuvos poetams 
ir rašytojams . Tai garbė visai Lietuvos 
liaudžiai, iš kurios poetas yra kilęs, ku
rioje augo, dirbo ir tebedirba. Garbė vi
sai Lietuvai! Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė taipgi didžiai poeto E. 
Mieželaičio pasiekimu džiaugiasi!

Valio, valio! mielasis poete ir drau
ge!..

Tik šiomis dienomis viename retame 
pobūvyje, minint “Pravdos” penkiasde
šimtmetį, susitinku niujorkiškio pažan
giųjų žydų dienraščio “Freiheito” redak
cijos darbuotoją Dovydą Mathis, kilusį 
iš Kauno’ ir dar nepamiršusį lietuvių 
kalbos.

—Puiki žinia!—sako jis man.
—Taip, puiki! — atsakau, žinodamas, 

ką jis turi galvoje.
—Mūsų poetai, — toliau jis pasakoja 

man,—verčia kai kuriuos E. Mieželaičio 
kūrinius į žydų kalbą, ir mes juos iš
spausdinsime “Freiheite.”

—Iš kokios kalbos jie verčia?
—Iš rusų, kadangi neturime žmonių, 

pilnai pažįstančių lietuvių kalbą.
Iš rusų!..

Rusų kalba pasidarė plačiais var
tais, pro kuriuos eina į pasaulį mažesnių 
tautų kūryba- Ir E. Mieželaičio kūryba, 
ypatingai jo “Žmogus,” per rusų kalbą 
taps žinoma plačiam pasauliui.

Dovydas sakė, kad šiomis dienomis 
jis gavo Maskvoje einantį žydų kalba 
žurnalą, kuriame yra išspausdintų E. 
Mieželaičio eilėraščių.

-—Pakelkime taurelę už laureatą, už 
mūsų Mieželaitį!—taria jis man.

—Pakelkime! Taip, pakelkime už jį ir 
už visus Tarybų Lietuvos poetus ir ra
šytojus!..

Autobuse
Gluosniai nuogi, iškėlę ilgesį, 
žvilga veidrody šlapio asfalto. 
Lūpų dainuojančių nenutildysi,— 
Jos jprato prie vėjo , šalto.
Tai tik svyruokliai šiauravėjy lankstosi. 
Nešam—kaip šviesą dienų ir naktų— 
Didelę dalią mažose rankose, 
Rūpestį juodą ant kaktų baltų.
Lekia krūmokšniai rausvi pro akis, 
Balti stulpeliai—pasūkių vingiai.
Plaka Širdis. Ji išlaikys
Žemę didžiulę ir stebuklingą.
Paims ji meilės alkį ir šilumą,
Ir neapykantos verdančią jėgą, 
Ir darbo gausmą, ir darbo tylumą, 
Ir kvapą rūtos, ir šviesą sniego...
Širdis mažytė žemę didžiulę
Iškels aukštai iš mirties pavojų.-— 
Skuba autobusas. Gluosniai bičiuliai 
Lydi ir moja, lydi ir moja...

Man visur namai. • 
šilo pastogė, 
Pilna garsų 
Ir nematomų rankų rūpesčio. 
Ir vakaro apšvietos gatvės 
Su šokančiais liepų šešėliais, 
Ir kopų aukštų vienatvė, 
Ir aikščių vaikiškas juokas.
Ir ten, kur laukia,
Ir ten, 
Kur niekad niekas nelauks. 
Man visur namai— 
Visas pasaulis.
Vandenynų banga ir dugnas, 
Ir dykumų smėlis karštas 
(Mano kojos gal jos nepalies), 
Didžiuliai ūžiantys miestai, 
Neatrastos šaukiančios žemės, 
Visur, kur gyva širdis, 
Kur žmogiškos pėdos įmintos, 
Kur daužos gyva širdis 
Baltoj ir juodoj krūtinėj...
Kur moka mirtim už gyvenimą, 
Gyvenimu už laisvę.
Man visur namai—
Visas pasaulis
Ir ieškosiu namų amžinai— 
Prie kiekvieno medžio ir akmenio, 
Kiekvienoj alkanoj širdy— 
Uždarytoj ir atviroj—
Aš ieškosiu namų amžinai— — — 

Janina Degutytė

Myli keliones
Perplaukė Atlanto 

vandenyną 200 kartų
Anglas L. Charles Wal

lach perplaukė Atląnt%(Įąį-’ 
vu, suprantama) du šimtu - 
kartų. Jis jau yra 90 metų 
senis, bet jaučiasi, sako jis, 
kaip 21 metų jaunikaitis.

Pirmu kartu, kai plaukė - 
iš Liverpool į NewYorką—- - 
ėmė 12-ką dienų. Tai bus. 
69 metai atgal ateinantį į 
liepos mėnesį.

Užmirštant natūrališkus 
trūkumus — mažą šlubavL’ 
nią,i lengvą apkurtimą11 ft*-1 
ir silpną regėjimą kairiąja 
akim, jis jaučiasi esąs ge
ram sveikatos stovyj.

—Kai buvau 3-jų metų, 
daktarai sakė, kad nesu
lauksiu 5-kių metų—vaikų 
paralyžius sunaikins mane, 
bet aš esu čia įrodyt jums, 
kaip klaidingi jie buvo.

—Žmogus tvirtai užsilai- 
, kąs nugali visas gyvenimo 

kliūtis ir aš tą padariau ir 
vėl padarysiu, —gyrėsi jis, 
—nepaisant akies daktarų 
pesimizmo.

Jo pribuvimo tikslas New 
Yorkan — surasti akies 
daktarą, kuris sutiks: kur 
yra gyvybė, ten yra jos vil
tis.

Bevaikis, našlys nuo 1944 
m., kas metai pusę jų pra
leidžia keliaudamas, liku- 

' sias metų dalis—viešbučio 
kambaryje.

J. N.

Svajonė neišsipildė
Eskalatorius sunaikino 
svajonę tapti pianiste

šešių metų mergaitė, Ro
berta Gilliam, sakė savo

Apie nūdienes nuotaikas Tarybų Lietuvoje
ga tais klausimais labai 
mums padeda geriau išryš-(IŠ laišką)

Vienas veikėjas iš 
niaus rašo:

Vilnius, 1962 bal. 21
Brangus drauge Antanai,

“Išties istorinis įvykis mū
sų šalies gyvenime buvo mū
sų partijos suvažiavimas. 
Jo priimtoji Programa su
kėlė mūsų žmonėms daug 
naujų minčių, sužadino jų 
energiją. Ir mes, vyresnės 
kartos žmonės, lyg pajau
nėjome. Ir mes kartu su 
visais norime gyventi ko
munizme. O tam reikia pa
greitinti komunizmo staty
bos tempus. Na, ir mes 
stengiamės.

Pas mus dabar visi gyve
na suvažiavimo nutarimais, 
rūpinasi kuo greičiau ir kuo 
geriau juos įvykdyti. Šių 
metų pradžioje toliau gerė
ja reikalai mūsų pramonė
je ir žemės ūkyje. Šiais me
tais Lietuvos pramonė jau 
dirba tokiu lygiu, kuris bu
vo planuojamas pasiekti tik Eduardas Mieželaitis už jo 
1964 metais.

Priešiškoji spauda pas jus 
daug rašė apie tariamą mū
sų šalies žemės ūkio krizę. 
Tai jų amatas. Tuo tarpu 
mūsų žemės ūkis metai iš 
metų turi nemažus laimėji
mus. Žinoma, augant gy
ventojų skaičiui ir jų porei
kiams, žemės ūkio gamyba 
turi žymiai smarkiau j 
priekį eiti- Dabar šia kryp
timi ir dirbame: šiek tiek 
žemės ūkio organi z a c i n ę 
struktūrą pakeitėm tikslu 
geriau, konkrečiau padėti 
toliau vystytis žemės ūkiui. 
Gyvenam pavasario dienas, 
nors jis šiemet vėlyvas. 
Dzūkijoj jau pradėjom sė
ti. Iš viso sėjai pasiruošėm 
gerai. Visi tikimės'išsiau
ginti gerą derlių. Ta pro
ga: kalbantis su žemės ūkio 
darbuotojais, Jūsų medžia-

Vii-j kinti sociali s t i n i o žemes

likimas. Mes visi kartu su 
Kazio Preikšo šeima dėkoja
me už pareikštą užuojautą 
ryšium su jo mirtimi.

Na, o mes., likusieji gyvi, 
regiamės dar geriau dirbti. 
Žinoma, į vadovaujantį dar
bą vis daugiau keliam jau
nas jėgas.

Baigdamas noriu iš visos 
širdies palinkėti Jums ge
ros sveikatos, ištvermės 
sėkmės Jūsų dideliame 
kilniame darbe.”

ūkio pranašumus.
Daug naujienų buvo kul

tūriniame gyvenime. Sausio 
mėn. pradžioje Kauno halė
je įvyko didžiulis liaudies 
švietimo darbuotojų pasita
rimas, o balandžio mėn. — 
kultūros darbuotojų pasita
rimas . Jie parodė, kad mū
sų inteligentija ir mokyto
jai labai gerai sutiko suva
žiavimo priimtą Programą. 
Jos idėjomis jie dabar auk
lėja jaunimą.

Daug įspūdžių paliko kom
pozitorių ir dailininkų su
važiavimai, rašytojų valdy
bos plenumas, kuriuose bu
vo apsvarstyti kūrybinės in
teligentijos užd aviniai. 
Džiugu, kad mūsų kompozi
toriai, dailininkai, rašyto- jūsų laikraščio skaityto
jai, pastaraisiais metais su- jams ir visiems Amerikoje 
kūrė daug puikių kūrinių, gyvenantiems lietuviams, 
kurie šiandien žinomi ne tik į “Laisvę’ ’skaitau jau tre- 
pas mus bet ir kitur. Jūs'metai. Man labai patin-

jai, pastaraisiais metais su-

jau., be abejo, girdėjote, kad

eilėraščių r i n k i nį “Žmo
gus,” išleistą rusų kalba, 
pristatytas Lenino premijai 
gauti. Visi didieji mūsų ša
lies laikraščiai labai aukš
tai įvertino E. Mieželaičio 
talentą. «

Neseniai baigėsi rinkimai 
į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą. Gerai atsimenu patį, 
draugas Antanai, buvusį 
Lietuvoje per pirmuo sius 
rinkimus pokario metais. 
Kiek daug laiko praėjo nuo 
tų rinkimų, ir kiek pasikei
tė visas mūsų gyvenimas— 
tiek bendroji respub likos 
padėtis, tiek mūsų žmones- 
Ir žmonės šiandien nebe tie, 
ir rinkimai ne tie.

Mums irgi buvo netikėta 
Kazio Preikšo mirtis. Mes 
niekad negalvojome, kad Jis 
galėtų mirti pirmiau už 
mus. Bet toks jau žmogaus

ir 
ir

amžiaus draugėms ir drau
gams velykų vaikų puotoj: 
—Kai aš užaugsiu, moky
siuos būti pianiste.

Bet viskas užsibaigė at- 
bulon pusėn.

Važiuojant namo subway 
ant eskalatoriaus ji parpuo 
lė ir eskalatorius pagavd 
jos pirštus. Nuvežus į Bel
levue ligoninę, daktarai nu-' 
piovė dešinės rankos du 
pirštus, nes jie buvo su
trinti.

Pianizmas neprad etas 
pasibaigė. Gaila mergaitės, 
labai gaila!

Gerbiamoji Redakcija!
Visų pirma leiskite 

sveikinti Jus, o tuo pačiu ir 
visus “Laisvės” skaitytojus 
su Tarptautine Darbininkų 
Solidarumo Diena — Gegu
žės Pirmąja.

Tuo pačiu siunčiu nuošir
džiausius linkėjimus Jums,

pa

jams ir visiems Amerikoje

ka, kad “Laisvėj” rašoma 
gana plačiai apie Tarybų 
Lietuvos gyvenimą, apie A- 
merikos lietuvių gyvenimą, 
nepamiršta pažymėti ir viso 
pasaulio svarbiųjų įvykių. 
Todėl tikiu, kad “Laisvė” 
duoda daug naudos Ameri
kos lietuviams ir Tarybų 
Lietuvos skaitytojams.

Džiugu ir tai, kad “Lais
vė” turi atitinkamą skyrelį, 
kuriame skelbiamos pavar
dės ieškomųjų ir ieškančių
jų asmenų.

Laisvalaikiu aš užsiiminė
ju numizmatika, bet netu
riu jokio katalogo, kuris 
man padėtų geriau pažinti 
numizmatinę medžiagą. Su
žinojau, kad Amerikoje yra 
išleistas katalogas “A cata
log of modern coins” by 
R. S. Jeoman 1957 metų 
(gali būti ir vėlesnės lai-

KINIJA NUTIESĖ 
KELIĄ Į LAOSĄ

Vientiane. — JAV karo 
specialistai sako, kad Kini
ja pravedė labai platų plen
tą į Laoso partizanų valdo
mą teritoriją. Sakoma, kad 
kelias tiesiamas link 
Phongsaly, ir jau atvestas 
arti jo,beliko tik 40 mylių 
nutiesti iki miesto. Kelią 
baigus jis turės abiejų ša
lių gynybai didelės svarbos.

ŠVIESOS GREITIS
Šviesa per vieną sekundę 

eina apie 186,000 mylių 
greičiu. Garsas palygina
mai eina labai lėtai. Kada 
yra audra, žaibą matome 
daug anksčiau negu išgirs-

dos). Todėl norėčiau, kad 
kas nors iš skaitytojų ga
lėtų man jį padėti įsigyti. 
Iš savo pusės už šį katalogą 
galėčiau atsiųsti lietuviškų 
knygų pagal susitarimą, ar
ba ką nors iš numizmatikos, 
jei tas domina.

Siunčiu nuoširdžius lin
kėjimus!

Stasys Rumšą 
Lithuania, USSR 
Šiauliai
čarno g-vė, Nr. 16 
Rumšą Stasys, Antano
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Baisūs dokumentai apie hitlerininkų planą 
i ištisoms tautoms naikint Rytuose

Griovimas, naikinimas! Koncentracijos stovykla, ' 
kartuvės, vergovė—štai kalba, kurią-kalba fašizmas, štai ; 
pagrindinė jo programų ir planų prasmė. “Operacija 
A V”, “Kotbuso operacija,” “Griuno planas”, “Barbarosos ; 
planas,” — kiek tautų naikinimo ir apiplėšimo baisių pla
nų XX amžiaus žmogėdrų beprotiškose galvose.

... Jų tarpe ypatingą vietą užima generalinis planas 
ft)st,” sudarytas Himlerio imperijos saugumo vyriausio
sios valdybos, netrukus po to, kai hitlerinė Vokietija už
puolė Tarybų Sąjungą, šiame plane atskleisti būdingiau
si vokiškojo imperializmo agresyvios programos bruožai 
•^-siekimas ugnimi ir kardu pavergti Rytų Europos tau- 
fe^,;.yi^įškai atimti jon).^ ^ifcįfeįgį savarankiškumą, na
cionalinę kultūrą ir savitumą, 'pasisavinti jų nacionali
nius turtus, paversti Rytų Europos valstybių gyventojus 
beteisiais vergais, panaudoti juos kaip pigią darbo jėgą.

Pats planas “Ost” iki šiol nesurastas. Bet aptikti 
nauji dokumentai, kurie leidžia spręsti apie vokiškojo 
imperializmo viešpatavimo Rytų Europoje įtvirtinimo 
programą, apskaičiuota 30-čiai metų. Tai visų pirma 
SS kariuomenės vado Himlerio aplinkraštis (dokumen
tas Nr. 1) ir jo samprotavimai, kaip elgtis su rytinių 
sričių vietos gyventojais (dokumentas Nr. 2). Doku
mente Nr. 3 pateikiamos “rytų ministerijos” pirmosios 
vyriausiosios politinės valdybos skyriaus viršininko dak
taro Vetcelio pastabos ir pasiūlymai dėl plano “Ost.” 
Jo samprotavimai šiuo klausimu visiškai atitinka Ro
zenbergo pažiūras. Dokumente Nr. 4—laiške, adresuo
tame vienam iš vokiečių rasės stiprinimo reikalų impe
rijos komisariato vadovų,—Himleris reiškia savo nuo
monę apie jam pateiktą planą “Ost.”

Šie dokumentai mūsų spaudoje skelbiami pirmą 
kartą. Jie pateikiami sutrumpinti. Pilnas jų tekstas 
bus išspausdintas pirmame “Karinio-istorinio žurnalo” 
numeryje. Dokumentų turinys atskleidžia baisius hit
lerininkų sumanymus, jų siekius pavergti ir sunaikinti 
ištisas tautas. Iš šių dokumentų galima spręsti, ką ruo
šė fašistai kiekvienam iš mūsų ir ką galvoja jų pasekėjai 
dabartinėje Vakarų Vokietijoje.

“Komsomolskaja Pravda” 
(1960 m. sausio 20 d.)

DOKUMENTAS Nr. 1
SS kariuomenės reichsfiureris
Specialinis traukinys,
1940 05. 28
Visiškai slapti '
Valstybinės svarbos!

šeštadienį, šio mėnesio 25 dieną, aš pateikiau fiu
reriui raštiškai išdėstytus savo samprotavimus, kaip 
elgtis su rytinių sričių vietos gyventojais. Fiureris per
skaitė visus šešis mano projekto puslapius, rado šį pro
jektą visiškai teisingą ir pritarė jam. Tuo pačiu metu 
fiureris liepė atspausdinti projektą kiek galima ma
žesniu ekzempliorių skaičiumi, uždrausti jį platinti ir 
elgtis su juo kaip su visiškai slaptu dokumentu. Mūsų 
pasikalbėjime dalyvavo taip pat ministras Lamersas. 
Fiureris pareiškė pageidavimą, kad aš pakviesčiau į 
Berlyną generalgubernatorių Franką, supažindinčiau jį 
su projektu ir praneščiau jam, jog fiureris visiškai jam 
pritaria. Aš pasiūliau fiureriui pavesti ministrui La- 
mersui, kuriam aš įteikiau vieną projekto egzempliorių, 
supažindinti su juo keturis rytinių sričių gauleiterius: 
Kochą, Forsterį, Greizerį, aukščiausiąjį Silezijos pre
zidentą, generalgubernatorių Franką, taip pat reichsmj- 
nistrą Darę ir pranešti jiems, kad fiureris pritaria šiam 
projektui ir patvirtino jį kaip direktyvą . . .

Fiureris sutiko su manim ir davė ministrui Lamer- 
sui atitinkamą pavedimą.

SS kariuomenės reichsfiureris
DOKUMENTAS Nr. 2

Visiškai slaptai '
Valstybinės svarbos!

Kai kurie samprotavimai,
Kaip elgtis su rytinių sričių vietos gyventojais
Santykiuose su rytinių sričių vietos gyventojais mes 

turime remtis tuo, kad mums teks pripažinti kiek ga
lima daugiau atskirų tautybių ir nustatyti savo santy
kius su jomis, t. y. šalia lenkų ir žydų mes turime pa
galvoti apie ukrainiečius, baltarusius, gorakus., lenkus ir 
ir kašubus, taip pat apie kitas tautybes, su kuriomis 
mums, gal būt, teks turėti reikalų.

Tuo aš noriu pasakyti, kad mes labiausiai suintere
suoti jokiu būdu ne vienyti rytinių sričių tautas, o, prie
šingai, skaidyti jas į kiek galima smulkesnes atšakas 
ir grupes. Kai dėl atskirų tautybių, mes nepasiryžę 
telkti ir didinti jų, juo labiau palaipsniui skiepyti joms 
nacionalinę sąmonę ir nacionalinę kultūrą. Priešingai, 
mes suinteresuoti, kad jos būtų suskaidytos į daugybę 
smulkių grupių ...

Jau po kelerių metų — man rodos, po 4-5 metų — 
sąvoka “kašubai,” pavyzdžiui, turi tapti nežinoma, ka
dangi iki to laiko kašubų tautybė jau neegzistuos (tas 
pat, skyrium imant, pasakytina ir apie vakarų prūsus). 
Aš tikiuosi, kad mums pavyks visiškai sunaikinti sąvoką 
“žydai,” nes yra galimybių masiškai perkelti žydus į Af
riką ar į kokią kitą koloniją. Šiek tiek laiko prireiks 
tam, kad mūsų teritorijoje išnyktų tokios tautybės; kaip 
ukrainiečiai, gorakų ir lužicų tautybės gyventojai; Vis
kas, kas buvo pasakyta apie šias atskiras tautybes, dar 

/ žymesniu mastu liečia lenkus.
Principinis klausimas, sprendžiant visas šias prob

lemas, yra švietimo sistemos klausimas ir tuo pačiu— 
jaunimo atranka ir filtravimas. Ne vokiečių tautybės 
,rytinių sričių gyventojams neturi būtį, aukštųjų mo
kyklų.

sričių gyventojams neturi out;, aUKStųjų mO-: mažiau suvcmiviisiav ivimų peismciunp uz vėniueiiyHu uu- . uuujyuais uuivnii II — ;r7T-.. A .. V- zitfav^ I* 1QA9
Jiems užtenka keturklases pradinės mokylos. du. Kaip vėliau sužinojau, užsienio reikalų ministerija reikalaus, kad Opa-lack’ol 4 p?--Laisve (Liberty)—Antr., gegužes (jnay;

Mokymo tikslas šioje liaudies mokykloje turi būti tik: 
paprastas skaičiavimas iki 500, mokėjimas pasirašyti, 
įsitikinimas, kad dievas įsakė lenktis vokiečiams, būti 
sąžiningiems, uoliems ir paklusniems. Manau, kad mo
kėjimas skaityti reikalingas. Be šio tipo mokyklos, ry
tinėse srityse neturi būti daugiau jokių mokyklų. Tė
vai, norintieji duoti savo vaikams gerą išsilaivinimą pra
dinėje, o paskui ir auktesniojoje mokykloje, turi pra
šyti tam leidimo SS kariuomenės vyriausiuose organuo
se ir policijoje. Į prašymą pirmiausia bus atsižvelgiama 
priklausomai nuo to, ar vaikas neturi priekaištų ra
siniu požiūriu, ar jis atitinka mūsų reikalavimus. Jei
gu mes pripažinsime vaiką tinkamu pagal rasinius po
žymius, jo tėvams bus pranešta, kad vaikui leidžiama 
mokytis Vokietijoje ir jis ten gyvens ilgą laiką.

Šių gero kraujo vaikų tėvai turės pasirinkti—ati
duoti vaiką... arba persikelti į Vokietiją ir tapti ten 
lojaliais piliečiais. Jų tėviška meilė padės pažaboti juos, 
nes vaiko ateitis ir išsilavinimas priklausys nuo tėvų 
lojalumo.

Šalia tėvų prašymų jų vaikų mokymosi klausimu, 
kasmet turi vykti visų generalgubernijos vaikų nuo 6 
iki 10 metų amžiaus filtravimas, siekiant nustatyti, ar 
jie kraujo atžvilgiu yra. pilnaverčiai ar nepilnaverčiai.

Vadinasi, generalgubernijos gyventojai, nuosekliai 
vykdant šias priemones, per artimiausius 10 metų su
sidės iš likusių nepilnaverčių žmonių, kurių skaičius dar 
padidės, perkėlus gyventojus iš rytinių provincijų, taip 
pat tos pačios rasės gyventojus, gyvenančius visose Vo
kietijos imperijos dalyse (pavyzdžiui, sorbus ir vendus). 
Šie gyventojai bus vadovų neturinti darbo jėgos masė, 
kuri kasmet aprūpins Vokietiją sezoniniais darbininkais 
ir darbininkais juodiesiems darbams (kelių tiesimui, ak
mens skaldykloms, statyboms).

DOKUMENTAS Nr. 3

Iš L. S. Klubo atsibuvusio 
pikniko

Gegužės 6 dieną galima 
sakyti buvo pasekmingas 
piknikas. Buvo ir iš kitų 
miestų svečių. Klubo ger
biamos gaspadinės visada 
pagamina skanių valgių, 
kas patenkina atsilankiu
sius narius ir svečius.

Po pikniko, klubo darbš
tusis pirmininkas Kanapis 
pakivetė narius į susirinki
mą. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas Kanapis. Iš 
protokolo, finansų raštinin
ko ir kasieriaus raportų pa
sirodė, kad LSK sparčiai 
auga nariais ir jau įsigijo 
nuosavą namą. Gauti penki 
laiškai nuo gerų draugų ir 
narių su pinigais — nuo 
50 iki 500 dolerių, už ku
riuos perka klubo obligaci
jas (bonds). Tai yra labai 
graži dėl LSK kultūros ir 
apšvietos centro parama, už 
ką klubas yra labai dėkin
gas.

Iš atsibuvusių keturių 
piknikų buvo raportai ko
misijų ir vadoVau j a n č i ų 
gaspadinių. Raportavo M-; 
Zavienė, M. Balzer, M. 
Koch ir A. Ląck. Šie prane
šimai rodo, kad per gaspa
dinių pasidarbavimą klubui 
liks gražaus pelno. Už tai 
visas susirnkimas dideliu 
rankų plojimu joms padėko
je).

Klubo ligoniai
Pranešta, kad Mare elė 

Green randasi ligoninėje. 
Klubas linki jai greitai pa
sveikti. Taipgi buvo links
ma išgirsti, kad draugė Ka- 
napienė žymiai sveiksta ir 
gal greitai atvažiuos į klubo 
pikniką. Nutarta surengti 
gražų su programa pikniką 
gegužės 13 dieną pagerbi
mui motinų. Visas tas dar
bas pavestas. S Tamošiū
nui.

Namo komisijos raštinin
kas pranešė., kad vėliausia
me susirinkime dalyvavo iž
do globėjai (trustees) Jo
seph J- Vigan, G. Danys ir 
E. Urbonas, taipgi ir komi
sijos nariai: J. Koch, J. W. 
Thomson, W. Lack ir J. 
Birštonas. Išklausius pa
stato remontavimo vadovų 
G. Danio ir W. Lacko rapor
tus ir visapusiškai apsvars
čius, suteikta jiems visa ga
lia veikti ir ant toliau.

Lietuvių Socialis Klubas 
turi gerų draugų ir narių, 
kurie gyvena už Floridos ri
bų. Jie beveik kiekvieną 
žiemą atvažiuoja praleisti 
atostogas . Bet kada atva
žiuos sekančią žiemą, tai 
ras gražią salę, kurioje ga
lės linksmai praleisti laiką, 
pasišokti ir padainuoti.

L. S. Klubas nesikiša į 
politiką. Jo tikslas yra 
skleisti teisingą, mokslišką 
apšvietą žmonių tarpe.. At
eityje, gal būt/ L. S, K. su- 
silauks sau ir visiems žmo
nėms pageidaujamą kaimy
ną. Miami Herald dienraš
tis paseklbė, kad Dr. Beck- 
witz važiuoja į Tallahassee, 
Floridos sostinę, su pen
kiais milijonais dolerių ir

Nuorašas
1214, Valstybinės svarbos 
Visiškai slaptai 
Berlynas 1|942. 4. 27

Bendros pastabos dėl generalinio plano “Ost”
Planas dėl savo galutinio tikslo, būtent dėl planuo

jamo minėtų teritorijų rytuose suvokietinimo, yra pri
imtinas. Tačiau didžiuliai sunkumai, kurie, be abejo, 
pasitaikys, įgyvendinant šį planą, ir netgi gali sukelti 
abejojimų jo įgyvendinimu, atrodo plane palyginti ne
dideli. Visų pirma į akis krinta tai, kad į planą nepa
teko Ingermanliandija, Padniepris, Tauridė ir Krymas 
kaip teritorijos kolonizacijai.

Šiuo metu jau galima daugiau ar mažiau konkre
čiai nustatyti rytinės kolonizacijos sienos (šiaurinėje ir 
vidurinėje dalyse) liniją, einančią nuo Ladogos ežero 
iki Valdajaus aukštumos ir toliau iki Briansko.

Generalinis planas “Ost” numato, kad, karui pasi
baigus, rytinėms teritorijoms nedelsiant kolonizuoti per
sikėlėlių skaičius turi sudaryti... 4,550,000 žmonių. Šis 
skaičius man neatrodo per didelis, atsižvelgiant' į kolo
nizacijos lailwtai^pj, lygų 30 metų. Visiškai galimas 
daiktas, kad jis galėtų būti ir didesnis. Reikia turėti 
galvoje tai, kad šie 4,500,000 vokiečių turės būti pa
skirstyti tokiose teritorijose, kaip Dancigo - Vakarų 
Prūsijos sritis, Vartos sritis, Aukštutinė Silezija, gene- 
ralgubernatorija, pietryčių Prūsija, Balstogės sritis, Pa- 
baltijys, Ingermanliandija, Baltarusija, iš dalies taip 
pat Ukrainos sritys...

Dėl lenkų klausimo sprendimo
Lenkų skaičius sudaro apytikriai 20-24 milijonus 

žmonių. Iš visų pagal planą perkeltinių tautų lenkai 
yra priešiškiausiai nusiteikusi vokiečių atžvilgiu, gau
siausia ir todėl pavojingiausia tauta.

Planas numato iškelti 80-85 procentus lenkų, tai 
yra iš 20 ar 24 milijonų lenkų 16-20.6 milijono turi būti 
iškelta, tuo tarpu 3-4.8 milijono turi' likti vokiečių ko
lonistų apgyvendintoje teritorijoje. Šie vyriausiosios 
imperijos saugumo valdybos pasiūlyti skaičiai nesutam
pa su imperijos komisaro vokiečių rasei stiprinti duome
nimis dėl tinkamų suvokietinti, rasės atžvilgiu pilna
verčių lenkų skaičiaus. Imperijos komisaras vokiečių 
rasei stiprinti atliktos Dancigo - Vakarų Prūsijos ir 
Vartos sričių kaimo gyventojų apskaitos pagrindu su- 
vokietinimui tinkamais laiko 3 procentus gyventojų. 
Imant šį procentą pagrindu, iškeltinių lenkų skaičius 
turi sudaryti daugiau kaip 19-23 milijonus...

Galiu sutikti, kad\milžiniškoje Vakarų Sibiro stepių 
teritorijoje su juodžemio sritimis gali sutilpti žymiai 
daugiau kaip 20 milijonų žmonių, planingai apgyvendi
nant šias sritis. Tam tikri sunkumai gali kilti praktiš
kai įgyvendinant panašų masinį perkėlimą. Jeigu perkė
limui pagal planą numatoma 30 metų laikotarpis, tai per
keliamų asmenų skaičius kasmet sudarys apie 700 - 800 
traukinių, o turtui ir, gal būt, galvijams pervežti—dar 
kelių šimtų traukinių. Tai reiškia, kad vien lenkams 
pervežti kasmet prireiks 1,000-1,200 traukinių. Taikos 
metu tai galima laikyti techniškai įvykdomu dalyku.

Visiškai aišku, kad lenkų klausimo negalima spręsti 
lenkų likvidavimo keliu, panašiai, kaip tai daroma su 
žydais. Toks lenkų klausimo sprendimas amžiams ap
sunkintų vokiečių tautos sąžinę, ir mes netektume visų 
simpatijų, juo labiau kad ir kitos kaimyninės mums tau
tos pradėtų bijoti, kad vieną gražią dieną jas ištiks ta 
pati lemtis. Mano manymu, spręsti lenkų klausimą rei
kia taip, kad iki minimumo būtų sumažinti mano aukš
čiau minėti politiniai sunkumai. Dar 1941 metų kovo 
mėnesį viename memorandume išdėsčiau pažiūras, kad 
lenkų klausimą galima iš dalies išspręsti daugiau ar 
mažiau savanoriško lenkų persikėlimo už vandenyno bū-

ne be susidomėjimo žiūri į galimo dalinio lenkų klausimo 
sprendimo idėją, perkeliant lenkus į Pietų Ameriką, 
ypač Braziliją. Mano nuomone, reikėtų siekti, kad, karui 
pasibaigus, kultūringi, o iš dalies ir kiti lenkų tautos 
slubksnįai, netinkami suvokietint dėl rasinių ir politi
nių priežasfeių, emigruotų į Pietų Ameriką, taip pat į 
Šiaurės ir Centrinę Ameriką...

Perkelti milijonus pavojingiausių mums lenkų, išve
žant juos į Pietų Ameriką, ypač Brazil ją, visiškai įmano
ma. Be to, galima būtų pabandyti mainais susigrąžinti 
Pietų Amerikos vokiečius, ypač iš Pietų Brazilijos, ir ap
gyvendinti juos naujose kolonijose, pavyzdžiui, Tauridė- 
je, Kryme, taip pat Padniepryje, nes dabar nekalbama 
apie imperijos kolonijų Afrikoje apgyvendinimą...

(Bus daugiau)

MIAMI. FLA
apleistas lėktuvų laukas bū
tų pavestas budav o j i m u i 
naujos ligoninės, kurioje 
būtų įdėta 1,000 lovų ir 
dirbtų ne mažiau kaip 500 
a p t a mauto jų. Jeigu tas 
įvyks, tai klubo nuosavybė 
daug aukščiau pakils, negu 
dabar yra.

J. W. Thomsonas

Baltimore, Md.
Sparrows Point B^thlX 

hem Steel Co. per dvi savai
tes jau atleido 500 darbi
ninkų. Numatoma, kad dar 
atleis apie 3,000.

Kalbų yra visokių. Vie
ni sako, kad kompanija 
“neturi užsakymų,” o jau 
pasigaminus prekių pakan
kamai; kiti — kad supyko 
prieš JAV valdžią, kuri ne
leido pakelti po $6 ant plie
no tonos, o dar kiti sako, 
kad bijosi darbininkų strei
ko.
Čia buvo Ramzi išdirbystė, 

kurioje dirbo apie 700 dar
bininkų. Gamino skardos 
dėžes. Dabar užsidarė. Sa
koma, kad kitur išsikelia, 
bet kur, tai dar nežinia- 
Gal į mažesnius miestelius, 
o gal ir į užsienį.

Janafy

Worcester, Mass.
BISKIS ĮSPŪDŽIŲ 

IR PADĖKOS
Balandžio 13 d. staiga 

sunegalėjus atsidūriau ligo
ninėje. Ten teko pabūti 
apie porą savaičių. Kaip 
yra nesmagu, kai liga su
spaudžia, o dar ligoninėj 
tuojau prisistato dūšių ga
nytojas. Jis sako: “Mirsi, 
tavo sielą reikia gelbėti.” 
Vos galėdama iškalbėti, pa
sakiau: Pasitrauk tu čia 
man nereikalingas.

Didžiausia paguoda ser
gančiam, tai gauti užuojau
tos ir linkėjimų laiškeliai ir 
gėlėsį kurių’ tiek daug ga
vau nuo pavienių ir draugi
jų. Labai daug ačiū!’ Ai
do chorui, L. S. ir D. Drau
gijos moterų skyriui, J. ir 
O. Dirveliams, R. ir I. Ja
nuliams, G. ir H. Smith ir 
kitiems visiems didelis dė
kui! Dabar jaučiuosi jau 
gerai susveikus.

Taipgi noriu širdingai pa
dėkoti floridiečiams, nes tai 
pirmąsyk mums su drauge 
Ona Krajauskiene teko pa
matyti tą pasakišką saulė
tą ir šiltą kraštą. Ten ne 
vien gamta maloni, bet ir 
žmonės. Ten šiauriečiai pa
žangiečiai lietuviai apsigy
venę ir nepaprastai svetin
gi: pavaišina ir pavežioja- 
Jų veikimas jaunatviškas, 
piknikai ir sueigos draugiš
kos ir pelningos pažangia
jam frontui.

Daug ačiū santpetersbur- 
giečiams J. ir E. Dovido- 
nams, K a 1 a n t a ms ir vi
siems kitiems už malonius 
priėmimus. Taip pat mia- 
miečiams draugams Čiula- 
dams, Kočiams ir visiems 
kitiems.

Marcelia Green ir 
Ona Kraujauskienė

1

Bethlehem, Pa.
LABA IGERA'KNYGA

Tai jau gavau Lietuvių 
Literatūros Draugijos 70-tą 
leidinį, knygą “150 dienų 
Tarybų Lietuvoje/’ kurią 
parašė d-ras Algirdas Mar- 
geris.

Knyga didelė, 380 pusla
pių, gražiai pagaminta, pa
veiksluota. Perskaičiau su 
dideliu įdomumu. Patariu 
kiekvienam ją atidžiai per
skaityti; jeigu kuris LLD 
narys, arba šiaip lietuvis 
šios knygos neperskaitys, 
tai labai saive' nuskriaus. 
Perskaitykite ją, ir susipa
žinsite su dabartine Lietu
va, su jos progresu, žmonių 
gyvenimu.

Frank P. Zavis

Plymouth, Pa.
AUTOMAŠINA UŽMUŠ® 

ŽMOGŲ STUBOJE
Dažnai yra sakoma, kad 

tik didmiesčiuose didelės 
kriminalystės yra papildė^ 
mos, bet tokių blogybių ne
trūksta ir mažuose mieste
liuose. O štai Plymoutho 
pilietis, 70 m. amžiaus, au
to mašinos vairuotojas, su
manė pademonstruoti po ta
vernas, kur jam teko gero
kai prisikaušti. Paskutinė 
“demonstracijos” stotis bu
vo ant Orchard St., ant pu
sėtinai aukšto kalnelio, o 
nuo čia., matyt, jau buvo 
nutaręs grįžti į pakalnę link 
namų.

Bet į pakalnę “raidas” 
buvo nelaimingas, nes auto 
mašina pergreit pradėjo 
riedėti, o neblaivus vairuo
tojas, matyt, nesuvokė pa
naudoti stabdžius, stojo ant 
geso, ir mašina riedėjo aįrte 
70 mylių, o klonyje reikėjo 
išsisukti į Shauny Avė., ne? 
Orchard St. galas. Vairuo
tojas sukti nesuvokė, tai vi
su smarkumu smogė į stubą 
ir nuvertė pusę namo. Tuo 
pačiu laiku, prie k i n a m e 
kambaryje, žmogus stebėjo 
televiziją ir vietoje tapo už
muštas. Pats auto vairuo
tojas buvo lengvai sužeis
tas. Dabar kai t i n a m a s 
žmogžudystėje. Bandė nu
sižudyti, tačiau nepavyko, 
kalėjimo sargas nuo mirties 
išgelbėjo. »

Ligoniai ir mirtys. Ona 
Globičienė jau šiek tiek su
sveikus. Iš ligoninės grįžo 
ir gydosi namie. Jonas Liu- 
tackas smarkiai susirgo, iš
vežtas ligoninėn ir jau po 
biskelį sveikata gėrėja. O. 
Globičienė ir J. Liutackas 
abu yra LDS ir LLD kuo
pų nariai. Taigi aš ir šių 
organizacijų nariai nuošir
džiai linkime jums abiems 
greitai ir pilnai susveikti.

Buvęs Plymoutho senas 
gyventojas R. Jervis balan
džio 26 d. mirė brolio far- 
moje, Massachusetts valstk 
joje. Palaidotas balandžio 
30 d. Lietuvių laisvose 
pinėse, Wyoming, Pa.

V. Žilinskass 4
llii

solino stotyje, Carey Ave., 
Kilkes-Barre, buvo nušau
tas naktinis darbininkas 
George Allabaugh, 43 metų 
amžiaus, 2 vaikų tėvas-

Piktadariai pačiupo tik 
$14. Po 11 dienų jie buvo 
suimti, tai Paul Yuknevich, 
20 m. amžiaus, ir K. Soun
der, 18-kos m. amžiaus. Sa
koma, kad pastarasis nušo
vė gasolino pardavėją ir bu
vo įstojęs į JAV armiją.

i ut
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/Mel tlažnai girdime, pri
metant kam nors paniekos

kia. Jei varlė būtų gudres
ne, ji ramiai tupėtų tarp 
žolių, ir žaltys jos nepa
stebėtų. Bet žalčiui arti
nantis, gal būt, dėl jo sa
votiško kvapo, varlės galvo
trūkčiais pasileidžia bėgti, 
o žaltys, būdamas daug 
greitesnis, bematant jas su
gauna, dažniausiai už už
pakalinės kojos. Prasideda 
rijimas — negreitas darbas.

Pamažu žaltys įtraukia 
gerklėn varlės koją, jo snu
kis jau prieina prie varlės 
dubens, bet štai čia netikė
ta kliūtis —kita koja. Ką 
su ja daryti? Žaltys ją at
lenkia į priešakį, priglau
džia prie liemens, ir riji
mo darbas eina toliau. Jau 
pusė varlės pasislėpė žal
čio žiotyse ir matyti tik jos 
galva, pora pirmutinių ko
jų ir vienos užpakalinės 
kojos pirštas. Varlė nuri
mo, matyti kaip ji kvėpuo
ja ir mirkčioja akimis. Ne
trukus matai kartu du snu
kius — žalčio, o jame var
lės. Dar akimirksnis — ir 
nebėra varlės. Dėl to žaltys 
pasidaro kiek storesnis.

Žaltys, esą, sugundė nie
kuo nekaltą Ievą rojuje prie 
uždrausto vaisiaus. Bet ki
taip rašo gamtininkas pro
fesorius T. Ivanauskas sa
vo knygoje “Gamtininko už
rašai” apie lietuviškus-dzū- 
kiškus žalčius.

“Dar vienas gyvūnėlis 
Gudų girioje nuo senų lai
kų traukė mano dėmesį. 
Tai žaltys. Juo labai do
mėjausi dar tebebūdamas 
vaikas. Kai vykstant ato
stogų, ar grįžtant po jų, 
tekdavo važiuoti į Pariečės 
stotį, pasitaikydavo užtikti 
žalčių. Pusiaukelėje, pa
čiame girios pakrašty, bu
vo Pilaunės karčiama, kur 
sustodavome atsikvėpti, už
kąsti ir arklius pasišerti. 
Pro Pilaunę teka Nevišėsl 
upelis, o per jį yra tiltas; 
be to, gana ilgas kelio tar
pas sustiprintas jau senais 
ir apipuvusiais rąstais. Čia 
ir buvo žalčių buveinė.

Gražiomis saulėtomis die
nomis jie ten šildėsi įsau-
lyje, bet, pastebėję žmogų, ’ Žalčiai deda kiaušinius ir 
greit nušliauždavo ir slaps
tydavęs! sutrūniju s i u o s e 
rąstuose.

Paskui susekėme dar 
garsesnę žalčių būstinę. 
Tame pačiame Pil a u n ė s 
kaime buvo dervos ir ter
pentino varykla, o savo 
produktus ji gaudavo iš pu
šų kelmų, kurių čia buvo 
atvežtos iš Gudų girios gi
lumos didžiausios krūvos.

Čia buvo tikra žalčių ka
ralystė. Ne tik sukrautuo
se kelmuose, bet ir pačiuo
se valyklos pastatuose, net 
tvartuose ir gyvennamiuo- 
se buvo pilna žalčių, ypač 
yA’ie pat destiliacijos kros
nių, mūrų plyšiuose. Man 
rtai buvo vertingas atradi
mas — Čia žalčių buvo ga
lima prigaudyt! dešimtimis.

Kai vėliau Petrapilyje su
organizavau mokslo priemo
nių dirbtuvę, tai iš to šal
tinio nuolat parsisiųsda- 
vau žalčių anatomijos pre
paratams. Įdomu, kad jie 
ten maža paisydavo žmo
gaus, šliaužiodavo ant grin
dų ir aplamai šiuo atžvilgiu 
buvo panašūs į kitus žmo
gaus įnamius — tarakonus, 
arba prūsokus. Gudų girio
je vėliau radau ir daugiau 
žalčių gyvenamų vietų 
turėjau progos stebėti 
gyvenimo būdą.

Seni dideli žalčiai turi
vo įpročius, nuo kurių ne
noriai atsisako. Jie griežtai 
jbaikosi pasirinktų vietelių, 
medžioja tam tikrame plote 
ir šildosi įsaulyje vis toje

ir 
jų

sa-

Man 
gulė- 
paža- 
Mano 
sakė,

bet kartais

• Bemedžiodamas Musteikos 
kaimo apylinkėse, dažnai 
užtikdavau toje pačioje vie
toje labai didelį žaltį, 
praeinant jis ramiai 
davo ant supuvusios, 
liavusios išvartos, 
medžioklės draugas
kad šį žaltį jis mato jau ke
linti metai ir kad dažnai jis 
užeina besišildantį vis ant 
tos pačios išvartos.

Svarbiausias žalčio mais
tas —varlės,
jis pasigauna ir žuvelių. 
Rupūžes žaltys ryja tik ba
do verčiamas, nes rupūžės 
oda išleidžia tam tikrą ne
skanų ir gailų skystimą. 
Žalčiai labai ėdrūs. Didelis 
žaltys lengvai praryja 4-5 
suaugusias varles. Dėl to 

iivarlės jų bijo daugiau ne- 
jgu bet kurių kitų gyvūnų.
Šiaip varlė, žmogaus ar žvė
riuko pagauta, retai tepa
rodo balsą, bet kai ją šu

tuo skiriasi nuo gyvačių, 
kurios gimdo gyvus jaunik
lius. Poruojasi jie balan
džio mėnesį, ir tuomet kar
tais vienoje vietoje galima 
užtikti keliolika susipynu
sių žalčių. Jų kiaušiniai 
esti beveik karvelio kiauši
nio ilgio, bet laibi. Žalčiai 
juos deda po supuvusiomis 
šiekštomis, į sutrūnijusius, 
kelmus, senus kūgius ir t. 
t. Bet labiausiai mėgiama 
žalčių vieta —tai mėšlo 
pristovėti tvartai. Ten kar
tais jų. šimtai susirenka dė
ti kiaušinių. Naujai padė
tas kiaušinis esti lipnus, ir 
dėl to visi kiaušiniai kar
tais sulimpa dideliais ka
muoliais.

Iš kiaušinio išsirita jau
ni žalčiukai dar tą pačią 
vasarą arba rudenį. Jie es
ti apie 16 centimetrų ilgio. 
Pirmaisiais metais dažniau
sia jie nieko neėda ir su
stingę savo urvelyje laukia 
kito pavasario.

Žaltys yra jaukus, ma
lonus padarėlis. Žmogui jis 
nėra žalingas ir kai kur 
žmogaus net mėgiamas. Se
novės lietuviai jį garbino ir 
leisdavo jam laisvai veistis 
namuose ir tvartuose. Dar 
ir dabar Lietuvoje yra žmo
nių, kurie žalčių nebijo ir 
nevaro iš savo namų. Seno
vėje daugeliui tautų žalčiai 
buvo tikybinio kulto objek
tas. Prisiminkime kad ir 
Eskulapą, medicinos dievą, 
kurio ženklas buvo žaltys, 
užsilikęs iki šių dienų kaip 
medicinos emblema. Žaltys 
buvo sveikatos, gyvybės 
reiškėjas. Manau, kad lie
tuviškas žodis “gyvatė,” se
niau buvęs žodžio “žaltys” 
sinonimas, kaip tik yra tos 
pačios šaknies kaip “gy
vas, gyvybė” ir t.t.

žalčio išniekinimas
Tuo būdu, gyvatė arba 

žaltys būtų taip pat sveika
tos, gyvybės simbolis. Ta
čiau senovės žydų religi
niuose raštuose daugelyje 
vietų visiems rėpliams ski
riama neigiama reikšmė. 
Žaltys ten yra velnio, pik
tos gudrybės įsikūnijimas. 
Krikščionybė, išaugusi ant 
žydų tikybos pagrindo, per
ėmė iš žydų biblijos šias 
pažiūras į žaltį.

Pagautas žaltys prie žmo
gaus greit pripranta ir esti 
nemalonus tik iš pradžių. 
Mat, jis turi įprotį, patekęs 
į priešo nagus, nubaidyti jį

gauna žąlyts, ji .baisiai rė-sąvo dvokiančiomis išmato-

mis. Bet vėliau jis to ne
daro ir nuostabiai greit su
sigyvena su nauja aplinka.

Po kelių dienų jis jau 
pradeda imti iš žmogaus ‘ 
maistą, geriausiai rudąsias 
varles. Laikyti žalčius pa
togiausia dėžėje su stikli
niais šonais, bet nesant to
kio įrengimo, juos gerai ga
lima laikyti tarp dvigubų 
langų, tik reikia ten padėti 
sausų lapų, sąmanų. Lan
guose patogu stebėti, kaip 
jie ryja paduodamas var
les. Jaunystėje dažnai lai
kydavau žalčius ir turėda
vau su jais daug nuotykių.

Įdomus nuotykis
Vieną sykį, prisigaudęš 

Gudų girioje keliasdešimt 
žalčių ir sudėjęs juos į dė
žę su samanomis, vežiausi 
į Petrapilį. Vilniuje, ati
davęs savo daiktus nešėjui, 
nusipirkau bilietą ir nuė
jau į vagoną. Bet nesulau
kiau nešėjo, o iki traukinio 
išėjimo laiko buvo maža, 
todėl grįžtu į stotį jo ieš
koti.

Ir štai matau tokį vaizdą: 
didelė Vilniaus stoties salė 
tuščia, tik jos viduryje guli 
mano daiktai, o tarp jų rai
tosi vienas iššliaužęs iš dė
žės žaltys. Šalia pamestas 
nešėjo diržas, aplinkui 
žmonės spaudžiasi prie sie
nų, stengdamiesi užlipti kuo 
aukščiausiai. Vos pavyko su
ieškoti išblyškusį mirtinai 
išsigandusi nešėją.

Priėjęs paėmiau žaltį, 
įsidėjau į kišenę ir užtikri
nau nešėją, kad jų daugiau 

i nėra, nors pats bijojau, kad 
kuris žaltys vėl neišlįstų iš 
menkai užkaltos dėžės. Vos 
prasimušęs pro žmones., 
paskutinę minutę patenku į 
traukinį. <

Bet ir čia nebuvo lemta 
pasibaigti nuotykiui, nes 
pripavažiuodamas Petrapi
lį, pastebėjau, kad pasku
bomis įkištas į atsarginę 
kojinę žaltys pabėgo, o 
miegamajame vagone, ku
riuo aš važiavau, jį rasti 
buvo sunku. Kad tik ne
įlįstų kam į drabužius, ypač 
kokiai moteriškei, nes būtų 
triukšmo—manau sau.

Pamažėle apeidamas va
goną,’ kuriame dar miegojo 
keleiviai, žiūrinėjau, ar ne
pamatysiu savo žalčio. Ir 
ilgai ieškoti neteko.

Žiūriu, mano gyvūnėlis, 
palindęs po kaklu miegan
čiai merginai ir, padėjęs 
savo galvutę, guli ant prie
galvio. Iš karto norėjau jį 
griebti, bet susilaikiau. O 
kas bus, manau, jeigu jis 

■ nušliauš po ja? Bet ilgai 
nereikėjo laukti. Mergina 
nubudo, pakėlė galvą ir pa
žvelgė pro langą. Tuo mo
mentu aš pasinaudojau — 
griebiau žaltį ir paslėpiau 
jį kišenėje.

Apie žaltį yra daug pasa
kų ir prietarų; matyti, kad 
senovės lietuvio gyvenime 
žaltys vaidino tam tikrą 
vaidmenį. Pasakoje “Eglė 
žalčių karalienė” jam ski
riama garbinga vieta. Kai 
kur žmonės buvo įsitikinę, 
kad žaltys melžia karves.

Kitur sakydavo, kad jis 
ne tik melžia karvę, bet pa
staroji prie jo taip pripran- 
tanti, jog netekusi žalčio, 
baubia ir mauroja, lyg ver
šiuką pametusi. žinoma, 
tai tik pasakos. Labai pa
plitęs pasakojimas, kad žal
čiai kažkur taip pripratę 
prie žmonių, kad ateiną 
gerti pieno iš vieno dubens 
su vaikais.

Sunku tuo patikėti, nes 
atrodo, kad žaltys neturi jo
kio pamėgimo gerti ipėno.”

Imta iš knygos “Gamti
ninko užrašai.”

J. Gaidys

Waterbury, Conn.
Gegužės 6 d. Waterburio 

Lietuvių Laisvų kapinių 
atstovų ir 'fotų savininkų 
įvyko bendras susirinki
mas. Jis buvo kapinėse. 
Žmonių susirinko skaitlin
gai, nes Waterburio lietu
viai pradėjo daugiau domė
tis savo tautiškomis kapi
nėmis: daugiau įsigyja lo
tų, daugiau laidojasi šiose 
kapinėse, nes supranta, kad 
žemė yra tokia pat, kaip ir 
airių kapinėse. Skirtumas 
tik tas, kad airių kapinėse 
už tokį pat žemes plotą ten
ka tris kartus brangiau mo
kėti.

Aš jau šių kapinių komi
tete be jokios pertraukos 
dalyvauju nuo 1917 metų. 
Per tą laiką daug įvykdė
me pagerinimų. Pereitais 
metais kapines daug pagra
žinome. Ir šiame susirinki
me nutarėme padirbėti ka
pinių pagražinimui — nuly
ginti žemę, užsėti žole, pa
sodinti medelių. Aš manau, 
kad tas bus įvykinta, nes 
kapinių valdyba yra darbš
ti.

Pas mus yra vedamas 
naujas automobilių vieš
kelis, tai vietomis jis eis, 
kur yra gyvenimo namai. 
Gyventojams duotas įsaky
mas, kad su birželio 5 d. 
turi išsikraustyti — susi
rasti kitus namus gyveni
mui. Jau penki mėnesiai 
prabėgo, o vis negalima su
sirasti liuosų namų. Kas 
daryti? Kai kurie sako: 
“Geriau jie gyvenimo na
mus statytų ant ratų, tai 
prisiėjus reikalui juos ga
lėtum į kitą vietą nusivež
ti”.

Westboro, Mass.
Padėka

Tariame nuoširdžiai ačiū 
visiems ir visoms, kurie vie
naip ar kitaip padėjo mums 
pergyventi vyro ir mūsų 
tėvo Kazimiero Žukausko 
laidotuves. >.
k Ačiū už gėles, už paruo
šimą užkandžių grįžusioms 
nuo kapinių, dėkui S. ir J. 
Reinardams, P. Usevičie- 
nei, M. Paurienei. Ačiū Ta
mašauskams iš Hingham, 
Freimantų šeimai iš So
merville, kurie aukojo po 
$10 gėlių nupirkimui, mes 
tuos $20 perduome “Lais
vei”, kurią Kazimieras taip 
labai mylėjo. Ačiū visiems 
ir visoms!

Petronėle Žukauskiene, 
žmona

Helen Bond, dukra 
Wilfred Bond, žentas 
Rodney Bond, anūkas

Gegužės 4 d. buvo atvy
kę Ona ir Jurgis/Š i 1 k a i. 
Jie pranešė, kad seniau il
gai gyvenęs Waterbury je, o 
dabar gyvenąs Hartforde, 
Juozas Žemaitis sunkiai 
serga.

Tą pat dieną nuvykome 
jį aplankyti į ligoninę. Pa
sirodo, kad balandžio 30 d. 
jam buvo padaryta opera
cija. Tada dar buvo silpno
kas, bet gegužės 8 d. jau 
radome daug sveikesnį.

Toje pat ligoninėje po 
operacijos gydosi ir Aksa- 
mitauskas-

Girdėjau, kad ir Walte- 
riui Dūdai buvo padaryta 
operacija. Linkiu visiems 
greitai ir pilnai susveikti

J. Strižauskas

Cleveland, Ohio
Meno choro koncertas
Clevelando ir apylinkės 

miestelių lietuvių seniai lau
kiamas meno choro koncer
tas jau ne už kalnų. Jis 
įvyks gegužės 20 d., ICA 
Italų svetainėje^ 15901 St. 
Clair Ave. Kaip paprastai, 
mūsų pramogų lankytojai 
pageidauja prie pramogų 
turėti ir pietus, tai ir šis 
koncertas bus su pietumis. 
Norintieji bendrai papie
tauti kviečiami atsilankyti 
1 vai dieną. Kaina už pie
tus, koncertą ir šokius $1-75 
asmeniui.

Koncertas prasidės 3 vai. 
popiet, o vėliau vyks šokiai. 
Įžanga į koncertą ir šokius 
$1.00 asmeniui. Kaip ma
tote ši viend iš stambiausių 
šio sezono sueigų bus jau 
paskutinė, todėl patartina 
visiems tai įsitėmyti ir atsi
lankyti.

Koncerto programa bus 
i įvairi, bet visas s mulkme- 
nas čia negi suminėsi. Vi
siems yra gerai žinoma, jog 
mes turtingi ir pirmaeiliais so
listais, kaip tai J. Krasnic- 
kas, S. Kuzmickas, jo žmo
na ir sūnus. Iš jų ir iš ne
kuriu choristų bus sudaryti 
duetai, kvartetai ir dar kai 
kas. Meno choras, vadovy
bėje J. Krasnicko, su nau
jomis dainomis pradės ir 
užbaigs šį gražų ir visų 
laukiamą koncertą.

J. Žebrys

Zuvis-ingątonus
Mil jonai rublių kasmet iš

leidžiama Vidurinės Azijos 
r e s p u b likos drėkinamie
siems kanalams valyti. 
Esant dideliems saulės ener
gijos ištekliams, jie gretai 
užauga vandens augalais, 
kurie labai mažina van
dens tekėjimo greitį.

Mokslininkai pasiūlė prieš 
vandens augmenijos augi
mą kanaluose kovoti biolo
giniais metodais, būtent., ak
limatizuoti Vidurinėje Azi
joje baltąjį amūrą, ši žuvis 
atgabenta iš Kinjos ir pasi
žymi tuo, kad šiltą dieną 
suėda tiek žolės, kiek pati 
sveria . Jos mėsa labai ska
ni ir maistinga.

Šiuo metu Turkmėnijoje 
jau išleista į kanalus dau
giau kaip 400 tūkstančių 
baltojo amūro egzempliorių, 
po 300-400 gramų kiekvie
nas. Šios vertingos žuvies 
veisyklose gauti pirmeji 7,- 
000 jos mailių (tik iš ikrų 
išsiritusios mažytės žuvy
tes).

Hartsdale, N* Y. — Mirė 
admirolas E. Burrough.

Žinios iš Lietuvos
Jauni specialistai išvyko į I Ir gydytojai ryžosi. Ligo- 

būsimąsias darbo vietas hmm lUicfa 94 OOO vi-e-

WESTWOOD, MAJSS.

Mii*us
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Kazimierui Žukauskui : : J;

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai, 
dukrai, žentui ir anūkui:

»

R. Y. Niaura
J. S. Budrevičia ,'
L. M. Trakimavičia
B. Kastačkienė
B. Sarapienė

______ _____  ,rif(h.rL !>•■.

M. Krasauskienė
C. Tarailienė
N. Grybienė ,.t
M. Uždavinis
A« O. Zaruba

1
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Vilniaus Valstybiniame 
institute įvyko busimųjų 
specialistų sk i r s t y m a s . 
Daugiau kaip 100 fizikos- 
m a t e m a tikos specialybių 
diplomantų jau pasirinko 
savo darbo vietas. Jie iš
vyks ten, kur labiausiai rei
kalingos jų jaunos rankos 
ir karšta širdis. Daug busi
mųjų mokytojų dirbs Ne
menčinės, Pabradės, Ignali
nos bei kitų respublikos ra
jonų mokyklose. J. Dilys

niui buvo įleista 24,000 vie
netų, vos prieš mėnesį pra
dėto Kaune gaminti prepa
rato — fibrinolizino. Ligo
nio gyvybė buvo išgelbėta.

Labiausiai patenkintas, be 
abejo, buvo J. Blužas. Juk 
jis dalyvavo kuriant naują 
preparatą ir įsisavinant jo 
gamybą. J. Valentas

MEDIKAI — Į KAIMĄ
Visi 102 Vilniaus Valsty

binio V. Kapsuko vardo uni
versiteto medicinos fakulte
to diplomantai gavo pasky- 
rirpus į darbo vietas. Dau
giau kaip 50 busimųjų gy
dytojų išvyksta į rajonų 
medicininio aptarn avimo 
punktus, 34 diplomantai 
dirbs mokslinį tir i a m ą j į 
darbą įvairiuose institutuo
se, dispanseriuose. O 5 jau
ni specialistai — Radviliš
kio, Šiaulių' ir kitose gele
žinkelio ligoninėse. V. N.

Naujasis preparatas 
gelbsti gyvybes

Kiekvienas stengėsi pir
masis paspausti ranką ir 
pasveikinti Respublikinė j e 
Kauno klinikinėje hospitali- 
nės terapijos katedros do
centą, medicinos mokslo 
kandidatą J- Blužą ir gy
dytoją A. Januškevičiūtę.

Į ligoninę atvežė sergan
tį kolūkietį Joną Augulį. 
Gydytoja numatė miokardo 
infarktą. Užsikimšusios šir
dies kraujagyslės grėsė žmo
gaus gyvybei.

A. VENCLOVOS
“ŠIAURĖS SIDABRAS”
VILNIUS. — Nauja An

tano Venclovos kelionių 
įspūdžių knyga “Šiaurės si
dabras” pasakoja apie au
toriaus kelionę po Islandiją 
1961 metais.

Nuotaikingai ir gyvai iš
kyla autoriaus pasakojime 
savitas ugniakalnių, fiordų 
ir geizerių kraštas, darbš
tūs jo žmonės. • Šiltai auto
rius aprašo susitikimus su 
rašytoju Nobelio premijos 
laureatu Haldoru Laksnesu. 
Paskutiniame -knygos sky
riuje autorius pasakoja 
apie Daniją, susitikimus su 
pažangiaisiais kultūros vei
kėjais. Knyga gausiai ilius- 

i truota nuotraukomis- Virį 
Jšelis dail. L. Paškauskaitėš. 
i Knygą išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la 8,000 egzempliorių tira
žu.

JAV JūRRINtNKAI 
MUŠĖ JAPONUS

Yokosuka, Japonija. —- 
Šioje prieplaukoje JAV jū
rininkai susimušė su civili
niais japonais. Kada JAV 
militarinė policija bandė 
suvaldyti jūrininkus, tai jie 
mušėsi ir su policininkais. 
Keli žmonės buvo pašauti, 
vienas JAV jūrininkas, o 
penki jūrininkai suareštuo
ti.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozotte Fark 17, N. Y.
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Kopenhaga. — Susikūlė
Danijos lėktuvas ir žuvo 15 
žmonių.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

Koncerto programą atliks Vyrų 
Dailės Grupė, Audrey Potsus—piano 
solo, Rožė Stripinis—solo, vadovau
jant Al. Potsus. Bus namie gaminti 
gardūs valgiai ir gėrimai. Kviečia
me vietinius ir apylinkinius atsilan
kyti. Rengimo komitetas (38-40)

DfiMESIO! Gegužės 27 d. Vyrų 
Dailės Grupė važiuoja j Hartfordą, 
Conn., dalyvaus Laisvės choro kon
certo programoje. Nusisamdę busą 
ir turi vietos kitiems, kurie norėtų 
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) 
_____ _________________. ....—___ ,___ . i

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) 
,zl z »'V '• ‘

į



ĮVAIRIOS žinios 
Sako: Kenedis per 
daug nori galios

Washingtonas. — Res
publikonų vadų sušaukta
me korespondentų susirin
kime kalbėjo buvęs JAV 
prezidentas Eisenhoweris. 
Jis kritikavo Kenedžio val
džią ir sakė, kad Kenedis 
per daug nori paimti galios 
į savo rankas, kas sudaro 
“Kongresui ir šaliai pavo- 
ju”.

Bet Eisenhoweris pil
niausiai užgyrė Kenedžio 
“kietą politika pasitarimuo
se su TSRS”.

DAR $17,000,000 DĖL 
TRIJŲ LĖKTUVŲ

Washingtonas. — Karo 
orlaivyno komandieriai vėl 
išreikalavo iš JAV Kongre
so $171,000,000 statymui 
trijų “RS-70” lėktuvų. Jie 
jau seniai statomi, daug pi
nigų išleista, bet vis nebai
giami. Tai bandomieji bom
bonešiai, kurie, sakoma, ga
lės skristi 2,000 mylių grei
čiu per valandą.

Jau kalbama apie demokratų 
i kandidatus valsti jos urėdams

SAKO, KAD SUMAŽĖJO 
BEDARBIŲ SKAIČIUS

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelba, kad 
dabartiniais laikais bedar
bių yra biskį mažiau 4,000,- 
000. Pavasarį, kada prasi-

Ateis ruduo ir ateis svar
būs valstijos rinkimai. Bus 
renkamas naujas guberna
torius ir vienas senatorius. 
Demokratų partijos politi
kai labai susirūpinę. Suin
teresuotas ir prezid e n t a s 
Kenedis. Jau prasidėjo ieš
kojimas toms vietoms kan
didatų. Majoras Wagner i s 
buvo net į Washingtona nu
vykęs pasitarti su preziden
tu. Kokius jis prezidento 
patarimus parsivežė, viešai 
neskelbiama.

Buvo plačiai kalbama 
apie patį Wagneri kaip ge
riausią demokratų kandida- 

■ tą į gubernatorius. Buvosa- 
koma, k a d tik jis galė
tu susidoroti su Rockefelle- 
riu, kuris tikrai vėl kandi
datuos tai aukštai vietai. 
Bet Wagner is pasakė, kad 
jis nesutiks kandidatuoti. 
Jis norįs pasilikti miesto 
majoru.

Dabar koncent r u o j a s i 
nuomonė apie majoro pava
duotoją Screvane ir James 
Farley. Screvane turi tą 
pirmenybę, kad jis yra dar 
palyginti jaunas vyras ir 
gana populiarus demokratų 
partijoje. James Farley jau 
artinasi prie aštuntos de
šimties metų.

Ta pati problema surasti j 
populiarų kandidatą senato-i 
riaus vietai. Daba r toje 
vietoje sėdi respublikonas 
Javits. Jis gana įtakingas. 
Jo “išvertimui” reikia labai 
gabaus ir populiaraus žmo
gaus. Yra tokių, kurie siū
lo demokratams statyti se
natoriaus vieton Roosevel- 
tienę. Bet, žinoma, jinai 
griežtai atsisako kandida
tuoti.

Plačiai kalbama apie iš
statymą prieš Javitsą Dr 
Bunche, dabartinį Jungti
nėse Tautose darbuotoją. 
Tai būtų įdomu, nes Bun
che būtų pirmas šios valsti
jos istorijoje negras kandi
datas tokiai aukštai vietai. 
Dr. Bunche yra populiarus 
ir dar skaitomas “liberalu.”» ’l 
Bet ar jis sutiktų kandida-■ 
tuoti? Jis pats kol kas te-1 
betyli.

Už savaites kitos abidvi 
didžiosios partijos turės pa
rodyti savo kandidatus.

Rep.
Londonas. —Anglijos vy- 

riaulsybė ir biznieriai yra 
užsigavę, kad Francūzija ir 
Vakarų Vokietija priešin
gos Anglijos įsileidimui Į 
Common Market —preky
bos sąjungą.

je sakė kalbą ir buvęs JAV prieš : 
armijos generolas Hughes, mus vengė atsakyti. 
Jis taipgi stipriai pasisakė 
už koegzistenciją, už taiką.

Mitingas buvo spalvingas, Vietoje gerbti, 'ui 
turiningas ir labai Įdomus. bfjjų jį deportuoti.

Gegužės 18-tos vakarą, 
Polonia Klube, 201 2nd Avė.,

Jis buvo suruoštas ant 
greitųjų, tai nebuvo progos 
apie jį paskelbti praėjusia
me “Laisvės” numery.

Vs>.

PERSEKIOJA ILGAI ČIA 
GYVENANTĮ VEIKĖJĄ
Juozas Sherman, 14 metų 

jaunuolis, atvyko į Ameri
ką iš Lenkijos 1920 metais. 
Dirbo drabužių industrijoje 
New Yorke per 14 metų, 
dalyvavo bedarbių eilėse 
1930—1933 metais.

Imigracijos ir pilietybės 
Tarnyba, 1961 metais, pa
šaukė J. Shermaną pasiaiš
kinti, ar jis 1937 metais bu
vo Ispanijoje ir kariavo

fašistus jis i kiausi- iRefrodis į Aido choro 
renee atsakvti. I i

jubiliejinį koncertą
Traukiniais iš New Yor

ko imkite BMT traukinį ir 
važiuokite iki Broadway- 

_______J Canal, čia išlipkite ir pa- 
New Yorke, įvyks mitingas Į imkite Jamaica traukinį ir 
Juozui Sherman ginti. Jo važiuokite iki Myrtle Ave 
gynimo komitetas kviečia (Brooklyne). Čia išlipę pa
ir prašo ir lietuvius daly- lipkite į viršų ir paimkite 
vauti. Komitetas pasiūlys Ridgewood traukinį ii’ iš- 
planus kaip sėkmingiau ko- lipkite Knickerbocker sto- 
voti, kad Juozas Sherman | tyje.
pasiliktų čia, kur jis jau 40 j Iš Queens (Jamaica, 
metų pragyveno ir atidavė Richmond Hill, Ozone Pk., 

geriausius Woodhaven) imkite Jamai
ca traukini ir važiuokite 
iki Myrtle Ave. Ten paim
kite Ridgewood traukinį.

Matote, koks baisus pra
sikaltimas kovoti fašistus.

i, tai ieško

way iki Myrtle Ave. čia, 
sukite į kairę ir Myrtle 
Ave. iki Knickerbocker Av.

Iš Naujosios Angliją 
(Conn., Mass., etc) reikia 
važiuoti per Whitestone 
tiltą. Pervažiavus tiltą rei
kia laikytis po dešinei, va
žiuoti Grand Central Park
way į Van Wyck Express. 
Iš Van Wyck Exp. sukite į 
Hillside Ave. (po dešinei) 
ir važiuokite iki galo, kur 
ji susiduria su Myrtle Av. 

Na, ir Myrtle Ave. (gana 
ilgas pavažiavimas) iki 
Knickerbocker Ave.—ir sa
lė.savo gyvenimo

metus.
Shermano gynimo komi

teto adresas: Sherman De-
Room Automobiliais

New Iš New Yorko važiuokite ~ ~ ........_
' per Williamsburg tiltą ir nuolių kriminaliai prasikal- 

Kor.’ paskui važiuokite Broad- timai.

fense Committee, 
405, 49 E. 21st St 
York 10, N. Y.

Paryžius. — Francūzija 
rengiasi sumažinti savo ar
miją 200,000 vyrų.

Belgradas. — Jugoslavi
joje žymiai padaugėjo jau-

AIDO CHORO AUKSINIO JUBILIEJAUS
• > . •

KONCERTAS
deda f armėnų darbai, taip
gi visokie statybos darbai 
lauke, tai nedarbas suma
žėja.

Erdvių sakalas, G. Titovas, 
sakė kalbą niujorkiečiams
Tai buvo praėjusį ketvir- gražią ir įdomią kalbą apie 

tadienį. St. Nicholas arena tai, kaip amerikietės mote-

LAIVAS UŽVAŽIAVO
ANT SUBMARINO

San Francisco, Qalif. — prisikimšo pilna žmonių rys kovoja už taikos pasau- 
\ ’ ’ * ’ buvo jų ten apie 3,000 arlly išlaikymą. Ji sake, ji

L daugiau. Jie susirinko at- prašė jaunutę Tamarą Ti- 
sisveikinti su tarybiniu kos- tovienę, kad ji, kai grįš į 
monautu Germanu Titovu. I Tarybų Sąjungą, pasakytų 

Germanas Titovas apsi
lankė Jungtinėse Valstijo
se. Jis buvo kviestas į dau-

Prekybinis laivas 
lan Citizen”, 12,000 tonų 
įtalpos, užplaukė ant ato
minio submarine “Permit”. 
Tai jau antra nelaimė 
atominiais submarinais 
gyje vieno mėnesio.

su 
bė-

tarybinėms moterims, jog 
amerikietės moterys—daug 
tūkstančių jų! — kovoja už Orio Čepulienė 

(Bepiulytės rolėje)

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 20 May
Pradžia

3—čią Vai. Popiet

Bilietas $1.50, Taksai Įskaityti
Kastancija Rušinskiene

(Vaičytės rolėje)
TSRS IR TAIKA

Ženeva. — V. Zorinas, 
TSRjS delegacijos pirminin
kas, pareiškė nusiginklavi
mo konferencijoje, kad Ta
rybų Sąjunga nedaro spau
dimo, idant koks nors pro
gresas būtų atsiektas už 
mėnesio, ar kito. Svarbu 
yra, kad konferencija da
rytų progreso.

DŪKSTA VENEZUELOS
DIKTATORIUS

Karakas. — Venezuelos 
diktatoriškas prezidentas 
Betnancourt’as išleido pa
tvarkymą drausdamas “ka- 
munistinį judėjimą”. Bet gi 
Komunistų partija jau nuo 
1950 metų priversta veikti 
slaptai. Numatoma, kad 
diktatorius puls kitas dar
bininkų organizacijas.

gelį vietū — net ir pas pre
zidentą Kenedį į Baltuosius 
rūmus Washingtone. Buvo 
ir San Franciske, buvo Se
attle, Wash., kur vyksta 
tarptautinė paroda. Buvo 
čia ir ten. Bet šitų žodžių 
rašytojas galvoja, kad jam 
geriausiai patiko čia, di
džiulėje salėje, kupinoje 
darbo žmonių.

Reikia pagirti American- 
Soviet Friendship draugiją 
už tai, kad ji surengė šį mi
tingą—pasitikimą ir atsi
sveikinimą su Germanu ir 
Tamara Titovais.

Čia buvo Titovų atsisvei
kinimas su amerikiečiais, 
nes ant rytojaus jiedu iš
skrido atgal į Maskvą.

Pirmininkavo “New World 
Review” žurnalo vyriausio
ji redaktorė Jessica Smith, 
ilgametė veikėja, įžymi žur
nalistė.

taiką.
-—Mes norime, kad ir ta

rybinės moterys,, ir viso pa
saulio moterys—motinos ir 
merginos — padėtų mums 
kovoti už taikos išlaikymą 
pasaulyje; kova—vienintelė 
viltis žmonijos išsigelbėji
mui nuo sunaikinimo. Mes 
kovojame už visuotinį nusi
ginklavimą — tokį, kokį 

11959 metais N. Chruščiovas 
pasiūlė Jungtinėse Tauto
se...

Germaną Titovą publika 
pasitiko milžiniškomis ova
cijomis. Titovas — jaunas 
vyras, 17 kartų apskridęs 
mūsų Žemę.

Jis kalbėjo arti vieną va
landą- Jis smulkiai nupie
šė savo kelionės aplink Že
mę svarbesnius dalykus. Jis 
atsakė į daugelį klausimų, 
jam pastatytų JAV lanky
mosi proga. Aido choras atžymės savo 50 metų. Programai vadovauja Mildred Stensler

Rangūnas. — Komunisti
nės organizacijos pataria 
generolui Ne Win sudaryti 
šalies koalicinę vyriausybę, 
vo užmuštų žmonių.

Paryžius. — 9,000 žmo
nių, jų tarpe daug daktarų, 
sustojo rūkę.

Moterų Įduba narėms
Dar sykį norime pri

minti Moterų Klubo na
rėms, kad dalyvautų pas
kutiniame šio sezono susi
rinkime, kuris įvyks trečia
dienį, gegužės 16 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salė
je.

Reikalų turime nemažai, 
o Maspethe gyvenančios 
klubietės kviečia visas na
res, nes po mitingo jos ža
da mus pavaišinti.

Valdyba

Ji iškvietė eilę kalbėtojų 
ir menininkų. Dainavo iš
garsėjęs liaudies daininin- 
kas-muzikas Pete Seeger. 
Taipgi dainavo ukrainiečių 
choras, vadovaujamas ne
nuilstamo veikėjo Ilčiuko.

Be kitų sakė kalbą ir įdo
maus, turiningo savaitraš
čio “National Guardian” 
redaktorius James Aron
son.

Sakė kalbą vienas negrų 
veikėjas.

Kalbėjo — kosmonautą 
sveikino viena jauna rusų 
kilmės amerikietė—ji kal
bėjo dviem kalbom: anglų 
ir rusų.

Tamarą Titovienę, į tri
būną atlydėjo grupė mote
rų, nešinų gėlių puokštėmis.

Tolydžio, įžymioji ameri
kietė Mrs. Jacoby pasakė
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—Kai kurie žmonės klau
sia,—sakė jis, — ar erdvė
se, kosmose, galima valgy
ti... Atsakysiu: galima, jei 
tik turi ką.

Titovas pareiškė, jog ta
rybiniai kosmonautai galį 
valdyti savo “laivus” patys, 
be pagalbos nuo Žemės. Ir 
priminė:

— Kai grįšiu namo ir pa-; 
sakysiu savo draugams kos- į 
monautams, kad jūs čia 
mane taip gražiai priėmėte, 
tai, kai jie skris aplink Že
mę, bijau, kad nenusileistų 
Niujorke...

Įdomių dalykų Titovas 
papasakojo, įterpdamas ne
maža anekdotų. Publika 
dažnai skaniai nusijuokė, ir 
ji nesigailėjo jam karštų 
aplodismentų.

Beje, programos pradžio-

Augustinas Iešmantą 
(Burbos-šeimininko rolėje)

Dėmesio — Bus Filmuojama Ištisa Programa ir Publika 
r

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti i ši Choro istorijos pavaizdavimo koncertą 
. , • * f

Aido Choras

S




