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KRISLAI
Povilą? Rotomskii, 
Gražaus ir puikaus

IS

tris mėne- 
Tamarą ir 
Puikiai jie- 
Povilas as-

Bukas jų protas. 
Dar viena gėda. 
Kanadiečių naujoji partija. 
J piukšlyną! 
Žandaro vaidmuo. 
Dar reikėtų pagalvoti!

— Rašo A. Bimba —

šiuos krislus rašant atėjo
Lietuvos liūdna žinia: ten stai
ga mirė įžymus, senas, drąsus 
lietuvių tautos veikėjas, kovo
tojas Povilas Rotomskis. Tai 
didelis ir skaudus nuostolis vi
sai tautai, žinia skaudžiai pa
liečia ir mane asmeniškai. Kai 
anais pokario metais lankiau
si Lietuvoje, visus 
sius išgyvenau pas 
Povilą Rotomskius. 
du mane užlaikė.
meniškai man padėjo pamaty
ti baisiai nacių sugriautą Lie
tuvą. To niekados nepamir
šiu.

Na, ir dabar to tauraus lie
tuvių tautos sūnaus ir malo
naus draugo nebėra gyvųjų 
tarpe. O palyginti jis dar jau
nas buvo žmogus. Bet, mat, aš- 
tuoneriu metu Smetonos kalė- k fc
jimo sąlygos buvo jo sveikatą 
labai sužalojusios.

Giliausia mūsų užuojauta 
Povilo žmonai Tamarai, 
d\fk rai Ilonai ir visiems 
draugams, prieteliams!

Jungi. Valstijų karo jėgos 
stovi frontu prie Laoso

Saigonas. — Apie 3,000’jėgų puolimui kitų šąli 
Jungtinių Valstijų mari
ninkų ir pėstininkų palai
komų tankų, šimtų lėktuvų 
ir ugniasvaidžių jau prie 
Laoso sienos užėmė frontą 
išilgai Mekongo upę. JAV 
karo jėgos išsidėstė išilgai 
300 mylių paupį—nuo Kam
bodžos sienos iki Vientia
ne miesto. Jos randasi ko
mandoje generolo Paul D. 
Harkinso, to paties, kuris 
JAV karo jėgas komanduo
ja Pietų Vietname, tai yra, 
antroje Laoso pusėje.

Nors sakoma, kad yra 
įsakyta JAV karo jėgoms 
“neiti į Laosą”, būti tik pa
sirengusioms “sul a i k y t i 
partizanus, jeigu jie verž
tųsi į Thailandą”, bet gene
rolas Harkinsas įsakė “tuo- lipinai iškeltų savo jėgas į 
jau ginklus -vartoti, jeigu Thailandą. Sakoma, kad kai 
tik pasireikš Thailandui pa- kurios šalys jau pasižadėjo 
vojus”.

Čionai užsienio diploma
tai numato, kad kalbos apie 
“pavojų” Thailandui, tai tik 
Jungtinių Valstijų jėgų iš
kėlimo ir jų veikimo prie 
danga. Laoso partizanai 
(Liaudies armija) sudaro 
tik apie 25,000 vyrų armiją. 
Jie kovoja už savo šalies 
žmonių laisvę ir Laoso ne
priklausomybę, jie neturi

Thailandas yra didelė vals
tybė, turi 23,000,000 gyven
tojų, jo armija yra virš 
100,000 vyrų, gerai apgink
luota JAV moderniniais 
ginklais ir randasi JAV ka
rininkų komandoje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos 
konferencijoje sakė, kad jis
turi viltį, jog Laoso reikalai I 
bus išspręsti diplomatijos 
keliu, tai yra, kad esamos 
trys frakcijos sudarys ko
alicinę vyriausybę.

Bet tuo pat kartu Wash
ingtonas reikalauja, kad ir 
kiti SEATO sąjungos na
riai, tai yra: Anglija, Fran- 
cūzija, Pakistanas, Naujoji 
Zelandija, Australija ir Fi-

jo 
jo

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariams yra kuo džiaug
tis ir didžiuotis. Jie jau ga
vo ir jau skaito Dr. Margerio 
knygą “150 dienų Tarybų Lie
tuvoje” (už 1961 metus). Už 
šiuos metus irgi didžiulė ir ne
paprastai svarbi istoriko Juo
zo Jurginio knyga “Lietuvos 
meno istorijos bruožai” neuž
ilgo juos pasieks.

Be to, už keleto savaičių 
jie gaus žurnalo “šviesos” š. 
m. 2-rą numerį.

Deja, dar ne visi nariai pa- 
simekėję savo mokestį už 1962 
m. Tai padarykite be 
atidėliojimo!

jokio

impe- 
Ponas

Lietuvoje mirė 
Povilas Rotomskis

Jungi. Valstijos karo jėga 
ir pinigais rems Europą

Vilnius. — Lietuvos 
Draugystės ir Kuliūri n i ų 
Ryšių su Užsienio Lietu
viais Draugija su giliu gai
lesčiu praneša, kad gegužes 
17 dieną mirė Draugijos 
pirmininkas Povilas Ro- 
tomskis.

tą padaryti. Reiškia, JAV 
veikia pietrytų Azijoje ap- 
eidamos Jungtines Tautas.

Bangkokas. — Vis dau
giau išsikelia JAV karo jė
gų į Thailandą. Numatoma, 
kad greitai bus apie 10,000 
pėstininkų, marininkų ir 
lakūnų. Atvyko JAV gene
rolas James L. Richardso- 
nas, kuriam bus pavesta 
komanda Thailande.

VILNIUS. — šiandien, 
gegužės 17 dieną, po trum
pos ligos staigiai mirė įžy
mus Lietuvos revolicinio j už
dėjimo dalyvis, buvęs Lie
tuvos užsienio ministras, 
ilgametis kultūrinio fronto 
darbuot o j a s, L i e t u v os 
Draugystės ir Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio šalimus 
Draugijos pirmininkas — 
Povilas Rotoųiskis.

A. Vaivutskas Povilas Rotomskis

Anglų dominijos 
ir prekyba

Londonas. —Anglijos vy
riausybė stengiasi įeiti į 
bendrą šešių Europos vals
tybių prekybos sąjungą, 
kuri yra žinoma—Common 
Market.

Bet prieš tai išstojo Bri
tanijos dominijos, ypatin
gai Australija, Kanada ir 
Naujoji Zelandija, kurios 
pasigamina maisto perviršį 
ir daug produktų išveža į 
kitas šalis. Šios Britanijos

Sunku tuos fra ne ū žus 
rialistus ir besuprasti. 
De Gaulle gieda apie dar di
desnį Francūzijos apginklavi-:----- - - .
mą. Atsiminkime, kad nuo | dominijos numato, kad įėji- 
pat 1940 metų toji Francūzija 
kariauja be sustojimo.

Dabar jie sapnuoja apie 
naujas avantiūras išvien su vo
kiečiais. De Gaulle paskelbė 
tokią savo politinę evangeliją: 
francūzai ir vokiečiai turi su
daryti ašį, ant kurios suksis vi
sa Europa, ir, kas žino, gal su 
laiku ir visas pasaulis!

Hitleris panašios ašies sie
kė užkariavimu, o De Gaullė 
—susitarimu. Tik toks skir
tumas. Francūzai nepagalvo
ja, kad n u o t ų senų savo 
“draugų” jie gali vėl gauti 
kailin.

Bukas jų protas, trumpa jų 
atmintis.

mas į tą sąjungą kenktų jų 
pelnams.

Dar apie medžiagų 
taupymus

Washingtonas. — Yra 
žmonių patarlė: “Giliau į 
mišką—daugiau medžių”. 
Panašioje padėtyje atsidū
rė Senati n i s komitetas, 
priešakyje su S. Symingto- 
nu, kuris tyrinėja Jungti
nių Valstijų strateginių 
medžiagų taupymą.

Sako, kad per daug yra 
sutaupyta įvairiausių me
džiagų. Vien gumos yra 
164,000 tonų, už šimtus mi
lijonų dolerių daugiau su
taupyta, kaip . jos reikėtų 
karui kilus.

Iš viso pasaulio
Jakarta. — Indonezijos 

gynybos ministras genero
las A. H. Nasutionas sako, 
kad į hollandų pavergtą 
Vakarų Naująją Gvinėją 
yra įsikėlę ne Indonezijos 
kariai, bet tik laisvanoriai 
patriotai.

Ottawa. — Canadian Na
tional Railways darbinin
kai reikalauja pakelti algas 
septyniais procentais. Jei
gu to nebus padaryta, tai 
birželio 4 d. sustreikuos 
10,000 darbininkų.

Brasilia. — Brazilijos vy
riausybė teikia pagalbos 
žmonėms, kur siautė saus
ra. Bet visuš sunku aprū-

Ir taip nė žingsnio pirmyn 
mūsų šalies Kongresas su civi
linėmis teisėmis pietinių vals- . ,. .. .
tijų žmonėms. Jau palaidotas Pin^1, nes Sausi a liete devy- 
sumanymas pripažinti raštin- nias 
gaiš ir leisti balsuoti visiems 
piliečiams, kurie yra baigę še- 
serių metų mokyklą. Šiandien 
milijonai tokio išsimokslinimo 
negrų paskelbti beraščiais ir 
Seprileidžiami prie balsavimo 

mos.

provincijas, kuriose 
gyvena 20,000,000 žmonių.

Dar nežinia, ar jau apsimo
ka sveikinti kanadiečius, kurie

(Tąsa 5-tam pusi.)

Pnompenh. — Kambo
džos vyriausybė vėl protes
tavo prieš provokaciją iš 
Pietų Vietnamo. Nėra tos 
dienos, kad vietnamiečiai 
neįsiveržtų į Kambodžą ne
va “persekiodami partiza
nus”.

Hollandia. — Hollandijos 
karo lėktuvai nušovė Indo
nezijos lėktuvą., 
kad jis gabeno parašiuti
ninkus į Vakarų Naująją 
Gvinėją.

Sakoma,

Pekinas. — Birželio pa
baigoje Kinijos ir Nepalio 
speciali komisija atliks sie
nos paženklinimą. Sienos 
reikaluose jau pereitais me
tais buvo susitarta, o smulk
menas atliks abiejų pusių 
komisija. Bus pastatyta 
apie 100 sienos paženklini
mo stulpų.

Streikai supurtė 
fašistinį režimą• » * I

Madridas. — Pirmu kar-j ninku, daug geležinkeliečių 
tu po to, kai 1939 metais 
fašistai su pagalba Hitlerio 
ir Mussolinio įsigalėjo,• liau
dies kova sukratė fašistų 
režimą.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
prieš šešias savaites prasi
dėjo mainierių, laivakrovių, 
geležinkeliečių ir fabrikų 1 1 • • 1 . • 1 • t • 1 '

Ičių ir laivakrovių.
Paaiškėjo, kad studentai 

jau nuo 1956 metų dažnai 
streikavo ir protest a v o 
prieš fašistinį režimą. Liau
dies taip didelis pasipikti
nimas fašistiniu režimu, 
kad jau ir aukštoji katali
kų bažnyčios vadovybė kra- 

darbininkų streikai. Jie bu- tosi nuo generolo Franco 
vo dideli. Streikai plėtėsi po režimo, 
visą šalį. Streikieriai turė
jo radijo stotis, per kurias 
vadovybė davė nurodymus, 
buvo spausdinami lapeliai. 
Bilboa miesto apylinkėje 
tik per vieną dieną streikie
riai paskleidė 30,000 lape
lių. Streikavo virš

Prieš policijos terorą pa
sisakė kardinolas Bueno y 
Monreal iš Seville, už var
gingus darbo žmones išsto
jo baskų kunigai ir kardino
las Plą y Daniel.

Visa tai rodo, kad Ispani-

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
nepaisant skirtumų tarp 
Nato narių, jeigu Europai 
bus pavojus, tai Jungtinės 
Valstijos ją gins visomis 
savo karo jėgomis ir rems 
piniginiai.

Tai buvo Kenedžio pa
reiškimas i Vakarų Vokie
tijos kanclerio Adenauerio 
ir Francūzijos rolę NATO 
Sąjungoje. Bet tuo pat kar
tu Kenedis sakė, kad Euro
pos NATO nariai turi pasi
imti ant savo pečių dalį 
NATO finansavimo. Jis nu- 

i rodė, kad kiekvieneriais 
metais JAV išleidžia NATO 
finansavi m u i $1,600,000,- 
000.

Prezidentas sakė, kad va
karinio Berlyno reikalai, 
įvykiai Pietų Vietname ir 
Laose, sudarys . Jungti- 
nėms Valstijoms dar neun- 
matytų išlaidų apie šešis bi- . 
lijonus dolerių. Nors toli tie 
laikai, kada Vakaru Euro
pos valstybės pilnai pasi
ims naštą, bet laikas, kad 
jos jau dabar prie to pri
sidėtų.

Washingtonas. — Gene
rolai griežtai pasisakė prieš 
JAV .rezervistų paleidimą

iš tarnybos. Jie sako, kad 
“pasaulis neramus” ir JAV 
turi laikyti skaitlingą ar
miją.

Washingtonas. — Apsi
lankęs Norvegijos premje
ras Gerhardsen sakė, kad 
jis patenkintas JAV užsie
nio politika.

Bonna. — Dabar Jungti
nės Valstijos Vakarų Euro
poje turi 425,000 pėstininkų 
ir artileristų. Vakarų Vo
kietijos kancleris Adenaue- 
ris pasisakė už tai, kad 
JAV tų jėgų nemažintų.

Sofija, Bulgarija. — Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Chruščiovas sakė, kad T. 
Sąjunga niekados pirmoji 
nepradės atominio karo, bet 
jeigu imperialistų bus už
pulta, tai atsakys sunaiki
nančiais smūgiais.

Maskva. — Iš Bulgarijos 
grįžęs Chruščiovas įsakė,, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos paklausys Adenauerio 
ir vilkins susitarimą vaka-. - 
rinio Berlyno klausimais, 
tai tuo didins taikai pavo
jų-

Suomijoje įvyks 
jaunimo festivalis

Helsinkis.—Liepos 28 die
ną Suomijoje prasidės Pa
saulinis Jaunimo Festivalis. 
Jis tęsis iki rugpuūčio 6 
dienos.

Urho Kekkonen’as, Šuo-
70,000 joje pradėjo pūsti galingi | mijos prezidentas, kreipėsi

mainierių, dešimtys tūks- vėjai. Sakoma, kad Franco 
darbi- jau kalba apie, “reformastančių industrinių

Aiški TSRS pozicija 
Berlyno klausimais
Berlynas. — Įvyko pasi

tarimas tarp JAV generolo 
A. Watsono ir TSRS gene
rolo A. I. Solovjovo. Watso- 
nas reikalavo, kad vėl būtų 
nevaržomas mili tarinių 
žmonių susisiekimas tarp 
rytinio ir vakarinio Berly
no.

Generolas Solovjovas pa
reiškė, kad TSRS su Vaka
rais tariasi tik reikalais 
vakarinio Berlyno susisie
kimo, gi kas dėl Rytinio 
Berlyno, kuris yra Vokie
čių Demokratinės Respubli
kos uostinė, tai Vakarai tu
ri tartis su ta vokiečiu res
publika.

Lisabonas. — Oporto 
mieste masiniai buvo pa
skleista lapeliai prieš Sala- 
zaro diktatūrą. Studentai 
vėl demonstravo reikalau
dami laisvės.

Varna, Bul g arija. — 
Chruščiovas <sakė, kad Ta
rybų Sąjungos ir Jugosla
vijos santykiai pagerėjo.

n

! SAKO, KAD DAUGIAU 
NAMŲ STATO

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
dabartiniais laikais Jungti
nėse Valstijose7 daugiau 
stato gyvenimo namų, negu 
buvo statoma prie respubli
konų valdžios. Jis sakė, kad 
su balandžio 1 d. buvo sta
toma 150'600 naujų gyveni
mo namų, o per metus bus- 
pastatyta apie 1,542,000.

į savo šalies jaunimą, kad 
• festivalio dalyvius priimtų 

gražiai, draugiškai, neatsi
žvelgiant į jų politinius įsi
tikinimus, tautybę, rasę ir 
spalvą, kad juos priimtų 
kaip “tikruosius brolius”.

ALIUMINIO DARBI
NINKŲ REIKALAI

New Yorkas. — United 
Steelworkers of America 
unijos vadai tariasi su aliu
minio kompanijomis algų 
pakėlimo reikaluose. Unija 
atstovauja 27,000 darbiniu- 
kų.

MEKSIKOJE STOKA 
VYRŲ

Mexico City.—Pusė Mek
sikos moterų neturi vyrų. 
Iš jų 20 procentų buvo ve
dę, bet atsiskyrė, gi 30 pro
centų yra merginų. Sako
ma, kad daug ir vyrų gyve
na pavieniais, bet žymiai 
mažiau, negu moterų.

TSRS mokslininkai 
gręžiasi į Žemę

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai pavartojo di
delės jėgos sprogimus pra
mušimui Žemės plutos. 
Sproginimai įvyko Kyzila- 
gače, į vakarus nuo Kaspi
jos jūros. Čionai į Žemės 
gilumą bus pramušta 37 
mylios. Sprogimas 
jaučiamas beveik už 
mylių.

TSRS mokslininkai 
keliose kitose vietose
mušdinėja panašias skyles į 
Žemės gilumą.

buvo
100

dar 
pra-

Vėliausios žinios
Jakarta.— Partizanai ko

voja prieš Hollandijos jė
gas Vakarų Naujojoje Gvi
nėjoje. Jie paėmė Demta 
miestelį, kuris yra tik 50 
mylių nuo hollandų tvirto
vės Hollandia.

Londonas.—Mokslininkas 
Bertrand Russellis sulaukė 
90 metų amžiaus. Jis ^is 
veikliai kovoja už taikos 
reikalus.

Maskva. — Į Tarybų Są
jungos aukštųjų mokslų va
dovybę yra įtraukiama dau
giau jaunesniojo amžiaus 
žmonių.

Albany, N. Y. — Kai ku- 
r i e mokyklų viršininkai 
nuogąstauja, kad kolegijų 
ir , universitetų studentai 
nori išgirsti skirtingų poli

cinių partijų žmones.

Tokio. — 1,500 studentų 
demonstravo prie JAV am
basados, reikalaudami su
stabdyti atominių bombų 
bandymus.

Maskva. — Pierre Salin- 
geris, Kenedžio spaudos 
sekretorius, išvyko į Jung
tines Valstijas.

New Delhi. — Buvusios 
Portugalijos kolonjos Goa 
gyventojai džiaugiasi grįžę 
j Indijos ribas.

Bangkokas. — JAV ma- 
rininkai atsisako kalbėti. 
Jie sako: “Mums įsakyta 
laikyti liežuvį už dantų”.

Roma. — Priimtas įsta- 
mas, kuris draudžia bent 
kokioje formoje tabako 
garsinimą. Už įstatymo su
laužymą bus baudžiami iki 
$3,200. f A
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Povilas Rotomskis
i PASAKYSIME ATVIRAI, telegrama apie Povilo 

Rotomskio staigią mirtį mus pritrenkė.
•’/To.Vilas Rotomskis — ilgametis Lietuvos revoliuci

nio darbininkų judėjimo veikėjas, senas kpmunistas, 
užsigrūdinęs revoliucionierius, didelis lietuvių tautos 
patri jotas.

JAV lietuviams jis buvo gerai pažįstamas dėl to, 
kad praėjusio karo metu buvo TSRS generalinio konsu
lato New Yorke pirmasis sekretorius. Važinėjo jis čia 
po lietuvių kolonijas, sakė kalbas, ragino žmones rem
ti karą prieš fašistinę ašį; padėjo jis viskuo, kuo tik ga
lėjo, Amerikos žmonėms stiprinti karines pajėgas.

Dėl dalyvavimo revoliuciniame darbininkų judėji
me Povilas Rotomskis buvo ilgai kalintas fašistiniuose 
Lietuvos kalėjimuose—apie aštuonerius metus.

Kai Lietuva tapo tarybine Respublika, Povi
las Rotomskis buvo pirmasis Lietuvos respubli
kos atstovas Maskvoje. Karo metu jis su savo žmona Ta
mara atvyko į Niujorką ir čia ėjo konsularines parei
gas. Karui pasibaigus, jis grįžo į Lietuvą ir per kurį lai
ką ėjo Tarybų Lietuvos užsienio reikalų ministro parei
gas. Vėliau buvo Draugijos su užsieniu kultūriniams 
ryšiams palaikyti pirmininkas.

Su amerikiečiais velionis visuomet palaikė tamprius 
ryšius, aprūpindavo juos ir literatūra, ir suteikdavo vi
sokias mūsų žmonėms paslaugas.

Originaliai P. Rotomskis buvo mokytojas, bet mo
kyti jaunimą jam mažai teko: smetoninė valdžia nepri
leido jo būti mokytoju, o kai Lietuva patapo tarybine, 
jam teko eiti kitokias pareigas.

Povilo Rotomskio mirtis—didelis nuostolis lietuvių 
tautai, nuostolis Lietuvos liaudžiai.

Tebūva mums leista pareikšti nuoširdžią užuojautą 
Povilo Rotomskio našlei Tamarai, dukrai Ilonai ir vi
siems Lietuvos žmonėms, netekusiems išbandyto kovo
tojo dėl liaudies laisvės ir gerbūvio!

Vainikas pergalei
VILNIAUS “TIESA” š m. gegužės 9 d. išspausdino 

įvedamąjį apie pergalę prieš hitlerinę Vokietiją, apie 
antrojo karo pabaigą Europoje 1945 metais. Vedamasis 
parašytas meistriškai, ir mes čia paduodame jo vieną 
dalį:

Nugriaudėjo paskutiniai šūviai, nublanko gaisrų pa
švaistės, o virš dūmuose skendinčio Berlyno didingai 
plazdėjo raudona Tarybų šalies vėliava. Tai buvo prieš 
septyniolika metų. Tarybinė liaudis, jos narsioji armija 
sutriuškino hitlerinę Vokietiją, amžiams išvadavo žmo
niją nuo baisiausio jos priešo — fašizmo. Milijonai žmo
nių visame pasaulyje su meile, su džiaugsmo ašaromis 
žvelgė į Tarybų šalį—išvaduotoją ir, kaip rašė poetas A. 
Tvardovskis, dėkui tarė rusiškai visi. Istorinėse, sun
kiose ir įnirtingose grumtynėse laimėjo socializmo ša
lis, jos didvyriškoji liaudis, laimėjo žmoniškumas, lais
vė, pažanga.

Sunkius išmėginimus nešė ant savo pečių Tarybinė 
liaudis. Tačiau ji nepalūžo. Kova prieš fašizmą dar la
biau sutelkė tarybinius žmones, jie dar glaudžiau susi
būrė apie Kamunistų partiją, šioje lemtingoje kovoje 
nevystamu grožiu pražydo geriausieji tarybinių žmonių 
bruožai—beribė meilė savo tarybinei Tėvynei, ištikimy
bė komunizmo reikalui, didis internacionalinės pareigos 
supratimas. Visi tie tauriausi, žmoniškiausi bruožai, 
kuriuos skiepijo tarybiniams žmonėms V. Leninas, ku
riuos socializmo statybos metais puoselėjo Komunistų 
partija, padėjo tarybinei liaudžiai įveikti sunkumus ir 
laimėti lemiamą mūšį.

Nuo karo pabaigos jau praėjo nemaža metų. Jau 
išaugo nauja žmonių karta, kuri nežino, kas yra karas, 
kuri nepergyveno tų karo sukeltų nelaimių ir sunkumų. 
Tik pagarbioje vietoje saugomos tėvų, brolių, artimųjų 
frontinės fotografijos, maži trikampiai laiškučiai pri
mena tas sunkias dienas, kurias išgyveno beveik kiek
viena tarybinė šeima, tuos didvyriškus žygdarbius, ku
riuos Tėvynės laisvės vardan atliko vyresniosios kartos 
atstovai. Praeis daug metų. Tautos visiems laikams nu
tildys karo kranklius. Žemėje įsitvirtins kilnieji komu- 
n./.mo idealai—Taika, Darbas, Laisvė, Lygybė, Brolybė 
ir Laimė. Gyvenimą tvarkys vis naujos ir naujos kartos. 
Bet tarybinės liaudies žygdarbis bus gyvas visada. Jis 
kalbės apie didžią tarybinių tautų draugystę, krauju su
tvirtintą žūtbūtinėje kovoje.

Kovoje prieš fašizmą petys į petį grūmėsi visos ta
rybinės tautos, didelės ir mažos. Veltui buržuaziniai po
litikai piktdžigaudami čiulpė pirštus ir pranašavo, jog 
sunkią valandą tarybinės tautos nebus vieningos, prasi
dės tarp jų nesantaika. Gyvenimas parodė, kaip smar
kiai jie apsiriko. V. Lenino pasėti ir Komunistų parti
jos išpuoselėti tautų draugystės želmenys davė brandų 
grūdą. Tarybinės tautos pasirodė vieningos ir susitelku
sios apie Komunistų partiją. Meilė socialistinei Tėvynei, 
rūpinimasis jos likimu dar labiau užgrūdino tarybinių 
tąutų draugystę. Vienoje lietuviškoje dainoje yra labai 
prasmingi žodžiai:

Ėjo rusai, gruzinai, lietuviai
Gint Tėvynės, karštai mylimos.

Žiūrint pro mano akinius
KNYGA APIE 

ISLANDIJĄ
Bene tik, pats žymiausias 

lietuvių keliautojas bus ra
šytojas Antanas Venclova. 
Jis išvažinėjo visą Tarybų 
Sąjungą, Kiniją, Mongoliją 
ir kitas didžiąsias bei ma
žesniąsias valstybes. Dide
lė turistų dauguma, ieškan
čių užsieninės egzotikos, sa
vo kelionių metu mato tik 
žmones ir namus, o namai 
ir žmonės visur vienodi. Jie 
keliauja ne pažinimo, bet 
prestižo ir egoizmo tikslais, 
“to keep up with Jonses,” 
kaip anglai sako.

Ne toks turistas yra ra
šytojas A. Venclova: pasi
rinkęs vizitui kurią nors ša
lį, jis j^ pagrindiniai išstu
dijuoja, susipažįsta su jos 
istorija, geografija, litera
tūra, menu ir abelna kultū
ra; išnagrinėja rašytojus 
bei jų raštus, politikus bei 
politiką, ekonominį gyveni
mą, etc. Visa to rezulta
tas — pamokoma nuotykių- 
kelionių knyga, kurią mums 
keliautojas pateikia. Tokių 
knygų A. Venclova yra pa
rašęs jau net keletą. Jis ti
kisi kada nors aplankyti A- 
merikos bei Afrikos konti
nentus ir mums pateikti iš
samius jų aprašymus.

Pernai A. Venclova lankė
si Islandijoje (Iceland), ne
didelėje vulkaninėje saloje, 
kurios krantus supa du van
denynai: Atlantas ir šiau
rės Led juris.

Islandija tai ugnikalnių, 
geizerių, fjordų ir ledynų 
kraštas. Jos vandenys pil
ni visokių žuvų, oras paukš
čių. Upėtakiais (trout) bei 
ešeriais knibžda jos upės ir 
ežerai- Islandijos silkės ypa
tingai žinomos visame pa
saulyje: jas ten sūdo ir į 
statines deda, džiovina, ma
rinuoja, spaudžia aliejų, 
mala miltus, daro file, įvai
rius konservus ir pan. Sil
kės tenai vadinamos “Šiau- 
rės sidabru,” kurių gaudy
mas ir produkcija, tai Is
landijos klondaikas. Tuo 
vardu—‘Šiaurės sidabru”— 
A. Venclova pavadino ir sa
vo knygą.

Rašytojo A. Venc į.o vos 
“Šiaurės sidabras” yra ne- 
didoka, kišeninio formato

Mes už tai tik laimėjom, nežuvom, 
Kad draugystė sujungė mus.

Taip, draugystė sujungė mus amžinais ryšiais. Tau
tų draugystės jausmas įaugęs į kiekvieno tarybinio 
žmogaus širdį, protą jausmus. Tarybiniai kariai—rusai, 
ukrainiečiai, kazachai, lietuviai su vienodu atkaklumu 
gynė ir rusų, ir baltarusių, ir lietuvių žemę, nes tai yra 
mūsų brangi tarybinė žemė. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės neseniai su meile ir dėkingumu sutiko apsilan
kiusius mūsų respublikoje Tarybų Sąjungos Didvyrį 
Ivaną Nazarovą ir atsargos pulkininką Semioną Sarkis- 
janą, dalyvavusius sunkiuose mūšiuose išlaisvinant Ta
rybų Lietuvą. Karo metu laikraščių puslapiuose yra ta
rybinio rašytojo I. Erenburgo straipsniai apie mažo Lie
tuvos krašto narsius karius, besikaunančius plačioje ru
sų žemėje. Su kokia meile ir šilima rašytojas kalba apie 
narsų lietuvį karį Joną Daunį, su daina traukusį į mūšį 
ir žuvusį vaduojant rusų kaimą, apie mažo ūgio, bet di
delės dvasios ir begalinės drąsos mergaitę sanitarę Zosę 
Dieninaitę, atidavusią savo gyvybę už tai; kad greičiau 
būtų išlaisviiitū’ kiėkvieūaz Oriolo žemės pėda.

Dirbamos žemės Islandi
joje maža; ' islandai duoną 
importuoja iš užsienių. Yra 
kiek pievų bei šiaip žolėtų 
pakalnių, bet iš jų gaunamu 
šienu vos- galima išmaitinti 
per žiemą karves ir avis. 
Arklių te nnedaug, jie maža 
kam reikalingi. Jei kas tū
ri kiek dirbamos žemės (be 
ganyklų), tai jos apdirbi
mui vartoja traktorius. 
Žolę ten žmonės nepaprastai 
gerbia: nematysi miesto so
de žmones sėdint ant žolės 
ar vaikščiojant pievele. Net 
nupjautą pievelės (lawn) 
ar sodo žolę nepalieka ant 
žemės pūti, kaip pas mus; 
ją gražiai sugrėbia ir džio
vina pašarui.

Klimatas Islandijoje šal
tokas, nors peršaltas nėra 
(10-15 laipsnių C.), nes pro 
jų salą teka šiltoji golfstri- 
mo srovė, kuri ją apšildo. 
Vasara būna trumpa, bet už 
tai islandai turi nepertrau
kiamą dieną-naktį šviesą- 
Tamsos visai nėra, nes sau
lė per tris mėnesius nenu
sileidžia. Tačiau žiemą — 
per tris mėnesius būna nuo
latinė tamsa, nes saulė ne
užteka, ji tuomet šviečia 
kitai žemės pusei. Islandi
joje gana daug elektrinių 
stočių, nes ten yra daug 
krioklių, tinkamų elektros 
gamybai. Elektros jėga ten, 
palyginti, gana pigi .

Islandijoje bloga tik su 
statybine medžiaga: nėra 
didelių medžių ir molio, iš 
kurio būtų galima plytas 
daryti. Yra kiek cemento, 
bet pristatymas gana bran
gus. Dėl to plytas, lentas 
ir kitą medieną tenka im
portuoti iš Suomijos. Taip
gi namų statymas yra bran
gus ir ne visiems prieina
mas . Namai ten daugiau
sia dviaukščiai, šviesūs ir 
švarūs. Luboms ir grindims 
daryti vartojama moderni
nė plastmasė, kuri gana pa
tvari ir nepraleidžia laukan 
šilumos.

Islandijos geografinis plo
tas pusantro karto didesnis 
negu Lietuvos, tačiau gy
ventojų ten daug mažiau, 
tik apie 180,000. Iš jų apie 
70,000 gyvena savo sostinė
je Reikjavike. Jų miestai 
žmonėmis neskaitlingi, pra
monė neperdidžiausia.

Pirmieji islandai kilę iš 
senovės norvegų, piraotų- 
vikingų, kurie bastėsi pa
saulio pajūriais ir užpuldi
nėjo žmones bei laivus. Vie
nas tokių vikingų, Ingoufib
ras Arnarsonas, 870 m. at-, 
plaukė į jų kraštą ir įsikūrė, 
o IX ir X amž- atvyko ten 
ir daugiau norvegų. Taigi 
islandai vienintelė laiminga 
tauta, žinanti savo pradžią! 
Islandų kalba turi daug pa
našumo senovinei norvegų- 
germanų kalbai. Šiuo metu 
Islandijoje gyvena (be nor
vegų) nemaža danų, airių, 
škotų, anglų, švedų ir net 
kelios šeimos žydų, atbėgu
sių nuo hitlerinio persekio
jimo. Eskimų, kurių taip 
daug kaimyninėje Grenlan
dijoje, Islandijoje nėra. 
Pirmą jam savo piliečiui — 
Ingoulfurui Arnarsonui — 
islandai Reikjavike pastatė 
didelį paminklą.

Knygos autorius nemaža 
kalba apie Islandijos rašy
tojus, menininkus ir kitus 
kultūrininkus, kurie jį glo
bojo kelionės metu- Islandų 
tauta neskaitlinga, betgi ji 
turi keletą pasaulinio garso 
rašytojų . Vienas jų, Malda
mas K. Laksnesas, 1955 m. 
gavo net Nobelio premiją už 
savo knygą. Kai kurie is-

knyga, turinti skaitomojo 
teksto tik 184 pusi. Bet dėl 
to ji turi priedo 84 pusi, 
spalvotų nuotraukų, paryš
kinančių tekstą. Šios pui
kios nuotraukos, lyg albu
mas, tai visos knygos pa
žiba : ten akivaizdžiai paro
dyta daugelis tokių dalykų, 
kurių tekste nėra. Nuotrau
kos atsp austos ant gero 
kreidinio popierio, aiškios 
bei ryškios. Knyga įrišta į 
kietus viršelius; spalvotom 
iliustracijom papuoštas net 
knygos aplankas, žodžiu, 
knyga daro gerą įspūdį sa
vo “interjeru” ir “eksterje
ru.”

Tačiau eikime į knygos 
vidų, kuris pilnas enciklo
pedinių žinių apie Islandi
jos salą ir jos gyventojus.

Islandai yra gana kultū
ringi žmonės, einą kartu su 
visu progresuojančiu gyve
nimu. Jie nėra militaristai 
ar imperialistai; jie savo 
kariuomenės suvis neturi, 
net ir jų policininkai ne
ginkluoti. Kitaip sakant, 
krašte nėra nė vieno šauna
mo ginklo, jei neskaityti 
amerikonus, kurie ten turi, 
prieš daugumo žmonių no
rą, susisukę militarinę ba
zę. Islandija jokių spiriti
nių gėrimų negamina, bet 

I importuotų svaigalų, kas 
tik turi pinigų, gali gauti 
kiek tik nori.

Islandijos “žemė,” tai su
akmenėjusi išgesusių ugni
kalnių lava. Kai kurie ug
nikalniai dar ir dabar yra 
pusiau “gyvi,” iš jų krate
riu verčiasi dūmai, nors de- 
gančios lavos ir nėra. Tik 
prieš keletą metų (1947-48 
m.) buvo “atgijęs” vienas 
didokas ugnikalnis Hekla, 
vadinamas “pragaru.” Dar 
didesnis ugnikalnio Lakagi- 
giro išsiveržimas įvyko 1783 
m., kai visoje Saloje pelenų 
“lietus” pridarė neapsako
mos žalos. Nuo to “lėtaus” 
nukentėjo ypač gyvuliai bei 
jų pašaras: žuvo pusė visų 
karvių, trys ketvirtadaliai 
arklių ir keturi penktada
liai avių. Kilo badas ir li
gos, nuvarę į kapus didelę 
salos gyventojų dalį.

Šalyje yra tūkstančiai 
geizerių (šiltasrovių), iš ku
rių kyla oran verdančio van
dens srovės. Tai reiškia, 
kad po lavos pluta yra ug
nis, kuri tą vandenį kaitina. 
Karštu geizerių vandeniu 
naudojasi žmonės: juo šildo 
butus, gatves, šiltadaržius, 
kuriuose augina gėles, dar
žoves, tropikų medelius, net 
bananus. Ten visai papras
ta matyti žiemos metu mau
dantis žmones prūde, pilna
me karšto vandens, nors 
krantai apkloti ledu bei 
sniegu... Buto apšildymas 
ten nieko nekainuoja, reikia 
tik prisivesti iš miesto prū
do karštą vandenį.

landų rašytojai rašo danų 
ar norvegų kalbomis.

Islandijos liaudis gyvena 
gana skurdžiai. Jos simpa
tijos daugiausia linkę į T. 
Sąjungos pusę. Tačiau jos 
buržuazija - ponija, turinti 
savo rankose valdžią, ly
giuojasi į Vakarus: seka jų 
literatūrą, madas, šokius, 
modernistinį meną, mėg
džioja miesčioniškas jų ma
nieras; importuoja sau bal
dus, rūbus, avalynę, kvepa
lus ir visokius brangius 
puošmenis. Nors šalyje yra 
geras universitetas (įsteig
tas 1911 m.), bet daugelis 
turtingų buržujų savo sū
nus mokytis siunčia į užsie
nius: Angliją, Prancūziją, 
Daniją, Norvegiją ir net 
JAV. Islandijos parlamen
tas (altingas) yra seniau
sias visoje Europoje, įkur
tas 930 m. Tingvydlire, į 
kurį deputatai raiti keliau
davo po 10-12 dienų. Da
bar p a r 1 a mentas renkasi 
sostinėje Reikjav i k e . Iki 
1262 m. Islandija buvo ne
priklausoma valstybė, bet 
tais metais ją okupavo Da
nija ir laikė iki 1918 m. 
Valstybės politinė forma— 
t. v. buržuazinė demokrati
ja, kuri 1940 m- savo kraš
tą, prieš žmonių norą ir va
lią, įtraukė į jai suvis ne
reikalingą Atlanto paktą ir 
užkrovė gyventojams dide
lius mokesčius.

Valdančioji konservatorių 
partija save vadina “Nepri
klausomybės partija,” kuri 
blokuojasi su neskaitlinga 
dešiniųjų socialdemokratų 
partija. Gi kairiosios srovės 
darbininkų ir jiems prijau
čiančios inteligentijos par
tija yra “Tiod v i 1 j i n n ’ ’ 
( L i a u dies partija). Tai 
jungtinė socialistų partija, 
turinti savo spaudą, biblio
tekas, klubus ir kt. Klasių 
kova krašte gana aštri.

Nors ir nedidokoje, bet 
gana brandžioje savo kny
goje “Šiaurės sidabre” ra
šytojas Antanas Venclova 
mums davė apsčiai medžia
gos Islandijai pažinti. Už 
tai skaitančioji lietuvių vi
suomenė autoriui turėtų bū
ti giliai dėkinga.

Kava ir arbata
I

Žmonės arbatą geria jau 
nuo senų laikų, vartojo ją 
prieš 5,000 metų. Pirmiau
siai ji pasireiškė Kinijoje, 
Indijoje ir Artimuosiuose 
Rytuose. Jos medžiai skir
tingi: Kinijoje žemesni me
deliai ir arbata tamsesnė, o 
Indijoje priešingai. Arbat- 
medžiai būna nuo 2 iki 30 
pėdų aukščio. Nuo suaugu
sių medžių lapus skina kas 
10-15 dienų, nuo 10 iki 20 
kartų per metus.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo pasaulyje buvo arbat- 
medžiais apsodinta apie 2,- 
5 0 0,000,000 akrų žemės 
plotas. Arbata turi aksti- 
nimo ypatybę, apie 2-4 pro
centus kofeino.

Kava — “jaunutė,” ji ži
noma tik apie 500 metų. 
Pirmiausia pasirodė Arabi
joje ir Abisinijoje 15-ame 
amžiuje.

Dabar Brazilija daugiau
sia pagamina kavos. 1939 
metais ji pagabino 60 pro
centų pasaulinės gamybos.

Daugiausia kavos išgeria 
Jungtinių Valstijų gyvento
jai, 1946 metais jie suvar
tojo 2,630,760,000 svarų .

Kavos medis auga nuo 5 
iki 25 pėdų aukščio. Jiems 
leidžia augti tik apie 10 pė
dų, nes karpomi būna pla
tesni ir vaisingesni. Kavos 
sėklos auga kekėmis.

Skaitytojų balsai
Irgi laisves žodžię 

aiškinimas
Velykų proga., “Scranton 

Times,” demokratų dienraš
tis, net dviem atvejais ve
damajame filosofavo apie 
žodžio laisvę. Pagal redak
toriaus samprotavimą, kur 
yra pilna tikėjimo laisvė, 
ten pilna ir žodžio laisvė. 
Ir net stengiasi įtikinti, kad 
žmogaus religiniai įsitikini
mai nėra sunaikinami. Kaip 
neva pavyzdį rodo Lenkiją, 
kur religija būk labai per-' 
sekiojama. O betgi, būk 
vienas iš žymių partijos 
(reiškia, komunistų) vadų 
esąs pasakęs, kad lenkuose 
tikėjimas giliai suleidęs 
šaknis, ir nežiūrint, kaip ti
kyba yra perse k i o j a m a 
“anoj pusėj uždangos,”, 
žmonės laikosi tikybos sr 
tiek. O pas mus (JAV) pil
na tikėjimo laisvė ir žodžio 
laisvė, ir net bando tikrinti, 
kad kur yra pilna tikėjimo 
laisvė, ten pilna ir žodžio 
laisvė. Ir net kaip pavyzdį 
nurodo į amerikinių nacių 
partijos vadą George Rock
well, kuris po policijos ap- 
sauga kalbėjo Hunter kole
gijoj šimtams studentų 
New Yorko mieste.

Bet čia ponas redaktorius 
gavo aštrų atkirtį iš vieno • 
jo laikraščio skaitytojo, ku
ris jam primena, jog toksai 

I garbinimas laisvės yra žo
džio laisvės išniekinimas, 
jei toksai pakvaišėlis net po 
policijos apsauga gali mosy- 
kuoti hitlerinę svastiką ir . 
skelbti nacines idėjas net 
kolegijų auditorijose. Pri
mena, jog ir Hitleris pana
šiai pradėjo, o kada gavo 
gana pasekėjų, tai ką pa
darė pasauliui? Žinoma, re
daktorius nieko neatsakė, ir 
neturėjo ką atsakyti.

Vienok jis gailiai apsiver
kė savo vedamojoje tirado
je dėl Lenkijos, kad būk * 
Lenkijos ūkiuose jau baigia 
išnykti arkliai, o jų vietas 
užima traktoriai. Yra ko 
verkti ! O tai reiškia komu
nizmo įsigalėjimą. Bet ta
sai ponas nemato po savo 
nosimi, kad Amerikos 
ūkiuose irgi jau mažai ark
lių matosi, o kol kas apie 
komunizmą dar niekas ir 
nesapnuoja. O gal gi, pagal 
to redaktoriaus suprati
mą, Lenkijos ir arkliai turi 
dūšias ir jam jų gaila, kad 
matė reikalą Velykų šven
tės proga rašyti apie Len
kijos tikybą ir arklius.

L Vienužis

Philadelphia, Pa.
Naujas kapas supiltas
Vienas po kitam, taip iij/ 

retėja mūs gretos. Gegužės 
2 dieną mirė Ona Pauliu- 
kaitienė. Palaidota Oakland 
do kapinėse geg. 5 dieną.

Ona Pauliukaitienė vedė 
gražų ir pavyzdingą gyve
nimą. Buvo laisvų pažiūrų. 
Dalyvavo visur įvairiuose 
progresyvių parengimuose, 
skaitė ir rėmė mūsų spau
dą. Palaidota be bažnyti
nių apeigų.

Draugas A. J. Pranaitis- 
pasakė kalbą Ramanausko . 
koplyčioje ir Oaklando ka
pinėse, nušviesdamas jos 
gyvenimą. Liko nuliūdęs O- 
nos vyras Adomas Pauliu- 
kaitis. Liūdi tavęs draugai 
ir draugės, kuriuos tu pali
kai. Tavo gyvenimo kelias 
pasibaigė... Tavo idėjų dar
bą tęsime toliau...

Adomas Pauliukaitis, at
minčiai savo žmonos, per^ 
Pranaitį, paaukojo “Lais< 
vei” $5/

Visų Draugas ’
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J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Čiangkaišekininkai minta 

senomis iliuzijomis
Dienraščio “Long Island 

Daily Press” kolumnistas 
Wililiam R. Frye rašo iš 
Formozos sostinės Taipeh 
apie tai, kaip Čiang Kai-še- 
ko sekėjai yra nusiteikę. Jis 
nurodo, kad jie penimi ir 
gyvena iliuzijomis., tikėda
miesi neužilgo grįžti Kini- 
jon ir ten valdyti 650 mili
jonų žmonių.

Wm. Rrye teigia, jog tuos 
žmones įtikinti, kad jiems 
nebėra progų valdyti Kini
ją, net nėra galimybės. Kaip 
gi jiems kitaip įkalbėsi, kuo
met visa mašina nustatyta 
tam, kad jų moralę palaiky
ti.. Mat, jeigu jie suprastų, 
k£d jau nebėra galimybės 
patapti Kinijos valdovais, 
tai greit tarp jų demorali
zacija pasiskleistų ir dikta
toriui Čiang Kai-šekui tek
tų pasirinkti naują vietą— 
gal Jungtinėse Valsti jose 
tektų atsitūpti.

Niekuo neparemtą viltį 
apie pergalingą grįžimą Ki- 
nijon tiksliai palaiko ir 
Jungtinių Valstijų adminis
tracija, nepripažindama Ki
nijos liaudies respublikos 
ir vis skleisdama gandus, 
būk Kinijoje eina neramu
mai, sukilimai, siaučiąs ba
das, komunistinė valdžia 
esanti desperacijoje ir tt. ir 
tt. Tokia propaganda, su
prantama, padeda Formozo- 
je išlaikyti amer i k i e č i ų 
ginkluotą bazę.

Karčias piles jau prarijo 
Vokietija, Anglija, Francū- 
zija, Japonija, Belgija, 0- 
landija, Italija ir kitos, kai 
jos prarado beveik visas ko
lonijas, išsimėčiusias po vi
są platų pasaulį. Sunku 
Joms buvo atsiskirti su ko
lonijomis. Kolonializmas jau 
amžinai žuvęs. Likusios ko
lonijos netrukus irgi išsi
laisvins. Jau atverstas nau
jas istorijos lapas.

Čiangkaišekini n k a i, ta-' 
čiau, bando grįžti į praeitį, 
pasukti istorijos ratą atgal. 
Jie bando negalimą padary
ti galimu.

Laikas smarkiai bėga 
pirmyn. Iliuzijos blanksta. 
Formozos liaudis irgi sie
kias! pažangių atmainų. 
Nebe ilgai diktatorius Čiang 
Kai-šekas begalės Formozo- 
je viešpatauti ir savo sekė
jus nuodingomis iliuzijomis 
penėti.

Atominis pasini ošimas 
negauna pritarimo

* San Francisco komercinis 
dienraštis “Chronicle” pra
vedė tarp savo skaitytojų 
balsavimus, kurie parodo, 
kad didžiulė skaitytojų dau
guma atominiam pasiruoši
mui nepritaria.

Su pareiškimu, kad Jung
tinėms Valstijoms dabar ne
reikėjo pradėti atom i n i ų 
ginklų išbandymą, sutiko 73 
procentai užklaust ų j ų , 19 
procentų pasisakė prieš., 8 
procentai neturėjo savo nuo
monės.

Kad atominių ginklų ban
dymai mažina karo pavojų, 
pasisakė tik 19 procentų, 
prieš 78 proc., be nuomonės
3 procentai.

Kad ir komunistinė Kini
ja turėtų prisidėti prie nu
siginklavimo sutarties, pa
sisakė 60%, prieš 20%, be 
nuomonės 11%.

4 Kad Jungtinių Valstijų 
Ekonomika, pravedus nusi
ginklavimą, gali be krizės 
išsilaikyiti, pasisakė 83%,

prieš 8%, be nuomonės 9%.
Kad atominių ginklų ban

dymai padidina netikėtą ir 
staigų karo pavojų, pasisa
kė 82%, prieš 14%, be nuo
monės 4%.

Komercinės spaudos są
jungos kolumnistas Peter 
Edson pripažįsta, kad paci
fizmas, anti-karinis nusitei
kimas smarkiai Jungtinėse 
Valstijose plečiasi, anti-ka- 
riniai susirinkimai ir de
monstracijos ruošiama dau
gelyje miestų ir miestelių. 
O tai parodo, kad JAV 
žmonės yra karui priešingi, 
trokšta pilno nusiginklavi
mo ir pastovios taikos.

Vakarų Vokietijos spauda 
hitlerininkų rankose

“National Guardian” ko- 
lumnistė Edith Ande r s o n 
rašo apie tai, kaip hitleri
ninkai kontroliuoja Vakarų 
Vokietijos komercinę spau
dą. Ji sumini daugelį dien
raščių, savaitraščių, žurna
lų, kurių redaktoriais yra 
tie patys žmonės, kurie Hit
lerio viešpatavimo laikais 
redagavo spaudą arba ėjo 
kitas valdiškas pareigas bei 
tarnavo Hitlerio militarinė- 
se jėgose.

Kaip Edith Anderson at
žymi, tie patys hitlerininkai 
ir dabar tebesididžiuoja sa
vo darbu, kurį Hitlerio vieš
patavimo metu yra atlikę. 
Tai buvęs naudingas darbas 
vokiečių tautai. Jie didžiuo
jasi visuomet gynę Vokieti
ją nuo ‘komunizmo pavo
jaus.”

Hitlerininkų pasididžiavi
mui jau nebėra ribų. Bu
vęs Hitlerio armijos majo
ras Pabst atvirai giriasi, 
kad jis 1919 m. nužudęs Vo
kietijos darbininkų vadus 
Karlą Liebknechtą ir Rosą 
Luksemburg. Tuo savo žy
giu jis pastojęs kelią ko
munizmo įsigalėjimui Vo
kietijoje.

Kokia gi “demokratija” 
gali būti Vakarų Vokietijo
je, kur hitlerin inkai gali 
siautėti ir net pilnas teises 
turėti valdiškose įstaigose 
ir militarinėse jėgose?

Kaip smarkiai veikia 
automatija?

Darbo departamento eks
pertai nurodo, kad pramo
nėje veikianti automatija 
kasmet iš darbo išmeta nuo 
200,000 iki 300,000 darbi
ninkų. Darbo įrankių me
chanizacija dabar jaučiama 
visose pramonės šakose. Su 
daug mažesniu darbininkų 
skaičiumi duodama d a u g 
daugiau produkcijos.

Smarkiai veikianti auto
matija, suprantama, nuolat 
papildo bedarbių gretas. 
Tai sudaro sunkią bedar
biams padėtį, kuomet dau
gumai jų nebesiranda gali
mybės gauti pastovų užsiė
mimą.

Unijoms reikėtų kovoti,, 
kad su automatijos pažan
ga tolygiai turėtų būti 
trumpinamas darbo laikas. 
Automatija tada gali būti 
darbininkams palaima, o ne 
nedarbo nešėja, neviltės tei
kėja.

NAFTA CEILONE
Kolombo. — Tarybiniai 

inžinieriai su savaja tech
nika įrengė Ceilone naftos 
gavybą. Netoli nuo Kolom
bo jau kasdien gauna po 
8,000 bačkų naftos (bačka 
48 galionai). Kitoje vietoje 
veikia anglų ir amerikiečių 
naftos kompanijos.

Apie vieną gyvulį, 
asilu vadinamą

Dnestro, o kita — Baltijos 
jūros pakrantėje.

Gotai asilą vadino asilus. 
Vokiečių išnaikinti lietuvių 
giminaičiai prūsai irgi tu
rėjo šį žodį. Tik jų žodžio 
galūnė skyrėsi ir nuo lietu-

Nustebinti kieno nors kvai
lu poelgiu, mes kartais ne
jučiomis ištariame vieno gy
vulio vardą, tiesiog imame 
ir pasakome—asilas! Pana
šiais atvejais elgiamės ne 
tik mes vieni: rusas pasa
kys — osicl, lenkas—osiol, vių, ir nuo gotų asilo vardo, 
čekas—osel, vokietis—Esel, 
latvis—eželis, estas—eesel, 
italas — asino, ispanas — 
asno, švedas—asna, ir 1.1.

Kaip matome, šio ramaus
T T , ! •! • ‘ 1Y<X1 lėlis gčUCJV H Učlbl-
diclele galva,, ilgomis ausi-, skolinti įr pačių gotų, su 
mis gyvulėlio vardas (Įaugę- kuriaig prie Vyglos žiočių

Prūsiškai šis gyvulys vadi
nasi asilis. Į prūsų kalbą 
asilo pavadinimas taip pat 
veikiausiai atkeliavo iš se- 

| novės rusų kalbos, bet prū- 
j sai kartais galėjo jį pasi- 
! skolinti ir iš pačių gotų, su

lyje Europos kalbų yra pa
našus, o, be to, šiose kalbo
se tuo pačiu vardu vadina 
ne tik gyvulius, bet ir kvai
lus žmones. Kaip čia atsiti
ko?

Pirmiausia reikia pasaky
ti, kad ne visur ir ne visais 
laikais asilas buvęs toksi ri1I 
kvailas gyvulys. Savo tėvy-Į 
nėję, Azijoje ir Afrikoje, I siu p 
asilas visada turėjęs gerą <~ 
vardą. Niekas ten neįsižeis, se> į kurias asilo vardas at- 
payadintaS- a s i lu s, lygiai gj0 per gOįUs, visur yra 1 
kaip_senovės Indijos gražuo-,c. kalbos, pasiskolinusios šį 
lė būdavo be galo laiminga, vardą iš romėnų kitu keliu, 
jeigu jos eiseną kas nors išlaikė senąjį romėnišką n,

jie susidurdavo. Ieškodami 
gotų kalbos asilo vardo šal
tinio, mes priversti keliau
ti į senovės. Romą, o ten ir 
senovėje, kaip ir dabartinė
je Italijoje, asilai vaidino 
gana svarbų vaidmenį. Ro- 

j menai šį padarą vadino asi- 
nus. Kaip pastebite, gotai 
priebalsį u pakeitė priebal-

Todėl šiandien tose kalbo-

>

p a v a d indavo drambliška. 
Mat, dramblys ten švelnu
mo simbolis. Apsileido asi- 
lai ir neteko ankstesnio Į yra Azija bei Afrika. —- 
žvalumo, tik iškeliavę iš sa-, nors ten turėtų būti ir asilo 
yo tėvynės, patekę j nepa-Ivardo gimtinė. 'Vadinasi, 

i ir romėnų asinus kažkada 
iš tų kraštų į mūsų žemyną 
atsibastė.

Mes kartais ištariame ir 
kitokios kilmės asilo vardą. 
Bet šis vardas taip puikiai 
mūsų kalboje užsimaskavę, 
kad, ir labiausiai sukdami 

.galvas, jo neatspėsite. Šis 
žodis yra kito žodžio sudur
tinė dalis, o žymi jis ne gy-

pavyzdžiui, italai, ispanai, 
švedai, portugalai. Tačiau 
minėjome, kad asilo tėvynė 

. Kur

lankias klimato sąlygas, ne
gailestingų šeimininkų uja
mi.

Net ir Europoje ne taip 
dar seniai asilas' buvo labai 
gerbiamas. Europiečiai, ku
rie šiandien asilu pravar
džiuoja kvailius, prieš ke
letą šimtmečių, tam tikrų 
švenčiu dienomis, iškilmin- 
gai su giesmėmis išpuoštus 
asilus vesdavo į bažnyčias. 
Italai, vokiečiai, šveicarai I 
net XVIII amžiuje asilus 
gabendavo į savo bažnyčias, • 
bet jie tuo metu, veikiausiai 
“dėl techniškų kliūčių,” jau 
pasitenkindavo medin i a i s 
asilais.

Pažvelkime, kokiu būdu 
žodis asilas atsirado lietu
vių kalboje. Mūsų protėviai 
asilų neaugino: jiems užte
ko arklių, karvių, jaučių, 
avių, ožkų, todėl buvo lai
kas, kai žodžio asilas niekas 
mūsų krašte nežinojo.

Šis žodis lietuvių kalboje 
išplito veikiausiai tada, kai 
pagonys lietuviai prievarta 
buvo pradėti krikštyti, ir 
kunigai ir jiems pa
sakojo apie dievo sūnų, 
jodinėjantį ant asilo. Gauti 
šį žodį mes turėjome iš se
novės rusų ,o rusai, moksli
ninkų nuomone, beveik prieš 
du tūkstančius metų asilo 
vardą pasiskolino iš vokie
čių giminaičių senovės go
tų, kurių vieną dalis tuo 
metu gyveno tarp Dnepro ir
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Los Angeles, Calif.
Tarptautinis Gegužes I visiems atgauti taip bran- 

Pirmosios atžymėjimas Į gią sveikatą.
LLD kuopa taipgi pro

gresuoja. Nors pasigenda
me Demenčių ir Pūkių, ku
rie apleido L. A., tačiau 
džiugu žymėti, kad dr. Ch. 
Marcenkus gilinasi į veiklą 
su gerais < požymiais, kas 
pasirodė iš jo raporto kaip 
finansų sekretoriaus. Jis

Gegužės 1 d. vakare Park 
Manor Ballroom prisipildė 
publikos suvirš 800. Tuo 
laiku Los Angelyje siautėjo 
neamerikinis komitetas, ku
rį gausiai pikietavo studen
tai ir daugelis kitų; o juos 
(studentus) pikietavo susi-

metu pastebėjo, kad iš ug
nikalnio viršūnės kyla ga
rai. Žiemos metu, esant 
žemai oro temperatūrai, jie 
buvo labai gerai mato
mi. Ar garai viršum Elb
ruso nėra vulkaninės ikįl- 
mės dujos? Atsakyti į šį 
klausimą reikėjo mokslinin
kams.

Į Elbruso viršūnes išvyko 
moksli ninku -ekspedicija. 
Įveikę ledynus ir uolas, 
mokslininkai pakilo, prie 
apsnigto ugnikalnio* viršū
nių, paėmė dujų ir išsiver-

rinkę pačios tamsiausios pa- t^igė, kad visi nariai jau
dugnės, net rudmarškimai užsimokėjo duokles už 1962

Vėlesniu laiku pri-i^imo padermių pavyzdžius.su svastikomis. Buvo tikė
tasi jų kėsinimosi sugriau
ti mitingą, tačiau nieko pa
našaus neįvyko.

Buvo 3 kalbėtojai. Pirma 
kalbėjo Dorothy Healey, 
pirmininkė pietinės Kalifor
nijos komuunistų, daugiau
sia apie taiką ir būsiančius 
rinkimus. “Nixonas,” ji 
sakė, “lošia vaidmenį prieš 
birčistus, o veiksmuose yra 
tikras Birčio sūnus.” Ir tą 
ji faktais nurodė. Nors dar 
jauna moteriškė, o jau ug- 
n i n g a oratorė. Paskuti
niais žodžiais užakcentavo: 
“Sugrąžinkite mūsų jau
nuolius iš užjūrio!”

Antras, kalbėtojas buvo 
komunistas Ben Dobbs, au
ka neamerikinio komiteto 
inkvizitorių. “Negalė jom 
suprasti,” jis sakė, “ar tie 
dvynukai yra puspročiai, ar 
didžiausi faktų ignorantai.” 
Kalbėjo apie teisių bilių ir 
Smitho ir McCarrano aktus 
ir J. V. demokratiją, kuri 
rymo ant tokių “demokra
tijos” stulpų kaip Čiang 
Kai-šekas, Syngman Rhea, 
Saudi Arabijos shachas Sa
ud ir daugelis kitų.

Trečias kalbėtojas buvo 
Herbert Aptheker, marksis
tas. Jis citavo Marksą ir 
Leniną . ir parodė, kokius 
nuopelnus pasiekė socialis-

Sakė, kad 
kova už socializmą yra ko-

į vulėlį ilgomis ausimis, bet tiniai kraštai, 
daržo augalą dideliais ap
valiais vaisiais. Taigi, ištar- va už taiką; kova už taiką 
darni žodį arbūzas, ateityje yra kova už socializmą.” 
žinokite, kad pirmoji šioj 
žodžio dalis — tai persiškas 
asilo p a v a d inimas, tiesa, 
jau gerokai aps i t r y n ę s 

, ( pers iškai asilas her), o 
antroji mūsų žodžio dalis 
reiškia agurką

Vadinasi, arbūzas, pažo
džiui išvertus, yra asilo 
agurkas, bet valgo jį, kaip 
žinote, ne tik asilai, valgo 
ir žmonės Tai irgi, tur būt, 
liudija, kad asilai ne visada 
ir visur buvo kvaili, jeigu 
jų vardu tokį skanų augalą 
žmonės pavadino

A Sabaliauskas, 
filologijos mokslų 
kandidatas

(Iš “Pionieriaus”)

New Delhi. — Daktarai 
įsakė, kad per dvi savaites 
Indijos premjeras Nehru 
ilsėtųsi. Jis jau yra 72 me
tų amžiaus.

RYŠIAI SU 70 PASAULIO ŠALIŲ
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos inžinierius Al

gimantas Šliavas yra vienas aktyviausių respublikos sostinės 
radijo mėgėjų. Jis šiandien jau turi užmezgęs radijo ryšį 
su 70 įvairių pasaulio šalių radistais. Tarybų Sąjungooje in
žinieriaus radijo ryšiai siekia net keturis tūkstančius.

Nuotraukoje: inžinierius A. šliavas prie savo bute įreng
tos radijo stoties.

Pertraukoje, publikai pri
tariant, žavėjančiai dainavo 
vyrų kvartetas darbininkiš
kas dainas. Renkant aukas 
publika duosniai aukojo — 
kai kurie net po $500.

Banketas
Balandžio 22 d., tai yra 

Velykų arba gamtos atgi
mimo dieną, įvyko LDS 35 
kuopos banketas. Be gero 
maisto ir įvairumo, buvo ir 
puošni aplinka: margučiai 
ir gėlės. Publikoje buvo 
jaučiama senų tėvynės pa
pročių dvasia ir pasitenki
nimas. Garbė už tai priklau
so komisijai: A. ir Ch. Zix- 
ams, G. ir A. Bernotams, E. 
Cable, Agnes Grigaitienei; 
ypač A. Zix, kurios inicia
tyva ir pastangomis puoš
numas buvo įvykdytas, jai 
prigelbėjo May ir kelios ki
tos. Publikos galėjo būti i 
daugiau, nors buvo būrelis 
iš Yucaipos ir kitų vietų. 
Visi linksmai praleido laiką 
ir smagiai pasišoko, prie G. 
Damušio ir J. Žeko akor
deono muzikos. Ačiū jiems 
ir visiems kuo nors prisidė- 
jusiems prie šito gražaus 
įvykio.

Susirinkimai
Gegužės 13 d. įvyko LDS 

35 ir LLD 145 kuopų su
sirinkimai. LDS susirinki
mo eigoje pasirodė, kad 
naujas finansų sekretorius 
Joseph Pechuck yra suma
nus ir gabus; tai pasirodė iš 
jo raporto. Žymėtina, kad 

i kuopa visais atžvilgiais ge- 
| rame stovyje. • Tačiau ap- 
: gailėtina, kad randasi net 4 
ligoniai: C h a s. Pesliš, J. 
Pupis, F. Shilingas ir M. 
Peters, — paskutinioji net

: metus.
rašyta 3 nauji nariai: A. 
Petrauskas, C. Beržinis^ir 

I J. S. Karanauskas. Neblo
gai stovi ir finansiškai. Da
linama nariams knyga “150 
dienų Tarybų Lietuvoje.’’

Nutarta turėti išvažiavi- 
| mą, kuris įvyks liepos 1d. 
Arroyo Seco parke, į rytus 
Avė. 60. Pasižymėkite da
tą kalendoriuje.

Sekantys susirin k i m a i 
įvyks liepos 8 d. toje pa
čioje vietoje.

Tarptautinis piknikas
Birželio 24 d. įvyks tarp

tautinis piknikas American 
Creation Hall and Park, 
330 S. Ford Blvd., kuri ren
gia Sveturgimių gynimo ko
mitetas. Svarbu dalyvauti, 
nes tai mūsų reikalus gi
nanti organizacija.

žymus svečias
Svečiavosi pas sūnų ir 

marčią malonus pažangietis 
draugas chicagietis Pranas 
Paieda, kuris apžiūri nėjo 
miestą ir aplankė daugelį 
losangeliečių.

Mirtis
Mirė poilsio namuose Juo

zas Briedis, senas Los An
geles gyventojas. Buvo lais
vų įsitikinimų ir linksmo 
būdo. Praeityje dalyvauda
vo progresyvių parengimuo
se. Prie organizacijų ne
prigulėjo. Su žmona bu
vo išsiskyręs, kuri ištekėjo 
už kito.

Kaip buvo palaidotas — 
neteko patirti, nes 2 dukte
rys ir buvusi žmona gyvena 
tolokai nuo Los Angeles.

Ilsėkis, Juozai, o artimie
siems reiškiu užuojautą.

Šakalių Žemaitis

—Ekspedicijos surinktų1 
medžiagų laboratorinis ąp-,_ 
dorojimas patvirtino moks
lininkų spėliojimus. Ga- 
ruošė rasta sieros dujų, 
angliarūgštės ir kitokių 
medžiagų — būtinų ugni
kalnių išsiveržimo produk
tų.

Galima spėlioti, jog pas
kutiniai Elbruso išsiverži
mai vyko ne priešistoriniais 
laikais, o tik prieš kelis 
šimtus metų.

Elbrusas — gęstantis ug
nikalnis, bet iki šiol jo gel
mėse slypi didžiulės šilumos 
atsargos. Ši šiluminė ener
gija turi svarbią įtaką gy
domiesiems šaltiniams — 
Kaukazo balnialoginių ku
rortų bazei.

Aparatai ieško aukso
Daugiau kaip šimtą metų 

kasamas auksas Lenos ka
syklose. Bet jos neišsenka. 
Ir dabar jose randama ga
balų, sveriančių iki 50 ir 
daugiau gramų (virš sva-

kritiškoje padėtyje. Linkiu

Tuneliai po Alpiu 
kalnais

Kalnai sudaro kliūtis su
sisiekimui. Centrinėje Eu
ropoje tokiais yra Alpių 
kalnai — tarp Francūzijos, 
Italijos, Austrijos ir Vokie
tijos. Šveicarijos valstybė 
yra tuose kalnuose.

Kad nereikėtų vieškeliais 
važiuoti aplink kalnus, tai 
pramuša po jais tunelius. 
Jau yra pramušti po Al
piais Tendra, Frejus, Simp
lon ir St. Gothard tuneliai.

Po St. Bernardino kalnu 
kastasi iš dviejų galų. Ne
seniai darbininkai jau su
sitiko. Šis tunelis bus virš 
trijų ir pusės mylių ilgio.

Po Blanko kalnu irgi ve- 
d a m i tunelio pramušimai. 
Jis bus apie septynių mylių 
ilgio.

Nuo senų laikų “derlin
giausia” laikoma Artiomo- 
vo kasykla. Dar 1881 me
tais čia buvo rastas aukso 
gabalas-milžinas, sveriantis 
22 kilogramus 6 0 0 gramų 
(arti 56 svarų),. 1957 me
tais čia rasti du stambūs 
gabalai, vienas — 12 kilo- > 
gramų 360 gramų ir kitas 
— 10 kilogramų 45 gramų. 
Kiekvieneriais metais iška
sama čia keli šimtai gaba
lu aukso, v

Tačiau iki šiol smulkios 
aukso dalelės neretai būda
vo paliekamos žemėje. Da
bar randamos ir jos. 
Aukso kasyklose įrengti ra- 
dioelektrcniniai aukso “gau
dytojai.” Jie leidžia išrink
ti aukso kruopeles., kurios 
patenka į išplautą uolienų 
masę, slenkančą transpor
teriu. Aukso nuostoliai pa
šalinti.

TIESIAI Į AKĮ...
Iš Dortmundo (Vak. Vo

kietija) nepilnamečių kalė
jimo neseniai pabėgo kali
nys Ernstas Lemeris. Po to 
jis pavogė vieno aukšto ka
rininko automobilį ir, ra
dęs jame naujutėlę unifor
mą, keliskart, niekieno nesu
trukdytas, pervažiavo Va
karų Vokietijos — Belgijos 
sieną, gabendamas kontra
bandiniu būdu narkotikus. 
Kai jį pagaliau sučiupo, pa
aiškėjo, jog anglų kalbos 
temoka du žodžius: “no” ir 
“jes”.

Nuo 1958 m. gegužės mėn. 
pabaigos Turkijos valsty
bės ižde buvo įregistruota 
žvalgybinė įstaiga — “tre
čiojo biuro sanitarinis sky
rius”, kuris faktiškai visai 
neegzistavo. Buvo tik tos 
“įstaigos” astuoni tarnau
tojai, kurie kas mėnesį pa
siimdavo algą. Dabar" pa
aiškėjo, kad tai generalinio 
štabo karininkai savaip vo
gė iš valstybės iždo. Dabar 
jie visi patupdyti, išskyrus 
vieną — jis paspruko į

Elbrusas — veikiantis 
ugnikalnis

šešis kilometrus viršum 
jūros lygio iškilęs dvigalvis 
gražuolis Elbrusas — aukš
čiausia Kaukazo viršūnė. 
Žinoma, kad Elbrusas—se
nas ugnikalnis. Tačiau iki 
pastarųjų dienų specialistai 
manė, kad ugnikalnis veikė 
priešistoriniais laikais ir 
užgeso prieš dešimtis tūks
tančių metų. ---- -c ----- .

Visiškai neseniai grupė prancūzų svetimšalių legio- 
alpinistų žygio į Elbrusą ną. ,
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Enciklika nauja, esmė—ta pati
Leono XIII enciklikos 

“Rerum novarum” 70-tų 
metinių proga popiežius Jo
nas XXIII 1961 m. liepos 
mėnesį paskelbė encikliką 
“Mater et magistrą” (Mo
tina ir mokytoja), skirtą 
nūdienos socialinėms prob
lemoms. Enciklika stengiasi 
sudaryti tikintiesiems įspū
dį, kad Vatikanui rūpi dar
bininku reikalai: “Mūsų 
siela giliai kenčia, matyda- 
Yna nepaprastai liūdną vaiz
dą: daugelyje kraštų ir iš
tisuose kontinentuose dar
bininkų masė gauna užmo
kestį, kuris verčia juos ir 
jų šeimas gyventi nežmo
niškose sąlygose.”

“Mater et magistrą” ir 
jos komentaruose kartu pa
brėžiama, kad sprendžiant 
socialinius klausimus reikia 
tvirtai vadovautis katalikių 
socialinės doktrinos princi
pais, kurie buvo prieš 70 
metų išdėstyti enciklikoje 
“Rerum novarum.” Kata
likų propaganda vėl atgai
vino seną legendą apie Le
oną XIII, kaip apie “dar
bininkų popiežių,” “netur
tingųjų gynėją ir užtarėją.”

Kas sudaro katalikų so
cialinio mokymo esmę? Ku
riomis istorinėmis aplinky
bėmis atsirado enci klika 
“Rerum novarum”? Giliau 
išsiaiškinę šiuos klausimus, 
galėsime teisingiau supras
ti, ko siekė Vatikanas, 
skelbdamas naują encikli
ką.

Beveik prieš pusę šimtme
čio iki enciklikos “Rerum 
novarum” p a s i r o d y m_o 
mokslinio socializmo kūrė
jai K. Marksas ir F. En
gelsas paskelbė pasauliui 
epochinės reikšmės doku
mentą — Komunistų Par
tijos Manifestą, kuris giliai 
atskleidė socialinės nelygy
bės ir darbininkų klasės iš
naudojimo šaknis, nurodė 
darbininkų klasei ir visiems 
darbo žmonėms kelią išsi
vaduoti iš kapitali s t i n ė s 
vergovės jungo. Su mark
sizmo vėliava darbininkų 
klasė išėjo į istorinę areną, 
kaip savarankiška politinė 
jėga, pašaukta atlikti kapi
talizmo duobkasio vaidme
nį. XIX amžiaus antroje 
pusėje įvairiose kapitalisti
nėse šalyse kuriasi darbi
ninkų marksistinės parti
jos, tarptautinės darbinin
kų organizacijos. Stiprėjan
čio darbininkų jud ėjimo 
įbauginta, buržuazija vis 
labiau metasi į reakcijos 
pusę. “Atėjo toks istorinis 
momentas, — rašė V. Leni
nas, — kai komanduojanti 
buržuazija, bijodama au
gančio ir stiprėjančio pro
letariato, remia visa, kas 
yra atsilikusio, atmirštan- 
čio, viduramžiško. Atgyve
nančioji buržuazija vienija
si su visomis atgyvenusio
mis ir atgyvenančiomis jė
gomis, kad išsaugotų sam
domąją vergiją” (Leninas, 
Raštai, 11 t. 17 p.). “Kai 
reikalas verčia pasirinkti 
tarp jėzuitų ir socializmo, 
aš pasirenku jėzuitus” — 
prisipažino buvęs Voltero 
pasekėjas Tjeras, išreikšda
mas 1848 m. revoliucijos 
įbaugintos buržuazijos nuo
taikas. 1849 m. popiežius 
Pijus IX paskelbia encikli
ką “Nostris et nobiscum,” 
kurioje smerkiamas socia
lizmas ir komunizmas. Taip 
pradeda užsimegsti sąjunga 
tarp buržuazijos ir katali
kų bažnyčios.

Kapitalizmo užgyrimas
Jei Pijus IX pasitenkino 

tik bendrais žodžiais pa

smerkęs socializmą, tai jo 
įpėdinis Leonas XIII sukū
rė bažnyčios socialinę dokt
riną, kurios esmę sudarė 
kapitalizmo apolog etika. 
Leenas XIII nepasižymėjo 
minties originalumu. En
ciklika “Rerum noarum” — 
tai vulgarinės politinės eko
nomijos, socialinės demago
gijos ir viduramžių scholas
tikos kratinys. Tačiau Le
onas XIII suprato socialinį 
buržuazijos užsakymą. Bur
žuazijai mažiausiai rūpėjo 
tai, kokias “amžinas, dan
giškas tiesas” bažnyčia ka
la į tikinčiųjų galvas. Jai 
pirmiausiai reikė jo, kad 
bažnyčia “dievo vardu” mo
kytų tikinčiuosius gerbti 
privačią nuosavybę, suda
rančią kapitalistinės san
tvarkos pagrindą. “Jei mes 
norime išmokyti gerbti nuo
savybę tuos, kurie jos netu
ri, mes privalome pasirū
pinti, kad jie tikėtų į die
vą” — atvirai skelbė iš 
Prancūzijos Nacional i n i o 
susirinkimo tribūnos grafas 
de Montalembertas.

Leonas XIII todėl ir su
silaukė tokio didelio visų 
kraštų buržuazijos palan
kumo, kad jis katalikų baž
nyčios autoriteto jėga stojo 
ginti privačią nuosavybę. 
“Privačios nuosavybės ne
liečiamybė sudaro pagrindų 
pagrindą, kuriuo reikia 
remti žmonių gerovę”— iš
kilmingai paskelbė “Rerum 
novarum.”

Privačios nuosavybės ir 
socialinės nelygybės, kaip 
dievo nustatytos tvarkos 
gynimas sudarė pagrįndinę 
“Rerum novarum” idėją. 
Štai kai kurie būdingesni 
enciklikos teiginiai:

—Reikia absoliučiai at
mesti socialistų teoriją, 
skelbiančią, kad privati nuo
savybė turi būti pakeista 
kolektyvine nuosavybe.

—Visi, kurie nuoširdžiai 
trokšta liaudies gerovės, 
pirmiausiai privalo pripa
žinti nuosavybės neliečia
mybę.

—Svarbu, kad įstatymai 
būtų palankūs nuosavybės 
dvasiai, kad jie visais bū
dais žadintų ir vystytų šią 
dvasią liaudies masėse.

—Kaip bekitėtų valdymo 
formos, visuomet bus pilie
čių gyvenimo sąlygų nely
gybė, be kurios negali gy
vuoti ir išsilaikyti visuome
nė.

—Tie, kas prižada netur
tingiesiems, kad jų gyveni
mas bus be kančių ir rū
pesčių, — apgaudinėja liau
dį ir tiesia jai pinkles, iš 
kurių pakils ateityje nelai
mės, dar baisesnės už da
bartines.

Kapitalizmo gynimo, lini
ją toliau vystė ir konkreti- 
no Leono XIII įpėdiniai:

—Žmonių visuomenė, — 
tokia, kokią nustątė ją die
vas. —yra sudaryta iš ne
lygių elementų. Tuo būdu 
sutinkamai su dievo nusta
tyta tvarka žmonių visuo
menėje yra princai ir pa
valdiniai, šeimin inkai ir 
proletarai, turtinai ir ne
turtingi, m o k s 1 minkai ir 
tamsuoliai, kilmingieji ir 
plebėjai — teigė Pijus IX.

—Istorija nuo amžių mo
ko, kad visada buvo netur
tingi ir turtingi—kartojo 
Pijus XII.

—Bažnyčia moko, kad 
kapitalas iš principo yra 
teisėtas dalykas., kad jis su
daro privačios nuosavybės 
vieną teisėtų formų, kad 
kapitalas kartu su darbu 
sudaro gamybos ir klestėji
mo normalų veiksnį—aiški

no Prancūzijos arkivyskupų 
susirinkimas 1953 m. sau
sio 22 d.

Spauda
Savo socialinį mokymą, 

raginantį tikinčiuosius su
sitaikyti su žiauria kapita
lizmo tikrove ir paklusniai 
tempti’ išnaudojimo jungą, 
V a t i k anas stengiasi pla
čiausiai paskleisti darbinin
kų tarpe, panaudodamas 
įvairiausias prop agandos 
priemones. Ypač didelį dė
mesį Vatikanas skiria to
kiai galingai idėjinio povei
kio priemonei, kokia yra 
spauda.

Popiežius Pijus XI savo 
enciklikoje “Divini redemp- 
toris,” ragindamas suakty
vinti kovą prieš komuniz
mą, šitaip suformulavo pa
grindinius katalikų spaudos 
uždavinius: “Spauda gali 
ir privalo įvairiomis ir pa
traukliomis formomis ge
riau supažindinti su sociali
ne doktrina..,, duoti naudin
gų patarimų ir kelti budru
mą kovojant su klasta, ku
rią naudoja komunistai ir 
kuriems jau pavyko palenk
ti savo pusėn geros valios 
žmonių.” Jonas XXIII en
ciklikoje “Mater et magist
rą” pabrėžia, kad katalikų 
socialinę doktriną reikia 
prop aguoti “panaudojant 
visas masinių ryšių prie
mones: spaudą, radiją, tele
viziją.”

Svarbu pažymėti, kad Va
tikanas nepasitenkina tik
tai ideologine kova prieš 
komunizmą. Kovoje prieš 
tarptautinį darbininkų ju
dėjimą jis ragina kuo pla
čiausiai panaudoti buržua
zines teroro priemones. Lie
tuvoje tokios politikos lai
kėsi krikščionys demokra
tai. Atsakydamas į darbi
ninkų keliamus reikalavi
mus, kunigas M. Krupavi
čius buržuaziniame seime 
kalbėjo: “Šaudėme ir šau
dysime !” “Darbininkų po
piežius” Leonas XIII vienas 
pirmųjų stengėsi sujungti 
ideologinės apgaulės ir po
licinio teroro priemones ko
vai prieš socializmą.

Iš paskelbtų archyvinių 
dokumentų matyti, kad Le
onas XIII rodė dideles sim
patijas Rusijos carizmui, 
kuris tuo metu buvo visos 
Europos reakcijos tvirtovė. 
Kalbėdamas 1888 m. su ca
ro Aleksandro III įgalioti
niu A. Izvolskiu, Leonas 
XIII įrodinėjo, jog tarp di
džiųjų konserv a t y v i n i ų 
valstybių, ypač tarp Rusi
jos ir Vatikano, turi - būti 
solidarumas ir vienybė, kad 
reikia suvienyti visas pa
saulio konservatyvias jėgas. 
'“Kaip, šiuo metu popiežius 
yra dvasinės valdžios atsto
vas., taip Rusijos imperato
rius yra galingiausias ir 
net vienintelis valdžios; 
principo atstovas civilinėje 
srityje” — pareiškė 1898 
m. Leonas XIII caro atsto
vui Vatikane Čarikovui.

Už kontrrevoliuciją
Gerai yra žinoma anti

liaudinė reakcinės katalikų 
dvasininkijos veikla Lietu
voje 1905 m. revoliucijos 
laikotarpiu. Mažiau žinoma 
tai, kad 1905 m. caro at
stovas Nariškinas kreipėsi 
į popiežių Pijų X, prašyda
mas jo pagalbos kovai prieš 
revoliuciją^ Popiežius ne
dels d a m as atsiliepė į šį 
kreipimąsi. 1905 m. gruo- 
džio mėnesį buvo paskelbta 
enciklika “Poloniae popu- 
lum,” kuri piktai šmeižė ir 
griežtai smerkė revoliuciją, 
reikalavo, kad katalikai bū

tų ištikimi caro valdžiai, 
ragino juos aktyviai kovoti 
prieš revoliuciją ir streikus. 
Enciklika baigėsi caro Ni
kolajaus II šlovinimu.

Vatikanas padėjo cariz
mui slopinti nacionalinio iš
sivadavimo judėjimą Lietu
voje ir Lenkijoje. 1906 m. 
caro atstovas Vatikane Sa
zonovas rašė: “...ar nebūtų 
mums naudinga pasinaudo
ti... didesne ir nuoširdesne 
Vatikano pagalba, varžant 
lenkų ir lietuvių nacionali
nius siekimus? Vargu ar 
tenka abejoti, kad šv. sos
tas stos Rusijos vyriausy
bės pusėn kovoje prieš pa
minėtą nacionalinį judėji
mą.”

Dideliu savo ramsčiu Va
tikanas laikė ir kaizerinę 
Vokietiją. Kai 1914 m. vo
kiečių militaristai jau buvo 
pakilę pradėti pirmąjį pa
saulinį karą., popiežiaus 
nuncijus kardinolas Friu- 
virtas iškilmingai paskelbė: 
“Vokietija yra tas pagrin
das, kuriuo šv. sostas gali ir 
privalo grįsti savo didžiau
sias viltis.” Po Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos Vatikanas dar akty
viau pradėjo kurstyti visas 
pasaulio reakcines jėgas į 
kryžiaus žygį prieš komu
nizmą. Būdingi buvo Vati
kano santykiai su hitlerine 
Vokietija, kurią rėmė tarp
tautinė imperialistinė reak
cija, kaip smogiamąją an
tikomunizmo jėgą.

Po antrojo pasaulinio ka
ro, kai visas pasaulis suži
nojo apie baisiausius hitle
rinio režimo nusikaltimus, 
Vatikanas pasiskubino su
kurti mitą apie tariamą ka
talikų bažnyčios kovą prieš 
hitlerizmą. Tarp Vatikano 
ir hitlerininkų buvo kai ku
rių nesutarimų, bet tie ne
sutarimai lietė tiktai kata
likų bažnyčios veikimo, jos 
privilegijų klausimus. Va
tikanas pareikšdavo protes
tus prieš tokius hitlerinin
kų veiksmus, kuriais buvo 
paliečiami bažnyčios intere
sai. Bet Vatikanas nieka
dos nepasmerkė hitlerinio 
teroristinio režimo, nepro
testavo prieš konclagerius, 
prieš antisemitinius pogro
mus, prieš gestapininkų 
smurtą.

Vatikanas to nepadarė, 
nes jis surado bendrą kal
bą su hitlerine Vokietija— 
tai. buvo antikomunizmas.

Vatikano valstybinis sek
retorius Pačelis, busimasis 
popiežius Pijus XII, 1937 
m. pareiškė hitlerinės Vo
kietijos atstovui Vatikane 
von Bergenui:

—Vatikanas patenkintas 
hitlerinio režimo kova prieš 
ateistinio komunizmo pavo- 
jų, juk Vatikanas daro tą 
path tiktai “dvasinių prie
monių pagalba.”

Pritarė terorui
Pritardamas hitleriniam 

terorui, kurio aukomis buvo 
milijonai žmonių, Pačelis 
pažymėjo, kad kovoje prieš 
bolševizmo pavojų turi 
reikšmę ir “nepaprastos re<- 
presinės priemonės.”....

Skatindamas Hitlerį į

nėms organizacijoms subsi
dijas iš valstybės iždo.. Tai 
įgalina Vatikaną išlaikyti 
didžiulį propagandinį apa
ratą. Net tokioje šalyje 
kaip Prancūzija, kuri turi 
senas ateistines tradicijas, 
šiuo metu yra 48 tūkstan
čių kunigų, leidžiama apie 
4,000 katalikiškų periodi
nių leidinių, veikia 14,500 
katalikiškų mokyklų, kurias 
finansuoja vyriausybė.

Nebegali sulaikyti
Vatikanas vis dar tebelai

ko savo įtakoje kai kuriuos 
darbo žmonių sluoksnius. 
Tačiau nepaisant milžiniš
kų Vatikano pastangų, jam 
nepavyko pasiekti svarbiau
sią tikslą — sulaikyti soci
alizmo idėjų plitimą. Po 
antrojo pasaulinio karo eilė 
kraštų, kur Vatikanas tu
rėjo stiprias pozicijas, stojo 
į socialistinį kelią. Tai bu
vo vienas didžiausių smū
gių, kurie kada nors ištiko 
Vatikaną. Visuose kapita
listiniuose kraštuose stiprė
ja komunistų įtaka. Net 
Vatikano pašonėje, Italijo
je komunistų partija išau
go į masinę organizaciją, 
turinčią didžiulę įtaką pla
čiuosiuose Italijos darbo 
žmonių sluoksniuose. G. 
Miuri knygoje “Kyla ar 
nyksta katalikybė Prancū
zijoje?” (Paryžius, 1960 
m.), • pasiremdamas katali
kų sociologų šaltiniais, įti
kinančiai parodo, kad pas
taruoju metu silpnėja ka
talikų bažnyičos įtaka Pran
cūzijoje. Ypatingai susilp
nėjo bažnyčios įtaka darbi
ninkų klasėje, kur prakti
kuojantieji katalikai sudaro 
2-3 procentus bendro Pran
cūzijos darbi ninku skai
čiaus. ; ; ' < :

Apie bažnyčios įtakos 
smukimą, apie jos bejėgiš
kumą kovoti su komunizmo 
idėjomis paskutiniuoju me
tu vis dažniau rašo katali
kų spauda.

j- Šių dienų konflikte 
bažnyčia daugelyje sričių 
traukiasi atgal, pralaimi— 
rašė katalikiškas laikraštis 
Tigodnik Povšechny, 1960 
m. 50 nr.
v —Nejaugi šio XX am
žiaus antroje pusėje įsiga
lėjo kažkoks neišvengiamas 
fatalizmas, dėl kurio, vyks
tant eilei visuomeninių ir 
politinių pakitimų, visuo
met laimi komunistai ir 
pralaimi tam tikra laisvės 
rūšis? — susirūpinęs klau
sia katalikų veikėjas G. Ur- 
denas savo straipsnyje, pa
skelbtame 1961 m. vasario 
1 d. leidinyje “Informations 
C a t h cliques Internationa
les.”

Vatikanui didelį nerimą 
kelia tai, kad klasiniuose 
mūšiuose tarp darbo ir ka
pitalo vis plačiau dalyvau
ja ir tikintieji darbo žmo
nės, kad vis daugiau eili
nių katalikų įsitra u k i a į 
kovą dėl taikos ir demokra
tijos, kurios priešaky stovi 
marksistinės partijos ir or
ganizacijos. Tas nerimas 
jaučiamas ir encikl i k o j e 
“Mater et magistrą.” En
ciklika įspėja tikinčiuosius, 
kad jie, bendraudami su 
netikinčiaisiais, privalo bū
ti budrūs, kad jie negali da
ryti jokių kompromisų re
ligijos ir moralės klausi
mais.

Prie klausimų, dėl kurių 
katalikams negalima daryti 
jokių kompromisų, encikli
ka priskiria bažnyčios soci
alinę doktriną, jos melagin
gą mokymą apie privačios 
n u o s avybės neliečiamybę. 
“Mater et magistrą” skel
bia, kad bažnyčios socialinis 
mokymas “amžinai aktua

kryžiaus žygį prieš Tarybų 
Sąjungą, Vatikanas padėjo 
jam likviduoti Austri jos, 
Čekoslovakjios ir Lenkijos 
nepriklausomybę. 1939 m. 
balandžio mėnesį Hitleris 
painformavo popiežių Pijų 
XII, kad jis netrukus pra
dėsiąs žygį prieš Tarybų 
Sąjungą ir kad ryšium su 
tuo rengiasi okupuoti Len
kiją. Popiežius davė savo 
sutikimą, paaukojo katali- 
kišką Lenkiją Hitleriui. 
Kai hitlerinė aviacija bom
bardavo Lenkijos miestus, 
griovė katalikų bažnyčias, 
naikino tikinčiuosius — Va
tikanas diplomatiškai tylė
jo, o Vokietijos katalikų 
vyskupai meldėsi už Vo
kietijos pergalę.

Vatikanas ragino., kad 
hitlerininkų okupuo tuose 
kraštuose katalikai bendra
darbiautų su fašistin i a i s 
pavergėjais. Prisiminkime, 
kad ir Lietuvoje katalikų 
bažnyčių vadovai (J. Skvi
reckas, V. Brizgys, K. Šau
lys) paskeblė kreipimąsi į 
Lietuvos ganytojus, šlovin
dami pikčiausius lietuvių 
tautos priešus —hitlerinius 
okupantus. Lietuvos reak
cinė katalikų dvasininkija 
kartu su kitais buržuazi
niais nacionalistais akty
viai talkininkavo hitleri
niams okupantams.

Šiandien Vatikanas savo 
viltis sieja su nauju tarp
tautinės reakcijos ramsčiu 
— Bonos militarisais, sva
jojančiais apie naują žygį į 
Rytus su atomine bomba 
rankose. “Šiais audringais 
laikais dievas paskyrė vo
kiečių tautai specialų užda
vinį būti vakarų užtvara 
prieš galingas Rytų įta
kas”— kalbėjo katalikiškas 
kancleris Adenaueris po
piežiui Jonui XXIII 1960 
m. sausio 25 d. Romoje.

Vykdydama šį “specialų 
uždavinį” ir Vatikano re
miama, klerikalinė reakci
ja Vakarų Vokietijoje kai- 

• tina vokiečių revan š i s t ų 
[ava ntiuristinius siekimus, 
nuolat stiprina terorą prieš 
darbo žmones. Valdant kle
rikalinei krikščionių demo
kratų partijai, Vakarų Vo
kietijoje per paskutinį de
šimtmetį buvo iškelta 200 
tūkstančių politinių bylų ne 
mažiau kaip pusei milijono 
Vakarų Vokietijos piliečių. 
Klerikalines organizacijas 
aktyviai remia tos pačios 
Vakarų Vokietijos kapita
listinės monopolijos, kurios 
kadaise rėmė hitlerininkus. 
Šiuo metu klerikalizmą re
mia ne vien tiktai Vakarų 
Vokietijos monopolijos. Kle
rikalizmas, kaip pažymi 
TSKP Programa, įgyja vis 
didėjančią reikšmę politi
niame ir ideologiniame im
perializmo arsenale. Mono- 
nopolijos dosniai finansuo
ja klerikalines partijas ir 
organizacijas, kurios eks
ploatuoja religinius darbo 
žmonių jausmus, jų prieta
ringumą.

Daug įdomių faktų apie 
Vatikano finansinius ryšius 
su tarptautinėmis kapitalis
tinėmis monopolijomis pa
teikia H. Mormanas kny
goje “Katalikų socialinis 
mokymas — liaudies ap
gaulė” (Berlynas, 1960 
m.). Vatikanas ir jėzuitai 
turi didelį kiekį Fordo 
Standard Oil kompanijos, 
General Motors, JAV plie
no trusto, naftos bendrovių 
akcijų., Vatįkaųą^ turi taip 
pat ginklų gamybos firmų 
akcijų. Autoriaus apskai
čiavimu, Vatikanui priklau- 
čių akcijų ir vertybės po
pierių vertė sudaro apie 50 
bilijonų vakarų markių.

Daugelis kapitalistinių 
valstybių teikia klerikali

lus,” kad privati nuosavybe 
“visados galioja” (per omne 
tempus valet). N

Būdinga paminėti, kad 
enciklikoje giriami socialde
mokratai už tai, kad jie at
sisakė nuo savo programi
nio reikalavimo nacionali
zuoti pagrindines gamybos 
priemones. Tiesa, enciklika 
pripažįsta buržuazinei vals
tybei teisę turėti gamybos 
priemonių nuosavybę, ta
čiau Čia pat pabrėžia, kad 
valstybė gali plėsti sa
vo nuosavybę tik tol, kol tai 
nesukelia pavojaus smar
kiai apriboti ar visai likvi
duoti privačią nuosavybę. 
Tokiu būdu enc i k 1 i k o j e 
“Mater et magistrą” skel
biama ta pati pagrindinė 
idėja, kaip ir enciklikoje 
“Rerum novarum.”
šiandien tas pats, kas buvo 

prieš 70 metų )
Šiandien, kaip ir prieš 70 

metų, Vatikanas pasirodo 
kapitalizmo advokato vaid
menyje. Tačiau laikai iš 
pagrindų pasikeitė. 1891 
m. visame pasaulyje viešpa
tavo kapitalizmas. Socia
lizmas tada buvo dar 
ateities visuomeninis idea
las, dėl kurio kovojo pažan
giausios žmonijos jėgos. 
Šiandien su mokslinio ko
munizmo vėliava trečdalis 
žmonijos kuria naują gy
venimą. Žmonijos istorinio 
vystymosi svarbiausią turi
nį, — sakoma TSKP Pro
gramoje, — svarbi a u s i ą 
kryptį ir svarbiausias ypa
tybes apsprendžia pasauli
nė socialistinė sistema, jė
gos, kovojančios prieš impe
rializmą, už socialistinį vi
suomenės pertva r k y m ą. 
Skirti ngai nuo daugelio 
ankstyvesnių encli klikų, 
“Mater et magistrą” atvi
rai nesmerkia socializmo. 
Atkreipdamas į tai dėmelį, 
italų žurnalas “Rinascifa” 
(1961 m. 9 nr.) teisingai 
pažymi, kad tai daroma 
“grynai taktiniais sumeti
mą i s : tarptautinio darbi
ninkų judėjimo ir socializ
mo jėgos turi jau didelę 
reikšmę, kad negalima su 
jomis kovoti senais meto- 
todais.” Stengdamasi nu
kreipti tikinčiųjų dėmesį 
nuo socializmo, enciklika vi
sai nutyli, kad mūsų pla
netoje tvirtai įsigalėjo so
cializmas. Dar daugiau, 
Vatikanas, spekuliuodamas 
religija, stengiasi įskiepyti 
tikintiesiems mel a g i n gą 
mintį, kad tuščios esančios 
pastangos sukurti naują vi
suomeninę santvarką. En
ciklika skelbia, kad absur
diški yra bandymai “su
kurti be dievo solidžią ir 
vaisingą santvarką žemėjy 
jeigu dievas nestato namo, 
tai veltui dirba tie, kurie jį 
stato. Kita vertus, enciklįf 
ka stengiasi įskiepyti tikin
čiųjų tarpe pasiti k ė j i m ą 
buržuazine valstybe, vaiz
duodama ją, reformistų pa
vyzdžiu, “visuotinės gero
vės valstybe,” kuri galinti 
pašalinti neigiamus kapita
lizmo reiškinius, įvykdyti 
socialinį teisingumą ir 
nustatyti socialinę harmo
niją. Imperializmo apolo
getikos dvasia yra persunk
ta visa enciklika. Encikli
koje, pavyzdžiui, daug kal
bama apie technikos vysty
mąsi, apie “atominės ener
gijos atradimą ir jos palai
kymą karo ir taikos tiks
lams,” apie “chemijos vys
tymąsi, kuris duoda beveik 
neribotas galimybes gamin
ti sintetines madžiagas,” 
apie gamybos “automatizar 
vimą ir mechanizavimą/’ 
apie “išėjimą į kelią, vedant

Tąsa 5-tame pusi.
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Žydų veikėjai protestuoja 
prieš šmeižikus

Washingtonas. — žymūs 
žydų tautybės profesoriai, 
mokslininkai ir rašytojai 
prisiuntė protestą prieš 
New Yorko valstijos sena- 
toriasu J. K. Javitso sklei
džiamus paskatas apie “an
tisemitizmą” T. Sąjungoje. 
Po protestu pasirašo žydų 
tautos rašytojas Z.Vend- 
rok, prof. Borisas Eidelma- 
nas, kompozitorius Lev 
Pulver, profesorius losifas 
Braginsly, kuris yra redak
torius žurnalo “Azijos ir 
Afrikos tautos”, profeso
rius Biją Strašun, TSRS 
Medicinos Mokslų Akade
mijos narys, ir kiti,

Kaip žinia, Jungtinėse 
Veisti jose antitarybiniai 
žyMai jau ir pirma skleidė 
propagandą prieš Tarybų 
Sąjungą, būk ten žydus 
“persekioja”. Senatorius J. 
K. Javitsas nuvyko j TSRS, 
pavažinėjo, ir parvykęs pri
sidėjo prie tos propagan
dos.

TSRS spauda paskelbė 
sekamus faktus apie žydų 
tautos žmones. Tatybų Są
jungoje žydų tautos žmo
nės sudaro tik 1.1 procento 
visų gyventojų, o tarp mok
slininkų jų yra daug dides
nis procentas, negu kitų 
tautybių.

J TSRS universitetus lan
kosi 2,395,545 studentai, 
iš jų žydų tautybės yra 77,- 
177 studentai, arba 3 pro
centai universitetus lan
kančių.

TSRS tarp vidurinio ir 
aukštojo mokslo specialistų 
yra 427,000 žydų tautos 
žmonių; yra 33,529 žydai 
mokslininkai, kurie sudaro 
10 procentų bendro skai 
čfaus mokslininkų; žydai 
daktarai sudaro 14.7 pro

cento TSRS daktarų, 8.5 
procento rašytojų ir žur
nalistų, 10.4 procento advo
katų ir teisininkų, ir 7,623 
žydai yra išrinkti deputa
tais į įvairias tarybas, įskai
tant ir Aukščiausiąją Ta- 
rybą.

F“
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Koncertinė Programa:

Elena Brazauskas, solistė, iš New Yorko

Rožė Stripinis, solistė, iš Brocktono

F. Blažys, solistas, iš Worceste.no

Taipgi vietinis Laisvės choras

Hartford, Conn

Koncertas ir Vakariene
fHl

Įvyks Sekmadienio Popietę

Gegužes 27 May. 2 P. M.

Sveteinje 157 Hungerford St.

Vakarienė po Koncerto

Dėmesio! Prašome atsilankyti paskirtu 
laiku — 2 vai. popiet— neš programa bus 
ilga ir įspūdinga.
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| Aukščiausiosios Tarybos.
Tarybų Sąjungos žydų 

tautos žmonės piktinasi ta 
nešvaria propaganda. Kas 
gi nežino, kokioje pagarbo
je yra rašytojas Ilija Eren- 
burgas, arba generolas Jo
kūbas Kreizeris, V. Dym- 
šicas, žymus TSRS ekono
mistas ir Ilija Jagudinas, 
tarybinių žemės ūkių pir
mininkas. Jie yra žydų tau
tos žmonės.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Gegužės 15 d. įvyko LLD 
kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė nedaug, bet 
padaryta svarbių tarimų. 
Nutarta surengti tėvų pa
gerbimui parengimą. Į ko
misiją išrinko Bronių Med
ley ir Juozą Kuncą.

Parengimas bus įvykdy
tas. Apie jį pranešime 
spaudoje.

Gegužės 11 dieną įvyko 
L. S. Klubo narių visuoti
nas susirinkimas. Dalyva
vo apie šimtą, nes nariai 
buvo kviečiami atvirukais. 
Buvo svarstoma L. S. klu
bo namą parduoti.

Senesni nariai, kurie turi 
daugiau patyrimo, kalbėjo 
už pardavimą, nes retėja 
lietuvių eilės. Iš naujai at
vykusių (“dipukų”) buvo 
tokių, kurie dėjosi “svetai
nės patriotais,” tam prieši
nosi. Tie, kurie priešinosi, 
padarė ir išsišokimų.

Po diskusijų buvo leista 
nubalsuoti. Balsavimas bu
vo slaptas. Už pardavimą 
balsavo 59, o prieš tik 28. 
Išrinkta pardavimo komisi
ja. Manoma, kad namas 
bus greitai parduotas.

J. S. K.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

So. Boston, Mass.
Motinų dienos parengimas

Parengimas pagarbai mo
tinų ir parėmimui*‘'dienraš
čio “Vilnies” pavyko. Iš 
Bostono galėjo ir daugiau 
publikos būti, bet gal pa
kenkė tas, kad, suaugę vai
kai užkviečia pas save mo
tinas pietums. Mus skait- 
lingnai parėmė atsilankę 
svečiai iš Lawrence, Haver
hill, Worcesterio. Jiems la
bai ačiū! Tik nieko nebuvo 
iš Montello - Brocktono, o 
jie yra artimi kaimynam.

Pirmininkavo J. Petruš
kevičius. Buvo iššaukta ke
letas vyrų ir moterų pakal
bėti. Kalbėjo apie svarbą 
Motinų dienos ir kitomis 
temomis. S. Penkauskas 
pakalbėjo apie spaudos 
svarbą ir ragino paremti 
“Vilnies” $10,000 fondą, 
kad dienraštis galėtų gy
vuoti. Publika nuoširdžiai 
atsiliepė. Aukojo sekamai:

A. ir M. Kazlauskai, iš 
Haverhills, $11.50. Po $10:
O. F. S., J. Brazauskas ir
J. Skliutas. Po $5: M. ir
K. Kazlauskai, P. ir T. Niu- 
kai, J. ir H. Žekonį ai, 
Bevardis, J. Sinkevičius $3: 
Po $2: B. Čiuberkis, P. Žu
kauskienė, R. ir Ivan Niau- 
rai, Savickas.

Po $1: G. Kvietkas, N. 
Grigaliūnienė, F. Kvietkas, 
S. Eningis, Elenora Belike- 
vičienė, Elzb. Franįantienė, 
J. Petruškevičius, P. Use- 
vich, J. Lukas, A. Pilkaus
kas, Duktė, A. Navickas, 
Dr. J. Repšys, P. Petruške
vičienė, S. Penknauskas, A.
P. Dambrauskas, L. Pluta, 
V. K. Kovall, P. Kliosas ir 
V. Yurgeliūnas. Publika 
suaukojo $137, LLD 2 kuo
pa, So. Boston-, aukojo $50, 
nuo parengimo pelno liko 
$13, tai bendrai susidarė 
$150. Didelis dėkui auko
jusiems!

S. Rainard

Waterbury, Conn.
Pranešimas claininzĮ 

mylėtojams
Hartfordo Laisvės choras 

rengiasi paminėti 35 metų 
savo gyvavimą. Programa 
susidės iš dainų, ir bus pa
teikta vakarienė. Dainų 
programoje dalyvaus Vyrų 
choras iš Montello,, Mass., ir 
patsai Laisvės choras.

Tas viskas įvyksta gegu
žės 27 d., 157 Hungerford. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie mylite dainas ir pa
rengimus, galėsite praleisti 
dieną linksmai su draugais 
hartfordiečiais, nes jie daž
nai atsilanko pas mus į Wa- 
į Waterburį. Jie yra malo
nūs draugai ir su jais bus 
labai gerai dieną praleisti.

J. Strižamskas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kovoje prieš senatvę
KAUNAS.—-“Geriatrijos 

kabinetas” toks neįprastas 
užrašas atsirado ant viene- 
rių pirmosios tarybinės li
goninės poliklinikos kabine
to durų. Šį kabinetą lankys 
seneliai ir senutės. Tai pir
mas Pabaltijyje tokio pobū- 
d ž i o medicinos kabinetas. 
Jis suorganizuotas ir veikia 
visuomeniniais pagrindais.

—Mūsų kabinetas, — pa
pasakojo ELTOS korespon
dentui ligoninės vyriausia
sis gydytojas Stasys Stanio- 
nis, — spręs tris pagrindi
nius klausimus. Tai kova 
už aktyvią senatvę, senėji- 
mo ligų gydymas ir žmo
gaus amžiaus prailginimas. 
Profilaktikoje ir gydymo 
praktikoje mes taiky s i m e 
tarybinių gerentologų pro

fesorių Frenkelio ir Nagor- 
no, taip pat Rumunijos 
akademiko Parhono moksli
nius ..jnetodus.

Dabar kabinetas ima ap- 
skaiton Kaune gyvenančius 
žmones nuo 80 m etų am
žiaus. Tačiau num a t y t a 
tirti ir jaunesnio amžiaus 
žmonių senėjimo priežastis. 
Mes stengsimės surasti bū
dus, kad galėtume pasiekti, 
jog seni žmonės būtų žvalūs 
ir darbingi.

Tėvynes upėmis, keliais, 
takeliais

KAUNAS. — Grupė “Ke
tono” fabriko darbiu inkų 
buvo išvykę į Rygą. Eks
kursijos dalyviai — kom- 
jaunuolė mezgėja Valė Kup- 
cikevičiūtė, adyto ja Irena 
Brancevičienė, rūšiuo t o j a 
Felicija Jefimovienė, briga
dos, kovojančios už komu-; 
nistinio darbo kol e k t y v o 
vardą mezgėjas komjaunuo
lis Vytautas Švercas ir kiti 
—susipažino su broliškosios 
Latvijos sostine, apžiūrėjo 
istorines vietas. Kotoniečiai 
lankėsi Rygos “Aušros” ko
jinių fabrike, su kuriuo jie 
lenktyniauja.

32 Kauno jaunimo sporto 
mokyklos moksleiviai tą pa
čią dieną lankėsi Klaipėdo
je.

Kauno ekskursijų biuras 
jau organizavo daugiadie
nes kauniečių išvykas į 
Minską, Leningradą, Kije
vą, Taliną, o taip pat į Vil
nių, Pirčiupį, Trakus, Za

LAISVES’ PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 25 Kkuopa

Birželio-June 24, 1962
Pradžia 11 vai. ryto. Muzika nuo 3 iki 7 vai. vakaro

Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė.

Brooklyno Aido choras, vadovybėje M. Stensler, dalyvaus programoje

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje ir prieinamoje vietoje. Gera muzika, puikios dainos jus čia 
palinksmins. Apart to, bus gerų valgių ir šalto alaus užtenkamai visiems.

Įžanga 75c asmeniui
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę Heaven St. (antra gatvė), sukite i kairę ir 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite į kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite j kairę, ir l’,£ mailės pa
važiavę kairiajame šone rasite pikniko vietą, o dešiniajame šone yra kareivių Camp.

Iš miesto busą No. 20 reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža iki pikniko vietos.

LITHUANIAN PICNIC. SUNDAY, JUNE
SLOVAK NATIONAL HOME & I

Program: Aidas Chorus from Brooklyn,
Admission

24, 1962. MUSIC FROM 3 TO 7 P. M.
PARK, 6526 HOLABIRD AVE.
N. Y. Good Orchestra. Refreshments.
75 cents

i

rasus ir kitas Tėvynės vie
tas.

Turiningos eksgursijos 
numatytos visiems 11962 me- ’ 
tams. Mėgėjai keliauti gar
laiviu galės pasigrožėti pui
kiomis Nemuno pakrantė
mis tarp Kauno ir Klaipė
dos. Mieste-.ir apylinkėse 
numatytos įdomios, pėsčiųjų 
ekskursijos .

Šiemet gimtinės upėmis, 
keliais, takeliais ekskursi
jose dalyvaus 50,000 kau
niečių — dvigubai daugiau, 
negu pernai.

“Kauno Tiesa”

Enciklika nauja, 
esmė - ta pati

(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

tį į tarpplanetines erdves” 
ir t. t. Tačiau technikos 
pažanga kapitalizmo sąly
gomis nukrypsta prieš dar
bo žmones, dar labiau pa
vergia juos imperializmo 
jungui. Bet Vatikanui, kaip 
imperializmo gynėjui, rūpi 
nuslėpti nuo tikinčiųjų tą 
tiesą, kad technikos pažan
ga tik socializmo sąlygomis 
gali būti pilnai panaudota 
žmonijos labui. “Mater et 
magistrą” skelbia, kad tech
nikos pažanga tik tada pil
nai tarnausianti žmogui, 
kai “žmonės supras sa
vo vertę, kurios pagrindą 
sudaro tai, kad jie yra die
vo sutverti ir yra jo vai
kai.”
(Iš “Mokslas ir gyvenimas”)

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

šiomis dienomis pagimdė nau
ją partiją vardu “New Demo
cratic Party.” Ji sudaryta iš 
senosios socialistų kankinamos 
“Co-operative Commonwealth” 
partijos ir “Canadian Labor 
Congress.” Tiesa, ją, atrodo, 
rems Kanados darbo unijos, 
tačiau tai dar nereiškia, kad 
ji imsis rimtos ir išmintingos 
programos. Gerai būtų, kad ji 
taip padarytų ir taptų jėga, 
su kuria turėtų rimtai skaity
tis Kanados valdančioji klasė.

Apie tai turėtų plačiau mus 
ir pasaulį painformuoti patys 
kanadiečiai. .

Pastebėjau ypač klerikalų 
spaudoje diskusijas, ką daryti 
su Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTu) : palikti po senovei, 
pataisyti, ar amžinai palaido
ti. Balsuoju už paskutinę iš
eitį.

Laikas į šiukšlyną eiti ir 
BALFui. Abidvi yra raketie- 
riškos įstaigos. Viena mas
kuojasi “Lietuvos vadavimu,” 
o kita “šelpimu Vokietijoje 
pabėgėlių.” Abidvi apsėstos 
parazitais.

Be to, vis mažiau ir mažiau 
beatsiranda mulkių, kurie 
jiems duotų dolerių, tai iš to 
jų tarpe kyla vaidai, ginčai, 
peštynės, pavydas. Visa tai 
labai teršia orą.

Thailandas ir Laosas yra la
bai tolimi kraštai. Bet į ten 
jau plaukia mūsų ginkluotos 
jėgos.

Kam jos? Koks jų vaid
muo ?

Jų vaidmuo yra žandaro 
vaidmuo. Jų vaidmuo yra gel

bėti Thailando viešpačių kai
li-

Tai negarbingas vaidmuo. 
Ir dar labai pavojingas vaid
muo !

Filosofas ir profesorius Cor
liss Lamont skundžiasi. Jį ap
niko sekioti ir jo pasiklausyti 
susirinkusią publiką terorizuo
ti reakcionieriai iš “Birch So
ciety.” Ypač jį jie terorizavo 
Los Angeles apylinkėje.

Kas sakė, kad reakcionieriai 
nori tik komunistus “pamoky
ti”! štai jau kokie žmonės 
leidžiami per jų šerengą!

Gerai, kad šį kartą prezi
dentas Kenedis ir kiti aukšti 
pareigūnai rimtai darbupj^asi 
už pravedimą Kongrese se
niems žmonėms medicininio 
aptarnavimo biliaus. Gal ir 
bus laimėta. Daug reiškia 
prezidento energingas nusista
tymas.

Šiemet didysis Naujoje Ang
lijoje “Laisvės” piknikas įvyks 
liepos 1 dieną. Įvyks toje pa
čioje senoje Montelloje. Ne
pamirškite.

Labai, labai būtų gaila, jei
gu Worrcesterio lietuviai ne
tektų Olympijos parko, o Law
rence — Maple parko. Tų 
kolonijų pažangiečiai turi 
rimtai apie tai pagalvoti.

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Male
DĖMESIO! Reikalingi Mašinistai, 

prie įvairių mašinos darbų, graina- 
vimo ir tt. Geros algos, apmoka
mos atostogos, aprūpinta ligonine. 
Taipgi reikalingi ĮRANKIŲ IŠDIR
BĖJAI. 1-os rūšies, nusimaną apie 
šį darbą. Geros algos. CONTROL 
MECHANICS, INC., 1422 Callowhill 

‘St, Phila., Pa. (41-44)

Worceste.no


IŠ LAIŠKŲ
Antanui Bimbai, 
Niujorke.

Sveikas, mielas drauguži! | 
Vakar pas mus buvo tary-, 
binės spaudos diena ir drau
ge “Pravdos” 50 metų jubi
liejus. Vakare kelias va
landas prasėdėjau prie te
levizoriaus, kuris transliavo

įlaužė gyvybę. Aš po angi
nos vėl atsigavau ir saulę 

■ pamatęs imu čirkšti kaip 
žvirblis paprastą pavasari
nę giesmelę pagal Kristijo
no Donelaičio gaidas. Sten
giuosi būti arti gamtos, 
daug vaikščioti. Kai kada 
pasėdžiu truputį ir prie ra
šomojo stalo. Naująjį ap-

Frzidentas J. F. Kenedis 
Niujorke gerokai padirbėjo!

is Maskvos to jubiliejaus ;£akymų rinkinį įteikiau lei- 
minėjimą. Minėjimą atida-| tykiai. Iki Naujų metų iš- 
rė pats Chruščiovas, o pre- eįs Galvoju apie tolimes- 
zidiume sėdėjo ir m ū s ų nius darbus . . .
“Tiesos” redaktorius Henri
kas Zimanas, kuris šio ju-i 
biliejaus proga už nuopel-, 
nūs Tarybinei spaudai buvo 
apdovanotas Lenino ordinu. 
Didelė “Pravdistų” grupė 
buvo apdovanota ordinais ir 
medaliais, ir jubiliejaus mi
nėjimo metu mūsų Justas 
Paleckis apdovanotiesi e m s 
įteikė apdovanojimus. Mie
la ir malonu buvo žiūrėti, sveikata taisosi, ir kad jis 
kaip į tribūną lipo ir kalbė- mojasi naujiems darbams, 
jo įvairių tautų atstovai/lai vienas kitas jo gabios 
sveikindami “Pravdą” ir vi- plunksnos kūrinėlis nutru- 
są kitą taiybinę spaudą.

Štai į tribūną pakyla ži
lagalvis Amerikos “Worke-

eis. Galvoju apie tolimes-

Jonas Šimkus 
1962 m. geg. 6 d. 
Vilnius

PASTABĖLĖ
Tikiu, jog šis lietuvių tau

tos įžymiojo rašytojo ir vei
kėjo Jono Šimkaus laišku
tis įdomus visiems “Lais
vės” skaitytojams. Ypač 
d ž i u g u mums, kad Jono

pės ir į mūsų spaudą,—bent 
jau labai, labai lauksime.

Beje, š. m. žurnalo “Švie- 
_ , . T . sos” 2-am num. skaitysite 

^atstf,vas ®?nJo.hT,; labai įdomų drg. Šimkaus 
- . ............ -! straipsnį.

Širdingai ačiū jam už ne
pamiršimą mūsų. A. B.

nas ir sako, kad “Pravda”• 
visada kovojo už tai, k a d j 
gerai sugyventų Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos tautos. 
Ir jis sako, kad “Workeris”
I. y. utį..._ ji _ ,. :.. 1_ 1 L vf?u Su mūsą vaikučiaisuz “Pravdą” ir kad tų dvie- . .. v.
jų brolių gyvenimo sąlygos ]f pas vaikučius 
buvo ir ypač dabar yra la- j
bai skirtingos. Amerikos Gegužės 27 dieną turėsi- 
buržuazija, uzurpavus visos me gražų ir nepaprastą pa- 
amerikiečių tautos teises, i rengimą. Jį ruošia LDS 13 
stengiasi pasmaugti Ameri
kos liaudies balsą, balsą Įėję.
tikrosios amerikiečių tau- skaitlingas. O tokiu jis tū
tos — darbininkų klasės, I retų būti dėl to, kad visą 
kuri, kaip ir visų tautų 
liaudy s, kovoja už tikrą pa
žangą ir taiką pasauly, už 
laisvę ir socialinę lygybę.

Žiūrėdamas į Johnsoną aš 
pagalvojau, kad ryt, brolau, 
kai tu grįši į savo mylimą 
Ameriką, tave pasitiks po- ir jų mokytojos nebūtų su- 
licininkas ir kalėjimo gro- vilti. Jie tikisi matyti skait- 
tos. Ir tu didvyriškai pa- lingą publiką. Mūsų ne tik 
neši tą persekiojimą ir ka- pareiga, bet ir privilegija 
da nors susilauksi pergalės, juos gražiai paremti, atsi- 
kaip jos susilaukė Rusijos lankant į jų rūpestingai su

ruoštą parengimą. Rep.

kuopa. Įvyks “Laisvės” sa- 
Norime, kad jis būtų

Praėjusis savaitgalis pre
zidentui J. F. Ken ėdžiui 
Niujorke buvo tirštas įvy
kiu.

šeštadienį prezidentas sa
kė kalbą Manhattane, kur 
baigti statyti ILGW unijos 
gyvenamieji namai. Nauju
tėlis namų projektas pasta
tytas palei Pennsylvania ge
ležinkelio stotį, tarp Septin
tosios ir Aštuntosios Ave
nue. Šiuose namuose bus 
apie 2,800 gyvenamųjų bu
tu.

Ceremonijose sakė kalbas 
gubernatorius Rockefelleris, 
unijos prezidentas Dubins- 
kis ir kiti. Buvo susirinkę 
apie 10,000 žmonių.

Po to prezidentas aplankė 
savo sergantį tėvą.

Vakare Madison So. Gar
dene įvyko demokratų par
tijos suruoštas pažmonys, 
kuriame dalyvavo apie 15,- 
000 asmenų, daugiausia tos 
partijos vadų ir vadukų.

Įėjimas į šį pobūvį buvo 
nuo $3 iki $1,000 asmeniui. 
Mat, Demokratų partija tu
rėjo nemaža skolų, padary
tų praėjusiuose rinkimuose, 
tai norėjo šiuo kartu tą de
ficitą padengti vyriausiai iš 
savo turtingesnių narių ir 
iš kitų turčių, kurie norėjo 
pamatyti prezidentą, daly
vauti baliuje.

Čia buvo ir meninė pro
grama.

Prezidentas čia taipgi sa
kė kalbą; ragino, kad lap
kričio mėnesio rinkimuose 
žmonės išrinktų į Kongresą 
Demokratų partijos narius,

tai, esą, bus galima sėkmin
giau darbuotis, praves ti 
prezidento pasiūlymus Kon
gresui.

Kadangi gegužės 29 dieną 
prezidentui Kenedžiui su
kaks 45 metai amžiaus, tai 
šis pobūvis buvo ir jo gim
tadienio atžymėjimas.

Pajamų suplaukė apie 
$1,000,000 — vadinasi, de
mokratų politikieriai gero
kai pasišienavo.

Dar didesnis mitingas
Sekmadienį, gegužės 20 

d., tame pačiame Madison 
S<4. Gardene įvyko didžiulis 
senesniojo amžiaus žmonių 
mitingas, kuriame taipgi 
prezidentas sakė kalbą.

Šis mitingas buvo suruoš
tas reikalavimui, kad JAV 
Kongresas pravestų įstaty
mą, sulyg kuriuo seno am
žiaus žmonėms būtų teikia
ma nemokama medicininė 
pagalba, einant Social Se
curity įstatymu . Šiuo metu 
JAV Kongrese yra įnešta t. 
v. King-Anderson bilius; jei 
šį bilių Kongresas priims, o Į 
prezidentas ji pasirašys, na, 
tai ir bus įstatymas. Prezi
dentas Kenedis, kaip žinia, 
šiam biliui pritaria ir nori, 
kad Kongresas jį šioje sesi
joje priimtų.

Sekmadienį sakyta prezi
dento kalba buvo per radi
ją transliuota į 30 kitų pa
našių masinių mitingų, vy
kusių per visą šalį.

Kaip matome, preziden
tas Kenedis šeštadienį ir 
sekmadienį Niujorke gero
kai pasidarbavo. Ns.

programą atliks beveik vie
ni vaikučiai Juos tam lavi
ną, moko, ruošia net poros 
dukryčių motiną Valentina 
Nevins ir plačiai žinoma 
jaunuolė Irena Babarskaitė. |

Žiūrėkime, kad vaikučiai

Spalvingas ir į domus i buvo 
aidiečių jubiliejinis koncertas

darbininkai.
Tribunen kopė ir kalbėjo 

nubudusios Azijos ir išsi
vaduojančios Afrikos prole-Į 
tarinės spaudos atstovai. Iri 
visi jie teigė, kad “Pravda”! 
padėjo jiems veržiantis į Ateinantį sekmadienį, ge- f 
laisvę. gūžės 27 d., ruošiamas pa-;doj.

Aš pamenu, kiek daug gerbimas senam kovotojui 
“Pravda” padėjo mums Lie-plačiai ir lietuviams žino- 
tuvoje, kai mes kovojome su mam Charles Dirbai. Įvyks 
fašizmu ir buržuazijos dik- Estoniai Hali, kampas 125 
tatūra. Taigi ir “Pravdos” jr Lexington Ave., Man- 
jubiliejus yra visų pažangių hattane Bus duodami pie- 
žmonių jubiliejus ir jų kaip į^s su šiaip gražia progra- 
tikra šventė buvo švenčia-;ma> Prasidės 2 vai. po pie- 
ma Tarybų Sąjungoje. ~ _
O dabar štai keletas nema- Workeriui 

lonių dalykų. Štai š. m. ge
gužės 2 dieną Vilniuje mirė 
pažangus ir labai gabus j 
žmogus profesorius Juozas 
Baldžius - Baldauskas. Bur
žuazijos laikais jis pasiraši
nėdavo J. Kerniaus slapy
vardžiu ir bendradarbiavo 
ano meto paža n g e s n ė j e 
spauoje. Ypač jis daug 
naudingo darbo nudirbo po 
karo. Bet štai 1951 metais 
netyčia jis buvo automobilio 
priblokštas ir nuo to pa
sidarė invalidas, nebegalėjo 
skaityti paskaitų, o mirė 
berods nuo susikomplikavu
sios influenzos.

Šių metų balandžio pa
baigoje Kaune mirė Kauno 
valstybinės operos primado
na Galaunienė, kuri gyveno 
gaudama gerą pensiją ir be 
rūpesčių. Smulkesnių žinių 
neturiu . . .

Ką gi, praeitoji žiema se
nesnio amžiaus žmo n ė m s 
pas mus buvo labai neprie
lanki. Gripas daug kam pa-

Pagerbs seną kovą 
veteraną

Pravda” padėjo mums Lie

tų. Likęs pelnas eis “The 
_______ i”. Visi kviečiami.

Rep.

MIRĖ
Praėjusią savaitę 

ilgametis Brooklyno 
toj as (real estate biznie
rius ) Benjaminas Schegaus- 
Sčegauskas, sulaukęs 80 
metų. Palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

Gegužės 19 dieną mirė 
Juozas Stilsonas - Stasiule
vičius, pastaruoju metu bu
vęs socialdemokratų veikė
jas ir spaustuvininkas. Bus 
laidojamas antradienį, ge
gužės 22 d., iš Shallins-Ša- 
linskų šermeninės į Cypress 
Hills kapines. Stilsonas bu
vo apie 70 metų amžiaus.

mirė 
gyven-

Seni žmonės daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

Na, tai Aido choro jubi
liejinis koncertas praėjo. 
Spalvingai ir įdomiai praė
jusį sekmadienį aidinčiai at
žymėjo savo auksinį jubilie
jų ! Tai įvyko, kaip jau buvo 
garsinta, Schwaben salėje,Imi 
Brooklyne. I aic

Ši koncertą aš neriu ap
rašyti smulkiau nei kitus 
mūsų koncertus, todėl šiame 
“Laisvės” numery paduosiu 
aprašymo tik pradžią, o pa
baiga tilps penktadienio lai-

Liūdesio momentas
Skaitlinga publika dar 

nebuvo žinojusi, kad praė
jusį ketvirtadienį Vilniuje 
mirė Povilas Rotomskis. Ir 
štai, pirmininkė I. Mizerie
nė pirmuoju žodžiu ir pra
neša tą liūdną žinią, kuri 
visus sujaudino. P. Rotoms
kis, mat, gerai buvo pažįs
tamas visiems JAV lietu
viams, o ypatingai Niujor
ko ir apylinkės žmonėms, 
su kuriais jis praėjusio ka
ro metu dažnai susitikdavo 
visokiuose mitinguose, da
rant pranešimus apie tai, 
kas darosi vokiškųjų nacių 
okupuotoje Lietuvoje.

Pirmininkė kviečia publi
ką minutei atsistojimu pa
gerbti P. Rotomskį, daug 
pasitarnavusį JAV lietu
viams visokiomis paslaugo
mis kultūros srity. Žmonės 
sustoja, lenkia galvas.

Didele programa
Publika varto didžiulio 

formato., apie 80 puslapių, 
knygą — tai koncerto pro
grama. Joje telpa Aido 
chorui sveikinimai—jų tiek 
daug, ir iš daugelio miestų ! 
Sveikina organizacijos, svei
kina pavieniai asmenys.

Knygos viršelį puošia 
spalvingas, meistriškai at-

liktas dailininko Rob erto 
Feiferio piešinys., pritaiky
tas momentui,,

Viduje, tarp sveikinimų, 
telpa bruožai iš Aido cho
ro istorijos; trumpi prisi
minimai apie kai kuriuos 
aidiečius, apie buvusius 
choro mokytojus ir veikė
jus.

Telpa visa eilė Aido cho
ro fotonuotr.a ūkų — pir
moji daryta 1914 metais. 
Tai jaunų lietuvių ir lietu
vaičių grupė su mokytoju 
L. E r e m i n u priešakyje. 
Choras tuomet buvo skait
lingas, ir jį sudarė tik ne
seniai iš Lietuvos atvyku
sieji, kurių daugelio šian
dien jau nebėra gyvųjų tar- 

(Bus daugiau)pė.

A. Račkys sutiko nelaimę
Grupei vyrų grįžtant iš 

Manhattane „įvykusio lietu
vių parengimo gegužės 20 
d. kažkokiu dar neišaškintu 
būduAlekas Račkys Queens; 
Plaza stotyje nukrito nuo- 
platformo^ ant trekių ir su
sižeidė. Pirmosios pagalbos 
apžiūra, tačiau, jam suteik
ta ne ten pat, bet tik nuve- 
žus Hoyt St. stotin. Po ap
klausinėjimo, nuvežtas į li
goninę. • Rep..

“Izvestijos”

SAKO: VISADA FBI 
AGENJAI SEKIOJO

Maskva. — Iš Jungtinių 
Valstijų grįžo eilė TSRS 
korespondentų. Stanislovas 
Kondrašovas,
korespondentas, sako, kad 
JAV visur juos sekiojo 
F.B.I. agentai, o ypatingai 
New Yorke ir Washingto- 
ne. Kelyje agentai sekė au
tomobilyje, o mieste, kai 
tik korespondentai pradė
davo su žmonėmis kalbėtis, 
tuojau jie prieidavo^

Iš Moterą Klubo 
susirinkimo

Gegužės 16 d. “Laisvės” 
svetainėje vietos Moterų 
klubo narės turėjo paskuti
nį šio sezono susirinkimą. 
Per tris mėnesius vasaros 
metu klubietes susirinkimų 
nelaiko. Reikalui esant, vei
kia Klubo Valdyba.

Susirinkimas buvo skait
lingas: dalyvavo suvirs 30 
narių. Tai labai girtina, 
kad moterys rūpinasi savo 
organinacijos reikalais. 
Lankantis į susirinkimus 
mes susitinkame su savo, 
artimaisiais, pasikalbame, 
susirinkime visuomet būna 
iškelti visuomeninio pobū
džio klausimai; patiriame 
kai ką naujo ir namo grįž
tame su' pakilusiu ūpu.

Dalyvavimas susiri n k i- 
muose nustelbia daugelį as
meninio pobūdžio smulkme
nų, į kurias atskiri asme
nys kartais net perdaug 
įsivelia, o tai vis priežastis, 
kad nesigilinama į visuome
ninio gyvenimo reikalus.. 
Rūpestingas organizacijos 
narys jaučia sau skriaudą 
apleisti susirinkimą. Men
kučiai asmeninio pobūdžio 

! priekaištai tokiam neturi 
reikšmės. Rūpinkimės, kad 
ateityje visi klubiečių susi
rinkimai būtų tokie skait
lingi ir produktyvūs.

Susirinkimui pirmininka
vo Klubo pirmininkė Eva 
Mizarienė. Valdybos ir ko
misijų raportai buvo įdo
mūs ir gerai paruošti. Ko
misija: E. Mizarienė, N. 
Buknienė ir K. Petrikienė 
rapotavo iš atsibuvusio Mo
tinos dienos parengimo. Jos 
dėkojo narėms už rūpestin
gą kooperaciją parūpinant 
maisto ir svečių aptarnavi
mu. Susirinkime pareikšta 
didelė pądęka Aido Chorui, 
mokytoją^ įifiidred Stėns- 
ler; solistams: A. Iešman
tai ,ir H Brazauskienei; po
eziją skaičiusioms: U. Bag
donienei ir V. Bunkienei. 
Ypač klubietes dėkoja Ro
jui Mizarai už rūpestingai 
paruoštą Motinos dienai 
kalbą.

Toks • programos dalyvių 
kruopštumas padarė pra
mogą ilgam atmintina. Sve
čiai savo duosnumu,. apmo
kėjus išlaidas, papildė jau 
apytuštį Klubo iždą.

U. Bagdonienė plačiai ra
portavo iš vietos ALDLD 
kuopų pasitarimo. Bendras 
parengimas, per statant 
“Dėdė Atvažiavo” pavyko 
gerai. Liko ir pelno. Pa
skirta $50 svarbiems reika
lams. Komitetas 10 d. birže
lio, Kasmočįūtės darže,* ruo
šia pikniką. U. Bagdonienė 
apsiėmė nuo klubo piknike 
padirbti.

Nutarta panaujinti “Lais
vės” prenumeratą Senelių 
poilsio namams, Kapsuke. 
Klubas p r e n u m ė r u o j a 
“Laisvę” į Lietuvą dviem 
įstaigom.

Draugė Titanienė per vi
są žiemą sirginėjo. Net per 
6 mėneseius negalėjo at
vykti į susirinkimus. Už 
apleidimą susirinkimų 
draugė nusibaudė paauko
dama Klubo reikalams $5.

Eva Mizarienė išsamiai 
apibūdino mitingą, kuris 
buvo paskubomis surengtas 
Tarybų astronautui Ger
manui Titovui ir jo žmone
lei išleistuvėms. Tame mi
tinge garbės svečius sveiki
no ir dovanėlę įteikė grupe 
moterų, katros darbuojasi

Aido choras važiuoja 
į Baitimorę

Birželio 24 d. Aido choras ’ užsisakytumėt vietas, pa
važiuoja į Baitimorę, kur, skambindami telefonu AP 
bus didelis spaudos pikni-j 7-7195. Laikas užsisakymui 
kas, į kurį suvažiuoja iš vi- vietų baigsis su birželio 15 
sos apylinkės mūsų tautie-' diena, 
čiai. Tie, kurie jau yra bu
vę pas baltimoriečius, žino, 
kaip yra smagu ir linksma 
pas juos pabaliavoti.

Šiemet Aidas yra pasam
dęs didelį ir gražų busą, kur 
bus priimami ir nechorie- 
čiai, kurie nori su chorie- 
čiais linksmai laiką praleis
ti pas Baltimorės pikniko 
rengėjus, jų tame dideliame 
ir gražiame parke, tyrame 
ore, tarp gražių medžių. 
Kviečiame, kąd nedelsdami

Kelionė į abi puses, ir su 
apmokėta įžanga, tik $6 as
meniui.
ryte. Balti morę 
vai. vakare.

Kelionė užims 
valandos. Taigi 
daug laiko piknikavimui. 
Beje, norintieji pasi šokti 
polkų irgi galės prie geros 
muzikos.

Vieta, iš kur busas išeis, 
bus pranešta vėliau.

Aido choro koresp.

Busas išeis 8 vai. 
paliks 7

apie 4’/ž 
turėsime

turėtų padau- 
skaičių visose

susirin k i m ą,

už pasaulines taikos išlai
kymą. ;

Maspėthe gyvenan č i o s 
draugės raportavo, kad jos 
aplanko vietinėse kapinėse 
palaidotas klubietes ir pri
žiūri jų antkapius.

Priklausančios prie LLD 
narės gavo knygas. Tai pir
mu kart D-jos istorijoje na
riai gavo dvi stambias kny
gas vienu kartu už praei
tus ir šiuos metus. Didelė 
dovana. Tai 
ginti narių 
kuopose.

Užbaigus
draugės iš Maspetho patie
kė gausių vaišių, o svečias 
iš Chicagos, J. Misevičia, 
filmavo susirinkimą. Chica
go je mūs draugės pamatys, 
kad ir brooklynietės turi 
skaitlingus susirink i m u s

Tiesiai į susirinkimą at
vyko Mary Zeikus, sugrįžu
si iš Floridos ii’ Washingto- 
po, kur ji praleido žiemos 
šalčius. Zeikuyiene papasa
kojo apie Flo’ridds pažan
giečių darbuotę ir perdavė 
klubietems linkėjimus nuo 
Šmagorienės.

Susirinkimas., ir . vaišės 
baigta smagioje nuotaikoje. 
Dėkui draugėms maspethie- 
tėms!

Klubiete

Vyskupas įvažiavo \ 
į vaiką būrį!

Praėjusį šeštadienį, apie 
4 vai. popiet, katalikų vys
kupas Joseph P. Denning 
vyko konfirmuoti (“dirma- 
voti”) vaikų.

Apie 250 katalikų vaikiu 
buvo susirinkę palei šv. Ri
tos bažnyčią Long Island 
City rajone, ir laukė at
vykstant vyskupo. Jie bu
vo dailiai pasipuošę; turėjo 
ir savo orkestrą, ryžosi vys
kupą “garbingai priimti ir 
palinksminti.”

štai atvažiuoja savo ma
šina ir vyskupas — jis pats 
vairuoja. Privažiavęs prie 
vaikų, užuot stojęs ant au
tomobilio stabdžių, atsistojo 
“ant gazo”, ir automobilis 
trenkė į vaikus!..

Septyniolika vaikų buvo 
sužeisti — trys kritiškai, ir 
nuvežti į Elmhurst General 
hospitalį.

Iškjlo, baisi panika. O 
karštis baisus—99 laipsniu! 
Rėkė vaikai, rėkė suaugu
sieji, matydami tragediją.

Kodėl vyskupas pats vai
ravo automobilį, kaip tai 
galėjo atsitikti, kad jis įva
žiavo j vaikus, kol kas, šiuos 
žodžius rašant, dar nežino
me. Sakoma, policija tirian
ti, kodėl ir kaip tai įvyko.

t
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Atidarymas Vasariniam Sezonui

Olympia Parko Iškilmes
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Gegužes 30 May
(MEMORIAL DAY)

Jonas Sabaliauskas 
tenoras

o

Ona Dirveflienč
sopranas

REAL ESTATE
CYPRESS HILLS-BROQKLYN.

Arlington Ave., atskiras £eimų 
namas, 12 kambarių. 3 vonios, alie
jaus šiluma. 2 automobilJainB ga- 
radžius. Lengvi išmokėjimai. Gera
me stovyje. Applegate 7-5720.

(4M2)

Dainų Programa sekanti: AIDO CHORAS, vadovy
bėj Jono Dirvelio. ONA DIRVELIENĖ ir JONAS 

SABALIAUSKAS — solistai ir duetistai
ŠOKIAM GROS JONO DIRVELIO ORKESTRAS

Vaišėms Patiekalų Įvairiausių
Visus kviečia dalyvauti — Rengimo Komisija 

Rengėjai — L. S. ir D. Draugija

6 p.—Laisve (Liberty)—Ant r., gegužes (May) 22, 1962




