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Kova rimta, kova sunki.
Sušilę ruošiasi.
Pasauliniai sąskrydžiai.
Mūsų irgi . . .
Problemų problemos.
Baisus, bet teisingas. 
Gražus įvertinimas.

f— Rašo A. Bimba —

Kaip nekalbėsime, bet šiuo 
laiku svarbiausia Amerikos 
žmonių kova yra kova už se
nų žmonių medicininį aptar-į 
navimą. šios kovos laimėji
mas būtų istorinis laimėjimas.

Reakcinis gydytojų susivie
nijimas šimtus tūkstančių do
lerių leidžia propagandai prieš 
Rrng-Anderson bilių. Bet jis 
turėtų būti supliektas, ir bus, 
anksčiau ar vėliau, supliektas.

Korėjos karas Amerikos 
žmones užklupo iš netyčių. 
Viena gražią dieną tik išgirs
tame, kad mūsų prezidentas 
Trumanas pradėjo policinius 
žygius tame pasaulio kampe. 
Paskui tie žygiai išsivystė į 
tikrą karą.

Dabar kitaip. Dabar atvi
rai ruošiama antroji Korėja 
Tailande. Siunčiamos armijos 
viešai. Atvirai kalbama apie 
ateinančius mūšius.

Nejaugi Amerikos žmonės 
ir leis savo vyriausybei Įtrauk
ti mus į naują skerdynę?

Šią vasarą įvyks du svarbūs 
pasauliniai sąskrydžiai. Suo
mijos sostinėje Helsinkyje lie
poj mėnesio pradžioje įvyks 
tarptautiniss-pasaulinis jauni
mo festivalis. Prie jo smar
kiai ruošiasi jaunimas. Jame 
dalyvaus atstovybė iš visų pa
saulio kampų. Jame bus, be 
abejonės, ir Amerikos jauni
mo plati atstovybė.

O to paties liepos mėnesio 
viduryje ar pabaigoje Mask
voje įvyks pasaulinis taikos 
kongresas. Jame taip pat da
lyvaus ir amerikiečiai.

Kovoje už taikos išlaikymą 
vietos yra visiems karo prie
šams. O jų yra milijonai ir 
milijonai.

Gražiai, šauniai pavyko Ai
do choro jubiliejinis parengi
mas. Visiems džiugu, visiems 
smagu.

Dabar rūpinkimės didžiai
siais spaudos piknikais. Birže
lio 24 d. įvyks spaudos pikni- • 
kas Baltimorėje. Gerai, kad i
mūsų Aidas važiuoja piknike 
dalyvauti.

^Na, o liepos 1 dieną įvyks 
didysis spaudos piknikas Mon- 
telloje, Mass., valstijoje, žiū
rėkime, kad abudu parengi- 
niai išdegtų visu šimtu pro
centų.

Jau esate girdėję apie pla
ną sujungti Nemuną su Pri- 
pete-Dniepru ir atidaryti lai
vais kelią iš Juodosios jūros 
į Baltijos jūrą. &

Tuo svarbiu klausimu žur
nalo “Švyturio” š. m. Nr. 8 
tilpo labai įdomus R. Budrio 
straipsnis. Projektas iškelia 
problemų problemas. Budrys 
suranda net 22 svarbius už
davinius, kuriuos tenka moks
lininkams išspręsti.

Visi uždaviniai bus išspręsti. 
Visi sunkumai bus nugalėti. 
Mūsų tas senasis Nemunas vis 
labiau ir labiau garsėja. Mū
sų mieloji senoji tėvynė Lietu
va rašo naują garbingą istori
ją pasaulio žemėlapyje.

žiūriu į dailininko Kazimie
ro Žoromskio kūrinį “Lietuva 
po kryžium.” Nežinau jo me
knės vertės, gal ir labai aukš- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

B r a z iii j a nacionalizuos 
visas stambiąsias įmones

Apie astronauto 
Carpenter žygį

Pasmerkė visokią karą 
kurstančią propagandą

Brasilia. —Brazilijos mi- ma per radijo ir televizijos 
nistrų kabinetas, pasirem- tinklus. Jis reikalavo pada-1 Ketvirtadienį, 
damas šalies ’ 
nutarė nacionalizuoti visas jų kapitalistų 
stambias įmones, kaip sa- okupacijai 
vų kapitalistų, taip ir už
sienio.

Tam reikalui suorganiza
vo komitetą iš penkių as-

i . , • . \ vciiouu ii ui civili uo tryiiy-menu, kurie tarsis su įmo-i, p , L. . . . . n „ bos sutarti, nes sutartyjemų savininkais. Brazilijos - ”
vyriausybė yra pasirengus P 
už nuosavybes tuojau atmo
kėti 10 procentų jų vertės, 
o 75 procentų vertės duoti j 
ti ilgalaikio išpirkimo bo- Į 
nusus.

Rio de Janeiro. — Brazi- JAV 
lijos Teisių universitete 
kalbėjo Leonelis Brizola, 
Rio Grande do Sul provin
cijos gubernatorius, kuris 
savo provincijoje neseniai 
nacionalizavo amerikiečių 
International Telephone & 
Telegraph Co. nuosavybes. 
Brizola kalba buvo leidžia- į nę laisvę.

Vokiečiai didina 
NATO karo jėgas

Bonna. — Vakarų Vokie
tija perdavė į NATO ko
mandą dar vieną tankų di
viziją, tai dabar NATO jė
gose jau bus devynios va
karų vokiečių divizijos, ar
ba 160,000 vyrų.

Vakarų Vokietijos gene
ralinio štabo viršininkas 
generolas A. Zerbelis sakė, 
kad iki 1962 metų pabaigos 
vokiečiai dar dvi divizijas 
perduos į NATO komandą.

Apart tų jėgų, Vakarų 
Vokietija turi ir savo ko
mandoje dar 10 divizijų.

Iš viso pasaulio
New Delhi. — Portugali

jos komandieriai, kurių da
lis pabėgo iš Goa kolonijos, 
Indijoje, o dalis buvo suim
ti, pirm buvo nugalėti, už 
$1,500,000 padarė nuostolių.

Jie numatydami, kad ne
galės atsilaikyti prieš Indi
jos jėgas, užminavo daug 
civilinių namų, o pralaimė
ję, tuos namus susprogdino.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle ne
pasitenkinęs teismo spren
dimu. Jis mano, kad perma- 
žai nuteistas generolas Sa- 
lanas. Todėl jis paleido teis
mą.

Belgradas. — Sekamą 
mėnesį jugoslavų parlemen- 
tarinė delegacija lankysis 
Tarybų Sąjungoje. Yra kal
bama, kad vėliau gal vyks 
ir Tito.

Montrealis. — Kas tai šo
vė į Michael Sheehaną, Ka
nados jūrininkų unijos pre
zidentą, kada jis ėjo iš au
tomobilio, bet jis išliko 
sveikas.
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konstitucija, ryti galą “Jungtinių Vaisti- -d., 8:45 vai. ryto. Jungtinių
Brazilijos 

”. Jis sakė: “Mū
sų tautos ir šalies reika
lais nutarimus daro Wash
ingtone ir New Yorke”.

Brizola smerkė Jungtinių 
Valstijų ir Brazilijos gyny-

Brazilija neturi lygių tei- i 
šių”. Jis sakė, kad JAV ka
pitalistai Brazilijoje yra 
įdėję $1,500,000,000 kapita
lo ir kiekvieneriais metais 
iš Brazilijos darosi milži
niškus pelnus. Jis sakė, kad 

“Alliance for Pro
gress” ir “Food for Peace” 
programos yra tam, kad 
Lotynų Amerikos šalis lai
kytų JAV kapitalistų ran
kose. Brizola reikalavo na
cionalizuoti užsienio kapi
talistų įmones ir brazilie- 
čiams.kovoti už tikrą tauti-

Žymiai paaugo TSRS 
prekybos laivynas

Washingtonas. — R. E., 
Casey, American Merchant 
Marine Institute preziden
tas, sako, kad JAV preky
bos laivynas “stovi vieto- 
je”, gi Tarybų Sąjungos la- 
bai greitai auga.

1961 metais Tarybų Są
junga 42 procentais padidi
no savo keleivinių laivų 
kiekį ir 34 procentais pre
kybinių. Ji pasistatė 59 
naujus keleivinius laivus. 
1961 metais TSR|S prekybos 
ii* keleivinis laivynas buvo 
trečioje vietoje po JAV.

Washingtonas. — Kon
gresinis Komitetas Užsie
nio Reikalais nutarė nu
kirsti 20 procentų prezi
dento Kenedžio pasiūlytą 
pinigų sumą “pagalbai lo
tynų Amerikos”.

Damaskas. — Sirija na
cionalizavo visus užsienie
čių bankus, jų tarpe ir Siri
jos - arabų banką, kuris tu
ri 25 procentus visų įdėlių.

Bangkokas. — Jungtinių 
Valstijų ir Thailando karo 
jėgos laiko bendrus kari
nius pratimus. Jie vyksta 
Laoso pasienyje.

Pekinas. — JAV karo 
laivas vėl buvo įplaukęs į 
Kinijos teritorinius vande
nis. Tai jau buvo 203-čias 
paneigimas Kinijos teisių.

Belgradas, — Gegužės 
24 d. Tito minėjo savo 70 
metų gimtadienį.

resTaškentas. 1— Mali 
publikos , prezidentas M. 
Keita. atvyko į tarybinę 
Uzbekų respubliką.

Cape Canaveral, Fla. — 
gegužės 24

Valstijų kariniai specialis
tai iššovė “Mercury” rake
tą, kuri į kosmoso erdvę 
iškėlė kapsulę su karininku 
Scott Carpenter.

Kapsulė skrido aplinkui 
Žemę nuo i99 iki 167 mylių 

■nuo jos atstoję, 17,532 my
lių greičiu per valandą. Bu
vo suplanuota, kad Carpen- 
teris apskris tris kartus ap
linkui Žemę. Ruože, ties 
kuriuomi kapsulė “Aurora 
VII” skrido aplinkui Žemės 
rutulį, buvo 15 stočių, iš 
kurių radijo įrengimų pa
galba buvo galima kapsulę 
nuleisti ant žemės. Vande
nynuose ir sausumoje buvo 
paruoštos gelbėjimo jėgos.

Nusiminimo valanda
Pirmasis ir antrasis ap- 

skridimas ėjo gerai, nors 
karininkas Carpenter ra
portavo, kad jam kapsulėje 
karšta. Bet susirūpinimas 
ir neramumas įvyko, kada 
kapsulė turėjo leistis į at
mosferos sluoksnį ir per jį 
pasiekti . Atlanto: - vandeny
ną. Staigiai, nutrūko radijo 
susisiekimas su kapsule. 
“Aurora VII” dingo iš ra
daro specialistų sekimo. 
Atėjo ir praėjo nusileidimo 
laikas, o kapsulės vis nėra.

IlaGW unija už 35-ių 
vai. darbo savaitę

Atlantic Gity, N. J.—Čio
nai įvyko 31-oji Internatio
nal Ladies Garment Work
ers unijos konferencija. 
Dalyvavo 962 delegatės ir 
delegatai, atstov a u d a m i 
virš 400,000 narių.

Konferenciją sve i k i n o 
JAV viceprezidentas Lyn
don B. Johnson. Jis tarp 
kitko sakė: “JAV prezi- 
deintas yra jūsų prietelius”. 
Mat, minima unija rėmė 
Kenedžio kandidatūrą į 
prezidentus.

David Dubinskis, ILGW 
unijos prezidentas, kalbėjo 
apie valandą ir pusę, aiš
kindamas mūsų šalyje pa
dėtį ir kaip mažinti nedar-

24-tos 
užėjo

Waterbury nukentėjo 
nuo tornado

Waterbury, Oonn. —Ket
virtadienį, gegužės 
vakarą, štai g i ai 
smarkus lietus su galingu 
vėju. Miesto gyventojai la
bai nukentėjo nuo tornado.

Virš šimtas gyvenimo na
mų sugriauta, daug kitų 
sugadinta, nukentėjo fabri
kai ir krautuvės. Nuostoliai 
siekia kelis milijonus dole
rių. Kol kas yra žinoma, 
kad žuvo vienas žmogus.

Atėnai.
16,000 mokytojų,-

Sustreikavo

Tas truko apie valandą 
laiko. Kilo klausimai: Ar 
“Aurora VII” su karininku 
sudegė atmosferos sluoks
nyje? Ar gal atsisakė veik
ti parašiutas ir ji visu 
smarkumu krito į vandenį 
ir nuskendo?

Susirūpini m a s baigėsi, 
kada vienas lakūnas pama
tė virš vandens plūduriuo
jančią kapsulę, o greta jos 
specialiame gumos laivelyje 
sėdėjo karininkas Carpen
ter ir pylė sau ant galvos 
Atlanto šaltą vandenį. Tuo
jau į nurodytą vietą pribu
vo lėktuvai ir išgelbėjo ka
rininką. Specialistai sako, 
kad kapsulėje sugedo įren
gimai ir ji nusileido 250 
mylių į pietus nuo numaty
tos vietos.

Apie skridimus
Karininko Scott Oarpen- 

terio buvo jau ketvirto 
žmogaus skridimas aplin
kui Žemės rutulį. Pirmasis 
ją apskrido Tarybų Sąjun
gos karininkas Juris Gaga
rinas 1961 m. balandžio 12 
d. Antrasis , * sėptynioliką 
kartų apskrido ' Germanas 
Titovas 1961 m. rugpjūčio 
6 d. Trečiasis /tris kartus 
apskrido JAV karininkas džiai taip buvo įsigalėję, 

1^62 m’ vasa7|kad be jų leidimo l__ L
no 20 d., o. dabar tą žygį jnuOmotojams nevalia buvo
pakartojo ir karininkas S. 
Carpenter’is.

bą. Tarp kitko jis sakė:
“Įvedimas 35-ių valandų 

darbo savaitės, tai nėra ko-1 
kia laukinė svajonė. . '___
praktiškas žygis 
mui didesnio skaičiaus dar
bų ir tuo pat kartu pakėli
mui alginių žmonių ir jų 
šeimų pirkiniams išteklių...

Kas dėl atlyginimo už 
darbą, tai JAV Kongresas 
privalėtų įvesti įstatymą, 
kad alga nebūtų mažesnė 
$1.50 už darbo valandą.”

Kaip žinia, prezidentas 
Kenedis priešingas įvedi
mui 35 valandų darbo sa
vaitės, jis laikosi už 40 va
landų savaitę.

RYTŲ VOKIEČIAI 
ĮSPĖJO

Berlynas. — Iš vakarinio 
Berlyno pusės buvo priga- 
benta dinamito ir penkiose 
vietose įvykinti bandymai 
išsprogdinti perskyrimo sie
ną. Vienoje vietoje išvertė 
5-ių pėdų ilgio spragą.

Rytų Vokietijos vyriausy
bė pasiuntė persergėjimus 
Anglijos, Francu z i j o s ir 
JAV komandieriams, kad 
jeigu tas pasikartos, tai ry
tiečiai pavartos militarinę 
j,ėgą prieš provokatorius.

Kairas. — Egipte už
draudė amerikinį šokį 
“twist”.

ŽENEVA. — Po dešim
ties savaičių nusiginklavi
mo konferencijoje padaryta 
pirmieji žingsniai, naudingi 
taikos reikalams. Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų d e 1 e g a c ijos, pasire
miant Jungtinių Tautų tai
syklėmis, kurios reikalauja, 
kad -visi valstybių nesutiki
mai būtų išrišti taikos ke
liu, pagamino rezoliuciją, 
kurioje smerkia visokią pro
pagandą už karą.

Rezoliucijoje sakoma, kad 
propaganda bile šalyje, ku
ri kursto vartoti ginkluotą j dos laisvei.”
jėgą išrišimui valstybinių 
nesutikimų, kenkia taikos 
reikalams. Rezoliucijoje sa
koma, kad pasaulis pasiekė 
tokią gadynę, kada karų pa
galba jau negalima išrišti 
valstybių nesutikimų.
z' JAV ir TSRS rezoliuciją 
vienbalsiai užgyrė Septynio
likos valstybių konferenci
ja, ragina kitas valstybes

Jungiasi brazilai 
žemdirbiai

Rio de Janeiro. — Šiauri
nėje Brazilijoje žemval-

žemės

nei galvijų užsiauginti, nei 
kitokių pasėlių turėti, kaip 
ponas norėjo. Jeigu kas 
bandė, tai pono sargai gal
vijus užmušdavo, o pasėlius 
sunaikindavo.

Dabar sukyla žemdirbiai 
Pernambuco, Paraiba, Ba
hia ir kitų provincijų. Vie
tomis jie susiorganizuoja ir 

rpL j apsiginkluoja kovai prieš 
paruoši- ponų sargus.

Vėliausios žiniosk

Khang Khay. — Laoso 
neutrališkos vyriau s y b ė s 
premjeras princas S. Phou- 
ma pareikalavo iš “karališ
kos valdžios,” kad iki birže
lio 15 dienos būtų sudaryta 
koalicinė Laoso vyriausybė. 
Jeigu Bounas Oumas to ne
padarys, tai Phouma išvyks 
i Francūziją, o Laoso reika
lai bus išspręsti jėga.

Amerikiečiai karininkai 
bandė perorganizuoti 2,000 
“karališkos valdžios” karių, 
kad / jie pultų neutrališkos 
valdžios karius - liaudiečius, 
bet “karališkos valdžios” ne 
tik kariai, bet ir karininkai 
atsisako kariauti.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų vadovybė 
teiravosi Britanijos: Ką ji 
planuoja daryti su savo ko
lonijomis, nes J. T. yra pri
imta rezoliucija prieš kolo
nializmą.

Tokio. — Japonija pradė
jo statyti atominės jėgos 
karo laivą minininką.

ją pasirašyti ir daryti vis
ką, kas yra jų galioje, kad 
sulaikyti bet kokią propa
gandą už karą .

V. Zorinas, TSRS delega
cijos pirmininkas, pasire
miant Tarybų Sąjungos 
taikos politika, reikalavo, 
kad konferencija priimtų 
rezoliuciją draudžiant karo 
propagandą, ir kad valsty
bės baustų tuos, kurie kurs
to prie karo. Bet JAV de
legacija sakė, kad ji negali 
priimti tokią rezoliuciją, 
nes tas prieštarauja “spau- 

Tada buvo pri
imta kompromiso rezoliuci
ja, kuri tik pasmerkia karo 
kurstytojus ir ragina vy
riausybes veikti tos propa
gandos sulaikymui.

Washingtonas. — Birže
lio mėnesį JAV valstybės 
sekretorius D. Ruskas vėl 
važiuos į Vakarų Vokietiją 
tartis su Adenaueriu.

Nasseris skelbia 
“socializmą”

Kairas. — Įvyko Egipto 
Tautinis Kongresas, kuria'-' 
me dalyvavo 1,750 delegatų 
iš visų gyvenimo sluoksnių

Nasseris pateikė kongre
sui planą “arabiško socia
lizmo”. Jis sakė, kad šalyje, 
būtinai reikalingos refor
mos, bet arabų šalys yra 
skirtingoje padėtyje nuo 
kitų šalių, tai ir skirtingas 
turi būti naujo gyvenimo 
kelias.

Nasseris dėstė, kad vals
tybė turi kontroliuoti: ban
kus, stambiąją industriją, 
biznio įmones ir pravesti 
žemės reformą.

— 1961 
Valstijų 
ir atski- 
padidėjo

Washingtonas.
metais Jungtinių 
valdžios, biznierių 
rų žmonių skolos 
$53,000,000,000.

Ant namų yra užtraukta 
$22,600,000,000 skolų. Biz
nierių ir paprastų žmonių 
skolos žymiai paaugo.

Washingtonas. — Senati
ms Komitetas Santykiams 
su Užsieniu nubalsavo, kad 
Jungtinės Valstijos dar 
duotų savo talkininkėms 
militarinės ir ekonominės 
pagalbos už $4,662,000,0000.

Belgradas. — Jugoslav!- ’ 
jos liaikraščiai, o ypatingai 
dienraštis “Politika” svei
kino Chruščiovo pareiški
mą, kad tarp Jugoslavijos 
ir TSRS santykiai gerėja. 
Laikraščiai nurodo, kad iš 
draugiškumo bus naudos 
abiejoms valstybėms.

Pekinas. — Kinija ir Su
danas pasirašė prekybos 
sutartį.
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Memorial Day
RYTOJ, GEGUŽĖS 30 DIENĄ, bus Memorial Day 

—Prishpininiu Diena. Ši diena—oficiali švente Jungtinė
se Valstijose. Tai diena, skirta prisiminimui Pilietinia
me kare žuvusiųjų; ilgainiui ji tapo diena, kurią mūsų 
šalies žmonės prisimena visuose amerikiniuose karuose 
kviįų^us žmones. Šią dieną civiliniai žmonės prisimena 
sąyo artimuosius, kurie mirę; eina j kapines atlankyti 
mirusiųjų kapus ir juos papuošia. Tai, be abejonės, la
bai gražus, humanistinis dalykas!

šią susikaupimo dieną, pasakysime, privalome ne 
tik mirusiuosius pagerbti, o ir gyvuosius ir save saugo
ti. Svarbiausia: reikia daryti visa, kad nebūtų karų, 
kad valstybes nusiginkluotų, kad žmonija gyventų be 
baimės būti sunaikinta branduolinių ginklų!

Toks kiekvieno doro žmogaus turėtų būti nusitei
kimas Prisiminimo dieną!

DAILININKĖS 
TARABILDIENĖS 
JULBILIEJUS

Neseniai Tarybų Lietuvo
je buvo paminėtas dailinin
kės Domicėlės Tarabildienės 
50-osios mėtinės.

Dailininkė dirba grafi
kos, skulptūros žanruose. 
Baigusi skulptūros studiją 
Kauno mokykloje, D. Tara- 
bildienė, dailininkė, gilino 
savo žinias Paryžiuje; ji 
dalyvavo •eilėje tarptauti
nių parodų, ir ne kartą bu
vo apdovanota diplomais ir 
medaliais.

Vėliausiu laiku D. Tara- 
bildienė daugiausiai pasi
reiškia knygų iliustravimo 
srityje.

Skandalas del “milijonieriaus” 
Billie Sol Estes

SAKOMA, KAD ŠIĄ SAVAITĘ vienas JAV Kon- 
greso komitetų pradės svarstyti Teksu milijonieriaus 
Billie Sol Estes “reikalus”. Pats Sol Estes bus pašauk
tas ir apklausinėtas; bus šaukiami ir apklausinėjami 
visa eilė valdininkų ir kitokių “įžymybių”.

Billie Sol Estes teturi tik apie 37 metus amžiaus. 
Jis gyvena nedideliame apie 10,000 gyventojų Teksu 
(Texas) valstijos miestelyje Pecose. Buvo skelbta, kad 
jis, iš biedno vaiko, patapo milijonierium, ir buvo sako
ma, kad jo turtas siekiąs daugiau kaip 100 milijonų do
leriu.

Iš kur jis tiek turto gavo? Atsako: užsidirbau—už
sidirbau savo smegenimis, savo sumanumu.

Per ilgą laiką nieks jam negalėjo prikišti nieko blo
go; visi jį gyrė, kaip didelį labdarį, kaip gerą krikščio
nį, kaip pavyzdingą JAV pilietį.

Sol Estesas ir buvo “gepas krikščionis”. Jis savo 
protestantų bažnyčioje' tfet pamokslus sakė. Jis auko
davo bažnytiniams reikalams pinigų—aukodavo, saky
sime, tūkstantį dolerių, o pavogdavo $10,000.

Jis įsisteigė savo laikraštį, kad šis jį garsintų. Jis 
įsteigė net didžiulę šermeninę—funeral home—sakoma, 
puošniausią visoje Teksu valstijoje. Jis pasistatė palo- 
ciuką $150,000 vertės.

Jo biznis, buvo sakyta, vyriausiai lietė elevatorius, 
supirkinėjimą ir pardavinėjimą cheminių trąšų f armė
nams, medvilnės auginimą ir ja spekuliaciją.

Kad gautų biznio iš valdžios, Lol Estes papirkdinė- 
jo atskirus valdininkus; davė kyšių kongresmanams ir 
visokiems politikieriams. Valdžia varė su juo biznį: lai
kė Esteso elevatoriuose “atsarginius javus” ir už tai 
mokėdavo jam kas mėnesį po apie $500,000 nuomos!

Jis pradėjo gaminti fiktyvius morgičius, o su jų pa
galba gauti iš finansinių įstaigų ir iš bankų milijonus 
dolerių paskolų. Jis įsiskolino visokioms įstaigoms ir 
pavieniams, sakoma, apie $7,000,000, o gal ir daug dau
giau. Juo, mat, visi pasitikėjo.

Spėjimų yra, kad šis žulikas daug pinigų pasiuntė 
į Šveicarijos bankus “juodajai dienai”.

— o —
..Ir štai prieš apie porą mėnesių, apdairesni laikrašti

ninkai pradėjo tyrinėti Sol Esteso “nejudamąjį turtą.” 
Pasirodė, kad jo turtas—vėjais paremtas. Pasirodė, kad 
jis didelis sukčius!

Įsikišo ir FBI. Sol Estesas buvo areštuotas ir pa
leistas iš kalėjimo po $100,000 bėla. O valdžia uždrau
dė jam išvykti į užsienį.

Na, ir šiandien skandalas išsiplėtojo po visą šalį. 
Skolintojai nori atgauti savo pinigus, bet jų nėra!

Eilė valdininkų, kurie buvo gavę iš Sol Esteso ky
šių, pasitraukė iš vietų; vieną pavarė.

Kenedžio administracijai prasidėjo “nesmagūs lai
kai.” Įsakyta ištraukti iš Esteso elevatorių visus ja
vus, o tai reiškia galutinį smūgį Esteso “imperijai.”

Kyla dar vienas skandalas: Praėjusiais metais vie
nas valdininkas Henry Marshall buvo pradėjęs tyrinėti 
Esteso turtą. Neilgai teko jam tai daryti: birželio mė
nesį jis buvo užmuštas—suvaryta į pilvą penkios kul
kos. Tuomet vietos valdininkai paskelbė, kad Marshal- 
las pats nusižudė, bet dabar buvo iškastas Marshallo 
lavonas ir patirta, kad jis buvo nužudytas!

Taigi manoma, kad ir daugiau asmenų bus įvelta 
į šį skandalą.

Kuo viskas baigsis, pažiūrėsime, pamatysime. Bet 
vienas aišku: Estesas ne pirmas ir ne paskutinis žu
likas, su kuriuo net aukšti valdininkai palaiko glau
džius ryšius!

;• “Laisvasis verslas” gimdo tokius, kaip Billie Sol 
Estes.
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Gimusi smulkaus valstie
čio šeimoje, ji iš pat jaunų 
dienų pamėgo dailę ir visais 
būdais siekėsi tapti daili
ninke.

M. Macijauskienė rašo 
“Kauno tiesoje” pasikalbė
jimą su dailipinke apie pra
eitį ir dabartį. Žurnalistė 
rašo: ’ , , ‘ ,
landą, prisiifiena dailininke, 
kad tiktai meilė gyvenimui,, 
menui įkvėpdavo kūrybinių jė
gų ir aš lipdydavau, tapyda
vau.

—Pamenu, iki Meno mokyk
los užbaigimo buvo likusios 
vos dvi savaitės, o diplo
minis dar nepradėtas, čia — 
Arūnas, vyriausias, pusantrų 
metukų. Giedrė tik trijų mė
nesių, ir kurk, kad gudrus. 
Atsivežu, būdavo, juos į mo
kyklą, pasistatau po studijos 
langais ir dirbu. Sykį einu ko
ridorium ir sutinku 'Zikarą. Jis 
ir klausia, kur diplo minis. 
“Baigiu,” — atsakiau, o širdy
je neramu—dar ir idėjos ne
turiu. Pareinu namo į mažytį 
kambarėlį paniurus, o čia vai
kas nerimauja . Užsikeliu jį 
ant peties ir vaikštau po kam
barį. Pagaliau pritrūkau kant
rybės ir sakau vyrui: “Duok 
temą!” “Eik į kampą, ten ta
vo tema.” Iš pradžių maniau, 
kad jis juokauja, bet Petras 
vėl pakartojo frazę. Atsisu-

Būdavo kartais tokių mora
liai ir materialiai sunkių va- 
ku — kampe buvo veidrodis— 
ir dingtelėjo mintis: “Motinos 
džiaugsmas.” čiupau plasteli- 
ną, nulipdžiau etiudą. Paskui 
išsiviriau dar plastelino ir pra
dėjau diplominį. Pedagogų 
taryba mudviejų su Marce Ka
tiliūte darbus įvertino geriau
siai ir davė rekomendacijas 
tęsti studijas užsienyje: Deja, 
stipendijų mums valstybė ne
išskyrė... Reikėjo ieškotis ke
lio kitais būdais. Nuo skulp
tūros teko atsisakyti, nes tik 
grafika padėjo užsidirbti duo
ną. O diplominis, atidaręs, 
man vartus į m e n o pasaulį, 
buvo pirmasis mano kūrinys, 
patekęs į muziejų sales.

Bėgo įtemptos darbo dienos. 
D. Tarabildienė iliustravo D. 
Čiurlionytės, A. Kazanavičie- 
nės, K. Binkio ir kitų autorių 
knygas bei lietuvių liaudies 
dainas, bet širdies gilumoje 
vylėsi išvažiuoti į užsienį gi
linti savo žinias. Atliekamu 
laiku kūrė skulptūras.

Be to, reikėjo rasti laiko 
plakatų prieš buržuazinę san
tvarką Lietuvoje piešimui. Bet 
Domicėlė buvo atkakli: už 
1937 metais Paryžiuje parodo
je eksponuotas skulptūrines

etnografines lėles buvo apdo
vanota Garbės prizu, p už gra
fiką aukso medaliu. Švietimo 
ministerijoj nustėro: “Moteris 
laimėjo premijas?”

Taip jubiliatė skynė kelius 
į meną...

Ir tik 1940-ieji jai plačiai at
vėrė kelius kūrybai: bendra
darbiavo “Geny,” “šluotoj,” 
“Tarybų LietuvojeX’ iliustravo 
“Pasakojimas apie Leniną,” 
vadovėlius, kalendorius... už 
knygą “šimtas liaudies bala
džių” buvo paskirta valstybinė 
premija. 1945 metais visom 
spalvom laisvės saulėje subliz
gėjo jos kūryba ir pasipylė po 
plačią mūsų Tarybų šalį: 
Maskvos leidyklos išleido jos 
iliustruotas K. Borutos “Dan
gus griūva,” M. Gorkio “Mo
tina,” Bogorovo “Vandens gel
mių pasaulis” ir kitas knygas, 
Ukrainos—Petro Cvirkos “Jau
nasis Mikutis,” M. Sluckio 
“Negesk, žiburėli,” estai—Pet
ro Cvirkos “Nemuno šalies pa
sakos”... Pagaliau visų darbų 
ir jų įvertinimų čia neišvardin
si. Tur būt, nesuklysiu pa
sakius, kad nerasi Tarybų Lie
tuvoje vaiko, kuris nemylėtų 
Domicėlės Tarabildienės už 
jos originalius, kiekvieną kar
tą nauja vidine melodija skam
bančius piešinius.

ISPANŲ POETAS APIE 
ISPANIJĄ

Šiuo metu, kai Ispanijo
je vyksta didžiuliai darbi
ninkų streikai, įdomu susi
pažinti su bendra toje ša
lyje padėtimi, piešiama is
pano poeto.

Štai, ką rašo TASSo ko
respondentas L o n d o ne J. 
Korževas:

Pasaulio visuomenė negali, 
neturi būti abejinga šimtų ir 
tūkstančių Franko režimo ka
linių likimui! Tokį raginimą 
šiandien, paskelbė L on d one 
įvykusioje spaudos konferenci
joje ispanų poetas Markas 
Ana, tik praėjusių metų lap
kričio mėnesį paleistas iš fa
šistinio kalėjimo. Jis buvo 
įkalintas priešį23 metus, 1939 
metaais, būdąmas 18 metų 
jaunuolis. Kalėdamas ilgus 
metus, Markas Ana pergyve
no visus frankjstinės nelaisvės 
baisumus, fizines ir moralines 
kančias. Triskart poetas (jo 
tikras vardas Fernandas Ma
karas Kastilijas) buvo nuteis
tas mirti, ir mirties bausmė 
tik paskutiniu momentu buvo 
pakeista nauju kalėjimo baus
mės terminu.

Šaltis ir alkis, motinos mir
tis (ji neištvėrė, sužinojusi apie 
antrąjį mirties nuosprendį), 
draugų žuvimas (jie buvo su
šaudyti kalėjime), dešimtme
čiais atskirtų nuo savo žmo
nių ir vaikų Ispanijos kalinių 
kančios, — apie visa tai pa
sakoja Markas Ana, stebuk- 

i liūgai atsidūręs laisvėje.
“Visiškai nesuprantama, — 

rašė jis viename savo laiške 
iš kalėjimo 1961 metais, — 
kad šiuo metu Ispanijos kalė
jimuose yra tūkstančiai žmo
nių — vyrų ir moterų, kurie 
ten be pertraukos išbuvo po 
15, 18, 20 ir daugiau metų... 
Tai, kas Europos tautoms ta
po tragiška praeitimi (turimi 
galvoje hitlerinio fašizmo žvė
riškumai. —• Red.), mums — 
baisi dabartis.”

Pasak Anos, vien Burgoso 
kalėjime 1961 metų pabaigo
je buvo 475 ’tokie kaliniai, o 
tai toli gražu ne vienintelis ka
lėjimas Ispanijoje. Dabar ša
lyje vėl suiminėjami žmonės, 
sako Ana, ir vėl, kaip praeity
je, žmones, reikalaujančius tik 
padidinti elgetišką darbo už
mokestį, teis politiniai teismai 
ir karo tribunolai, kurie juos 
nuteis mirti arba kalėti ilgus 
metus. Bet Ispanijos politiniai 
kaliniai, sako jis, — tvirtai ti
ki ateitimi ir net kalėjimuose 
ruošiasi jai.

' TASSo korespondentų pra
šymu vertindamas pastaruo
sius įvykius . Ispanijoje, Mar
kas Ana sako, kad jie nepa
prastai svarbūs, nes artina da
bartinės padėties šalyje galą.

APIEI TARYBŲ
SĄJUNGOS SPAUDĄ

Kiek) šiandien Tarybų Są- 
jungojeniširvįso yra laikraš
čių ir žurhalų^ kaip didelis 
jų tiražas?* / Tai įdomūs 
klausimai, į kuriuos atsakė 
Tarybų Sąjungos Knygų 
rūmų darbuotojas V. Sa
muilovas. Prašome pasiskai
tyti :
Kaip kūrėsi tarybinė spauda?

—Tarybinės spaudos pama
tai buvo padėti dar prieš 1917 
metų socialistinę revoliuciją 
ir prieš įsikuriant Tarybų val
džiai .Rusijoje.

šių metų gegužės 5 d. su
kanka 50 metų nuo tos dienos, 
kai išėjo Komunistų partijos 
organo—“Pravdos” laikraščio 
pirmasis numeris. Jis buvo iš
leistas 60 tūkstančių egzemp
liorių tiražu. Laikraštis suvai
dino didžiulį vaidmenį ruo
šiant Spalio socialistinę revo
liuciją ir jos metu. 1917 me
tais vienkartinis “Pravdos” ti
ražas jau siekė 200 tūkstan
čių egzempliorių ,o dabar ji 
yra labiausiai paplitęs laikraš
tis pasaulyje, jos tiražas 'pra
šoka 6 milijonus egzemplio
rių.
Ką galima pasakyti 
apie spaudos augimą 
Tarybų Sąjungoje?

—Kartu su “Pravda” vystėsi 
ir augo visa Tarybą šalies 
spauda. 1961 metais Tarybų 
Sąjungoje buvo leidžiama 6,- 
692 laikračiai, kurių vienkar
tinis tiražas — apie 71 milijo
ną egzempliorių. Be to, kai
muose buvo leidžiama 2,419 
leidžiama vidutiniškai 43 mi- 
laikraščių.

žurnalų, periodinių rinkinių 
ir biuletinių pernai buvo išleis
ta 4,121 pavadinimu'. Jų ti
ražas buvo 372 milijonai eg
zempliorių.

Kasdien Tarybų Sąjungoje 
leidžiama vįddutinįškąi 43 mi
lijonai egzempliorių laikraščių 
ir ’2 miliijonai 400 tūkstančių 
egzempliorių žurnalų bei kitų' 
periodinių leidinių.
Kokiomis kalbomis leidžiami 
laikraščiai ir žurnalai?

—Tarybų Sąjunga — dau
gianacionalinė valstybė. Di
džioji dauguma mažųjų tauty
bių pirmą kartą pradėjo skai
tyti spaudos leidinius gimtą
ja kalba tik po Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos. 
Laikraščių, leidžiamų TSRS 
tautų kalbomis (neskaitant 
rusų * kalbos), Tarybų valdžios 
metais - pagausėjo 35 kartus. 
1961 metais laikraščiai ėjo 59 
TSRS tautų kalbomis, o žur
nalai—47 kalbomis.

Dolerine Demokratija 
Lotynų Amerikoje

Jungtinių Valstijų doleris 
yra visagalis Lotynų Ame
rikos respublikose. Jis gali 
nustatinėti valdžių politiką, 
jam nepakenčiamus valdo
vus gali pašalinti ir pasi
statyti tokius, kurie gali iš
tikimai dolerinei diplomati
jai tarnauti.

Carleton Beals savaitraš
tyje “National Guardian” 
plačiai rašo apie tą doleri
nę politiką ir jos veikimą 
Lotynų Amerikoje. Stebėti
nai doleris paveikia įvairius 
valdininkus, lengvai jiems 
įperšama JAV šaltojo karo 
politika, jie prive r č i a m i 
smerkti revoliucinę Kubą, 
nutraukti su ja visokius 
saitus.

Wash i n g t o n e iškepta 
“Progresui sąjunga” dabar 
turi geriausių “demokrati
nių” talkininkų, kaip Pa
ragvajaus diktatorius 
Stroesner, Nikara g v o s — 
Somoza, Guatemalos — Idi- 
goras, Haiti — Duvalier ir 
kiti. Tie diktat oriai tik 
ame r akiniais doleriais ir 
JAV gamintais ginklais te
gali pasilaikyti, nes didžiu
lė dauguma žmonių prieš 
juos yra nusistatę.

Dolerinė diplomatija ne
sunkiai galėjo laimėti Kosta 
Rikos prezidentinius rinki
mus. Pasiųsti 25 milijonai 
dolerių, taipgi didžiulės sub
sidijos spaudai, intelektua
lams ir politikieriams davė 
pageidaujamas pasekmes: 
Kosta Rika tuojau nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Kuba, balandžio pabaigoje 
įvykusiuose rinkimuose 
Washingtonq peršamas kan
didatas Francis Orlich lai
mėjo prezidento vietą. Ą- 
merikinės United Fruit Co. 
ir aukso kasyklų korporaci
ja Kosta Rikos pramonę ir 
politiką kontroliuoja.

Salvador respublikoje bu
vo pravesti prezidentin i a i 
rinkimai balandžio 29 die
ną. Prezidento vietai tebu
vo vienas kandidatas—Julio 
Adalberto Rivera. Rinki
mams iš anksto atmosfera 

! buvo paruošta taip, kad nie
kas kitas neapsiėmė kandi
datuoti. Virš tūkstančio vi
suomenininkų buvo areštuo
ti ir ištremti. Apgulos sto
vis visą laiką siautėjo. 
Opozicija Riverai niekur 
negalėjo pasirodyti. Dabar 
galima “pasidžiaugti” pa
sekmėmis: (Įiktatorius Rive
ra nuoširdžiai vykins “Pro
gresui sąjungos” politiką ir 
už tai gaus milijonus dole
riu.

Salvadore siautėja badas, 
skurdas, įvairios ligos., ne
raštingumas. Amerikiniais 
ginklais aprūpinta armija 
turi respublikoje vyriausią 
ir visišką galią. Nei vienas 
Salvadoro respublikos ma
joras nėra žmonių rinktas, 
visi karininkų pastatyti.

Visi jau žinome, kaip pa
sielgta su rinkimų pasekmė
mis Argentinoje. Rinkimų 
pasėkoje prezidentą Frondi- 
zį karininkai pašalino ir pa
sistatė tokį, kuris klauso 
karininkų komandos. Iš
rinktieji atstovai neleidžia
mi užimti vietas. Tai vis 
dolerinė diplomatija.

Nežinia, kaip ilgai doleri
nė diplomatija galės diktuo
ti Lotynų Amerikos respub
likoms, kuriose liaudies ju
dėjimas smarkiai plečiasi. 
Parsidavusių valdovų vieš
patavimas juk negali būti 
amžinas. Kaip griuvo pū
vanti Batistos dikt a t ū r a

Staklėss be triukšmo
Sunku įsivaizduoti teksti

lės įmonę be audimo šau
dyklės. Bet praeis keleri 
metai, ir tai jau nieko ne
bestebins. Fabrikuose šau
dyklinės staklės užleis vietą 
pneumatinėms ir kitoms, 
dirbančioms beveik be jokio 
triukšmo staklėms.

Pneumatinėse staklėse siū
las permetamas per metme
nis suspausto oro srovės pa
galba. Greitis siekia 400 
apsisukimų per minutę. Tai 
pusantro karto greičiau už 
paprastas, mechanines 
stakles. Naujų staklių kon
strukcija paprasta, kom
paktiška.

Specialistai taip pat gerai 
atsiliepia apie stakles su 
siūlo vairuotoju. Jos taip 
pat dirba beveik be triukš
mo ir pasižymi aukštu na
šumu. Šių įrengimų ban
domoji partija jau sėkmin
gai išbandyta, šiais metais 
Tarybų Sąjungos vilnonių- 
audinių fabrikams bus pa
gaminta keletas šimtų to
kių staklių.

Roma. — Per tris pir
muosius 1962 mėnesius iš 
Italijos į užsienį išvyko 58,- 
000 žmonių darbo ieškoti.

Kuboje, taip gali gr$ti 
kitos diktatūros.

Prez. Kenedžio dovana 
korporacijoms

Prez. Kenedžio administ
racija informavo monopolis-: 
tų susirinkimą, kad korpo
racijoms suteikiama graži 
kasmetinė dovana — bilijo
no ir 250 milijonų dolerių 
vertės. Monopolistų susi- 
r i n k i m a s laikytas Hot • 
Springs, Ark.

Iždinės departamentas pa- 
patvarkė, kad bus leista 
korporacijoms kasmet atsi
skaityti iš taksų už gamy
bos įrankių nusidėvėjimą. 
M o k ė d a mos federalinius 
taksus, dabar korporacijos 
galės sau pasilikti žymiai 
didesnę pinigų sumą, kurią 
pirmiau reikėdavo federal- X 
nei valdžiai sumokėti.

Iki šiol korporacijos, tu
rėdamos geriausius eksper
tus, kaip korpora c i j o m s” 
naudingiau su valdžiai pri- • 
klausomais taksais atsiskai
tyti, dabar galės dar geriau ■ 
tuo pasinaudoti. Korporat 
cijoms taksų sumažinimas 
bus pravedamas be jokios • 
valdžios inspekcijos. Tai jau 
geriau ir negali būti.

Bet tai dar ne viskas. * 
Kenedis prašo Kongreso su- - 
teikti jam galią numažinti 
apie 10 bilijonų dolerių tak- ‘ 
sų bet kuriuo laiku, jeigu 
prezidentui pasirodys tai • 
padaryti reikalinga kovai ’ 
su gamybos mažėjimu, kad 
tuo metu padėtų didžiajam ■ 
bizniui . Tai ir būtų didžiu
lė korporacijoms dovana.

•

Karinis kriminalistas 
saugojo Robertą Kenedį
Georgė Lohr rašo iš Ber- 

lyno' “Workeriui,” kaip ka
rinis kriminalistas saugojo 
generalį prokurorą Kenedį^ 
kai jis lankėsi Vakariniame . 
Berlyne.

Prez. Kenedžio brolis Ro-.. 
bertas visai tuo metu neži- • 
nėjo., kad šalia jo stovįs: 
Wilhelm Graurock yra hit- : 
lerinis kriminalistas. Laik- „ 
raščiuose tilpęs paveikslas 
jį išdavė. Danijos žmonės,, 
greitai jį atpažino ir parei- / 
kalavo jį perduoti Danijos, 
teismui. W. Graurock buvo 
areštuotas, bet po 17 dienų.. 
buvo išlaisvintas, nes vaka
rinio Berlyno autoritetai 
nesuradę pakankamai davi- , 
nių jį apkaltinti.

Danijos spauda, tačiau, 
turi pakankamai davinių.. 
Ji rašo, kad tuo metu, kai 
hitlerininkai okupavo Dani- \ . 
ją, W. Graurock ten buvo 
atsiųstas kaip SS policijos.., 
viršininkas. Jis tada žiau
riai elgėsi su danais. Jo 
įsakymu 1944 metais 11 dą-' 
nu antifašistų buvo nužū*- 
dyti. Taipgi tais pačiais 
metais W. Gaurockas užmu
šęs vieną jauną Danijos po- 
licistą.

Vakarų Vokietijoje vei
kianti nuo nacių režimo nu
kentėjusiųjų federacija da
bar reikalauja W. Grau- 
rocką teisti kaip kriminalis
tą. Bet vietoje hitlerininkus ' 
bausti, Vakarų Vokietijos^ 
valdžia pasimojo minimą 
federaciją uždaryti, kam ji • 
kovoja prieš hitlerinius kri- ' 
minalistus.

Danijos parlamento vice-;: 
prezidentas H. Rasmusse- 
nas protestuoja prieš Ade- 
naurio valdžios pasimojimą'*’ 
persekioti nuo nacių nu-’; 
kentėjusių federaciją, nes” 
toks žygis paliečia ne ti>’' 
vokiečius, bet visus, “kurte? 
bendrai veikė kovoje prieš ‘ 
fašistus.”



Laiškas iš Vilniaus
Sveiki gyvi draugai, Ro

jau ir Ieva!
z.. . deniai besu Jums ra

šęs. Nepagalvokite, kad už
mirštu. Jus. Labai dažnai 
pagalvoju apie Jus, apie tai, 
kaip Jums sekasi. Kiekvie
ną kartą, vartydamas “Lais
vę,” dargi tiesiog skaityda
mas Amerikos spaudą, vis 
prisimenu Jus. Kaip Jums 
sekasi, kaip Jums vyksta 
atlaikyti tas vis stipresnes 
ir kartu, pasakyčiau, vis la
biau beviltiškumo ir savo 
bejėgiškumo supratimo ku
pinas atakas, kurių vis grie
biasi prieš Jus monopolistai 
ir jų tarnai.

Mūsų svarbiausias naujie
nas, matyti, žinote iš mūsų 
laikraščiu. Dabar labai sten- v

tyvus, bet ir tai, žinoma, 
nepatenkintų buvo, nors su 
senais butais pagerinome 
padėtį beveik 150 šeimų. 
Kai planavome namą, gal
vojome, kad visiems užteks, 
kai pastatėme, pasi rodė, 
kad tai lašas jūroje.

Bet dabar taip sparčiai 
statome, kad — reikia ma
nyti, ir ši problema, kuri 
dabar mus taip jaudina, 
greit nueis n u o dienotvar
kės.

Džiaugiamės ir kultūros 
i laimėjimais. Kai r a š a u 
Jums šį laišką, — dar nie
ko nėra paskelbta, bet jau 

! mes žinome, kad E. Mieže- 
i laitis gavo Lenininę premi
ją už poeziją už 1961 metus. 
Tai didelė garbė visai mūsų 

' icspublikai. Yra dar ir dar
giamės pakelti žemės ūkį.

Nemanykite, kad padėtis 
tikrai katastrofiška, kaip 
tikrai katastrofiška., kaip 
akrtais, bijau, Jums gali su
sidaryti įspūdis, skaitant 
mūsų kai kuriuos straips
nius. Dabar mūsų blogi 
kolūkiai yra tokie, kad prieš 
keletą metų mes juos labai 
smarkiai būtume gyrę.

J Bet reikalavimai vis la
biau auga. Tikrai diena iš 
dienos kyla žmonių gerovė. 
Vartojimas yra toks, kokio 
niekada nėra buvę (mūsų 
gydytojai dargi sako, kad 
tas vartojimas dabar eilėje 
atvejų yra per didelis, žmo
nės per daug vartoja gyvu
linių riebalų, ir tas neigia
mai atsiliepia jų sveikatai, 
ragina mus pradėti propa
gandą prieš riebų, gyvuli
niais riebalais turtingą 
maistą, kuris neigiamai vei
kia kraujagysles, bet mes 
dar neskubame tai daryti). 
Bet produktų reikia vis 
daugiau ir daugiau, gyven
tojų skaičius auga labai 
smarkiai, ypač miestuose.

feiandien auga jau ne tik 
jr, pasakyčiau, ne tiek Vil
nius ir Kaunas, kaip kad 
buvo anksčiau, bet ypač ra
jonų miestai. Dideliu mies
tu virsta ne tik Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys, bet la
bai sparčiai auga ir Kapsu
kas, Mažeikiai, Telšiai ir ei
lė kitų rajonų centrų, kur 
auga pramonė, didėja gy
ventojų skaičius. Tas ver
čia mus vis labiau rūpintis 
žemės ūkio pakilimu. Per
eitus metus baigėme neblo
gai, septynmetį vy k d o m e 
sėkmingai, bet ypač džiugi
na perspektyvos šiemet. La
bai gražiai atrodo žiemken
čiai, gyvuliai labai gerai 
peržiemojo, nes tur ėjome 
pernai rudenį gausiai paša
rų. Persitvarkome su pa
sėlių struktūra, labiau sten
giamės suinteresuoti kolū-( 
kiečius. Visa tai, be abejo, 
duos savo rezultatų.

\ I Labai dailiai auga mūsų 
pramonė. Neseniai esate 
buvę Vilniuje, bet tikrai 
daugelio vietų Vilniuje ne- 
bepažintumėte, nors, kaip 
jau sakiau, Vilniuje daug 
kur prilaikome pramonės 
vystymąsi. Miestuose dar 
turime daug rimtų sunku
mų su butais. Kol butų tik
rai nestatėme, visi buvo ra
mūs, bet dabar, kai plačiu 
mastu pradėjome statyti,

naujų g r a ž i ų pasiekimų, 
kuriais visi džiaugiamės.

Dėkui Jums, draugas 
Rojau, už tuos šiltus žo- 
žodžius apie draugą K. 
Preikšą. Tikrai didelis 
smūgis buvo tai mums vi
siems. Nors jau nemaža lai
ko praėjo, bet vis negaliu 
oriprasti prie tos minties, 
<ad Preikšo jau tikrai nėra. 
Buvau su juo kartu toje ne-! 
lemtoje medžioklėje, kada 
tai visa atsitiko. Jau iš 
vakaro jis jautėsi blogai, 
ypač bloga buvo jam, kaip 
jis pasakojo, po vidunakčio, 
kada jo namiškiai jau mie
gojo (kaip dabar žinome, jo 
namiškiai apie tai nieko ne
žinojo). Pats jis tikėjosi pa
imsiąs tabletę nuo astmos, 
ir viskas būsią gera. Taip 
jis ir mums sakėsi kelionė
je, kada jam vėl pasidarė 
bloga.

Bet jau kelionės pabaigo
je jis pasakė, jog jam taip 
bloga, kad jis nemedžiosiąs 
ir važiuosiąs į Vilnių. Nu
vežėme jį į gretimą Seirijų 
ligoninę. Ten jam davė vi
sus reikiamus vaistus, bet 
jam nepagerėjo, ir jis nu
tarė važiuoti namo. Sėdo į 
mašiną ir buvo jau beva
žiuojąs, bet mašinoje vėl 
pasidarė bloga, grįžo j ligo
ninę ir ten jau mirė.

Kai jį skrodė, tai pasiro
dė, kad gydytojas vaistus 
davė teisingai, bet neturėjo, 
matyti, išleisti iš ligoninės. 
Mirties priežastis — širdies 
raumens infarktas, labai di
delis. Galimas daiktas, kad 
ir pasilikęs ligoninėje jau 
nebūtų išgelbėtas, tačiau 
toks galimumas, matyti, bu
vęs. Keletą kartų klausė
me gydytoją, ar galima vež
ti, bet jis užtikrino, kad ga
lima.

Labai, labai skaudus įvy
kis, bet nieko nepadarysi. 
Pasistengėme tiktai įamžin
ti jo atminimą, jo vardu 
pavadintas Šiaulių pedago
ginis institutas, gatvė, ku
rioje jisai gyveno. Netru
kus išleisime knygą apie jį, 
kur bus sudėti jo straips
niai ir kalbos, atsiminimai 
apie jį. Jeigu kas iš Jūsų 
norėtų ką parašyti, mielai 
įdėtume. Gal norėtų drau
gas Rojus? O gal Povilas, 
kuris kartu su juo buvo Is
panijoje?

Mano naujienos nedide
lės. Tiesa, ir aš išgulėjau 
dabar du mėnesius su širdi-

jų artėjimo dėsningumus. 
Norėčiau šiemet išleisti to-, 
kią knygą.

Del Narkeliūnaites
Neseniai mačiau Salomė

jos straipsnius apiej^i^tu- 
vą. Žinoma, n u o d ų ’ jos 
straipsniuose yra;, i nemaža, 
tačiau tai bene pirmas kar
tas, kada tiek b objektyviai 
būtų rašoma ap'iemmus iš 
priešiškos stovyklos. T a i 
pažymėtina, bet, manau, 
reikėtų vis dėlto į kai ku
riuos šmeižikiškus dalykus 
atsakyti.

Ji, pavyzdžiui, labai jau
dinasi, kad katedra dabar 
yra 1 
Bet juk būtent tokią ją pa
statė Stuoka, o vėliau ku
nigai išbiaurojo šį įžymų 
pastatą ir iš tiesų sugadi
no jį, užrioglindami ant jo 
stovylas. Tain nepadarė di
džiausi klerikalai visame 
pasaulyje, 
pastatų nedarkė, uždeda
mas be skonio stovylas. Lie
tuvoje, pavyzdžiui, net dide
li mūsų kritikai mums to 
neprikaišioja, kaip nepri- 
kaišioja ir trijų kryžių pa
šalinimo — jokios meninės 
reikšmės neturinčio dalyko.

Tuo tarpu jinai dėl tokių 
dalykų jaudinasi.

Laiškas man neikėtai iš-
sipJėte Mat Sėdžiu namie, u ; krimjnalistus. Sako: 
tai laiko kiek daugiau. Ne- nrflq;^np.sihi vieta be- pykite. Gal vasarą bus dar-1 tų m. J iLrn 
giau progų, tai dar parašy-ml S ’ ° g
siu, o gal dar ir pasimatyti i n 
kada teks. Nors laikai sun
kūs, bet jie eis geryn, jie 
turi eiti geryn, niekas to ge- i 
rėjimo sustabdyti nepajėgs.

Bet jau aš čia puolu į 
propagandą, kurios Jūs ne
mėgstate, kiek atsi menu. 
Todėl linkiu Jums viso ge
ro, o ypač sveikatos, laimės, 
sėkmės kūrybiniame gyve
nime, šeimoje.

Draugiškai apkabinu ir 
bučiuoju Jus, mano mieli, 
brangūs draugai.

G. Zimanas 
Vilnius, 1962 IV 21

Šen ir ten pasižvalgius
riais atvejais armija pare
mia žmogžudžius ginklais ir 
kitkuo.

Jeigu Prancūzija ištrauk
tų savo- armiją iš Alžirijos 
ir pavestų šalies reikalus 
patiems alžyriečiams, tai į 
trumpą laiką teroristai bū
tų išnaikinti .ir. tinkamai 
nubausti, o kiti suvaldyti.

Washingtone aukštieji 
valdžios šulai sužinojo per 
savo Central Intelligence 
šnipelius apie paša ulinę 
žmonių nuomonę, ką jie ma
no apie amerikinę sistemą. 
Didelė didžiuma pasaulio 
žmonių mano, kad ameriki
nis kapitalizmas esąs biau- 
rus, purvinas ir šlykštus. 
Tai išgirdę, kai kurie val
dininkai iš kailio neriasi. Dažnai kalbama, kad mū- 
Dėl atgavimo kapitalistinio Į sų šalyje darbininkų uždar- 
prestižo sumanė išmokslinti j bis aukščiausias už visų ša- 

~ gabių agentų, .'lių pasaulyje. . Gal ir taip, 
išsiuntinėti juos po įvairias Atseit, taip parašyta papie- 

riuje. Dabar pažvelkime, 
kokį atlyginimą gauna kil
nojamieji žemės ūkio .darbi
ninkai pietinėse ir pietva
karinėse valstijose.

Arti dviejų miliijonų dar
bininkų dirba sezoninį dar
bą nuėmimui nuo lauko ja
vų ir didžiulėse plantacijo
se. Tų sezoninių darbinin
kų būklė apgailėtina. Jie 
keliauja po 8-9 šimtus my
lių su ištisomis šeimomis, 
kad nors kiek užsidirbtų 
maisto palaikymui gyvybės 
Laike darbymetės darbinin
kai su šeimomis gyvena 
ne s a n itariškose, iš lentų 
sukaltose lūšnelėse. Mote
rys gimdo kūdikius be gydy
tojų, arba be akušerės pa
galbos. Vaikai auga be
raščiai. Berniukai ir mer
gaitės 10-11 metų amžiaus 
dirba plantacijose sykiu su 
jų tėvais. Vienas vyras su 
žmona ir vienuolikamete 
dukrele valydami piktžoles 
iš vatos per visąųlieną sau
lės kaitroj užsidirbo $3. Ir 
tai dar džiaugiasi, kad ga
vę darbą.

’ Sakoma, kad 3 milijonai 
Todėl, JAV žmonių serga cukrine 

armijos j liga, ir apie pusė iš jų ne- 
vadovybė nebenori sukilėlių žino, kad jie turi tą ligą.

Pregresas

apie 3,000

be “šventųjų stovylų.” pasaulio dalis, kad pasaky-
tų pasauliui, jog kapitaliz
mas neblogas.

Medicinos daktarų drau
gijos kai kurie reakcininkai 
daktarai kelia maištą. Pa- 

Ibūgę, kad Kongresas gal met iixcxicvi v loainc • i i i m •
, niekas klasikiniu‘P l^atymą. teikimui

' seneliams medicininės pa
galbos pagal socialinės ap- 
draudos planą, grasina ne- 
priimsią į savo ligonines tų 
ligonių, kurie reikalaus me
dicininės pagal bos pagal 
naująjį įstatymą. Taip pa
grasino 7 New Jersey vals
tijos ligoninių daktarai. O 
tūli Philadelphijos daktarai 
sakė atsisakysią gydyti savo 
ligoninėse protiškai sutri-

Girdėjau net iš pažangių- 
| jų vienas kitą klausiant: 
Kodėl tokia skaitlinga 
Prancūzijos kariuomenė ne
begali numalšinti imperia
listinių banditų, tų dvikojų 
žvėrių, kurie kasdien nužu
do daugelį alžyriečių? At
sakymas trumpas: 
kad Prancūzijos

Žinios iš Lietuvos
VILNIUS.—Kijeve išėjo | jau pasirodė pirmasis pen-

iš spaudos Alfonso Bieliaus
ko romanas “Rožės žydi 
raudonai.” Jį išvertė į uk
rainiečių kalbą V. Petrovs- 
kis. Knygą išleido 18,000 
egzempliorių tiražu Ukrai
nos Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla.

kėtas.
Po mėnesio dar vienas 

būrys kaimo kultūros-švie
timo darbuotojų gaus'di
plomus.

visi nori butu ir nori jų, 
suprantama, kuo greičiau. 
Vilniuje juokaujama, jog 
lengviau pastatyti namą, 
negu paskirstyti butus.

Neseniai mūsų leidykla

mi, bet dabar esu visai svei
kas ir jaučiasi neblogai. 
Dar kol kas nedirbu, bet po 
švenčių jau eisiu dirbti į re
dakciją. Tiesa, noriu kiek 
paimti atostogų redakcijoje, o

pastatė namą ‘‘Tiesos” 
spaustuvės ir redakcijos dar
buotojams. Namas nema
žas—80 butų, bet skirstyti 
buvo baisiai sunku. Darė- 

tai kuo demokratiškiau
siai, susikvietę visus kolek-

gal ir visai paleiš. Norė
čiau parašyti mokslinį dar
bą ir daktarizuotis. Bet rū
pi man ne tiek mokslinis 
laipsnis, kiek iš tikrųjų 
darbas, kurį' sumaniau, bū
tent apie socialistinių naci-

Sutanuoti gengsteriai
Šiuo metu Mesimos (Ita

lija) kalėjime, be kalėjimo 
kapeliono, yra dar keturi 
katalikų dvasininkai. Tai 
“dvasiškieji tėvai” Karme- 
las, Venancijas, Vitorijas ir 
Agripinas, kurie atsidūrė 
už grotų, apkaltinti šanta
žu, neteisėtu ginklo nešioji
mu ir pagaliau žmogžudys
te.

Keturi sutanoti gengste- 
riai iš Macarino vienuoly
no, nepaisydami, kad tai 
anaiptol netinka jų luomui, 
smagiai gyveno. Tačiau 
tam reikėjo pinigų ir jie or
ganizavo gaują.

Nusikaltėliai veikė pa
garsėjusios ir iki šiol vei
kiančios Sicilijoje banditų 
organizacijos Mafijos pavyz
džiu. Tačiau palyginti su 
Sicilijos banditais “dvasiš
kieji tėvai” turėjo eilę pra
našumų. Jie, kaip išpažin
ties klausytojai, galėjo lan
kyti savo nužiūrėtų aukų 
namus.

Iš pradžių jie siuntinėda
vo laiškus, reikalaudami iš
mokėti pinigus, po to vie
nas iš “dvasiškųjų tėvų” 
aplankydavo aukos namą ir 
ragindavo vardan sielos ir 
kūno išganymo sumokėti.

Kaip praneša Italijos sa
vaitraštis “Vie nuove”, nu
sikaltėliai taip išviliojo iš 
vietos gyventojų kelis mili
jonus lirų.

L. Obuchovas

Washingtonas. — Prez. 
Kenedis prašo Kongreso, 
kad dar paskirtų $210,000,- 
000 atominių bombų bandy
mui.

Drus kininka i.—Deši n i o j o- 
je Ratničėlės pakrantėje iš
kilo didžiulis trijų aukštų 
pastatas. Tai nauja 300 
vietų sanatorija “Draugys
tė.” Čia apsigyveno pirmie
ji ligoniai.

Sanatorija skirta širdies 
ir krauj a g y s 1 i ų susirgi
mams gydyti. Kai kurios 
gydymo procedūros bus at
liekamos vietoje. Tam tiks
lui yra sekcija su trimis vo
niomis ir gydomųjų dušų 
kambarys. Visi kabinetai 
aprūpinti naujausia medici-

numalšinti. Dar kai ku

1

Dvidešimt metų dirba mechanizatoriumi gimtajame Ku
piškio rajono “Alizavos” kolūkyje Jeronimas Gaidimauskas. 
Mechanizatorių brigada, kuriai vadovauja buvęs traktorinin
kas J. Gaidimauskas, yra viena geriausių rajone.

Šiandien Jeronimas Gaidimauskas su savo vyrais sparčiai 
ruošiasi pavasario sėjai: 
į laukus veža trąšas.

Nežiūrint nuolatinio 
suranda laiko ir mokslui,
ko žemės ūkio technikumo II kurse.

Sąžiningu, atsidavusiu darbu, brigadininkas nusipelnė tei
sėtą visų kolūkiečių pagarbą. Jie iškėlė J. Gaidimauską kan
didatu į TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus. Kovo 18- 
ąją rinkėjai vieningai atidavė savo balsus už J. Gaidimauską.

Nuotraukoje: Jeronimas Gaidimūuskas.

remontuoja žemės ūkio inventorių,

įtempto darbo, jaunas komunistas
Gaidimauskas studijuoja Vabalnin-

Sunkiausia 
daktarų problema

Tai spėjimas, kas bus — 
berniukas, ar mergaitė? 
Daugumą daktarų, taip sa
kant, “suuodžia,” ko nėščia 
moteris nori, kad jai pasa
kytų, kas gims.

Northwestern Universir 
teto o b s t e t rikas visada į 
klausimą atsako —“berniu
kas,” o savo rekorde užsi
rašo — “mergaitė.” Jei gi
mė berniukas—jį giria dak
taro pranšystę, o jei mer
gaitė — ji peikia jo spėji
mą. ;

NAUJA GYDYMO 
ĮSTAIGA

Druskininkai. — Dešiniu 
joje Ratničėlės pakrantėje 
iškilo didžiulis trijų aukštų 
pastatas. Tai nauja 300 vie
tų sanatorija “Draugyštė”. 
Čia apsigyveno pirmieji li
goniai

. Sanatorija skirta širdies 
kraujagyslių susirgimaHis/4 
gydyti. Kai kurios gydymo 
procedūros bus atliekamos 
vietoje. Tam tikslui yra 
sekcija su trimis voniomis 
ir gydomųjų dušų kamba
rys. Visi kabinetai aprūpin
ti naujausia medicin i n e

• įrengimais. 
Atei t y j e “Draugystėje”, 
kaip parodomojoje sanato
rijoje, bus atliekami moks
linio tyrinėjimo darbai.

Dabar Druskininku o s e 
veikia devynios stambios 
sanatorijos ir vieneri poil
sio namai.

nine aparatūra ir įrengi- |aparatūra ir
mais. Ateityje “Draugystė
je,” kaip parodomojoje sa
natorijoje, bus atli e k a m i 
mokslinio tyrimo darbai.

Dabar Druskinink u o s e 
veikia devynios stambios sa
natorijos ir vieneri poilsio 
namai.

KAUNAS. — Tos pačios 
liaudies apdainuotos drobe
lės. Tiktai jos ne baltos, o 
mirga visokiausiomis varso
mis. Čia ir įvairiaspalviai 
pievų, žiedai, ir brandžios 
auksinės varpos, ir gaide
liai giedorėliai, ir net poros, 
besisukančios link s m a m e 
pabaigtuvių šokyje. Tai — 
medžiagos staldengtėms, už
uolaidoms, suknelėms, vai
kiškiems rūbeliams. Šiuos 
margintus lininių audinių 
pavyzdžius pirmasis šalyje 
paruošė Panevėžio linų kom
binato kolektyvas.

Dabar kombinatas rengia
si juos gaminti masiškai. 
Baigiamas įruošti margini
mo cechas. Dalis įrengimų 
—plovimo mašinos, dažymo 
stalai — gauti. Marginimo 
darbams vadovaus inžinierė 
Birutė Dyraitė ir dailinin
kė Margarita Kuncevičienė.

Pirmuosius 50 tūkstančių 
metrų margin tos drebės 
kombinatas išleis dar šiais 
metais.

Tada jis atidaro savo už
rašų knygą ir sako: “Pažiū
rėsime, ką aš iš tikro pasa
kiau. Žiūrėk, aš 
mergaitę. Aišku, 
nesusipratimas iš 
sės. Šitai buvo
dėl juoko, nes mes žinome, 
kad dauguma tėvų yra pa
sitenkinę naujagimiu — bet 
tik sveikas, nepaisant, kas 
jis yra—berniukas ar mer
gaitė !” J. N.

užrašiau 
čia yra 

tavo pu- 
padaryta

Fort Hood, Texas.—JAV 
armijos “M-48” tankas nu
virto į pakalnę ir užsidegė. 
Vienas karininkas ir keturi 
kariai labai apdegė.

Į KAIMO KULTŪROS 
ĮSTAIGAS

Vilnius. •— šiomis dieno
mis į kultūros darbuotojų 
būrį įsiliejo naujos jėgos,' 
74 moksleiviai, baigę Vil
nį a u s kultūros - švietimo 
technikumą, išvyko į res
publikos rajonus ir kolū
kius.

Vasarą, kada rajoninėse, 
ir kolūkinėse dainų šventė
se skambės dainos, suksis 
šokėjų poros, savo darbo 
vaisiais galės pasidžiaugti 
ir Nijolė Paulauskaitė, bai
gusi technikumą su pagyri
mu, išvykusi į Tauragės ra
jono kultūros namus. Pasi
ryžusi dideliam darbui, į 
Ignalinos rajoną išvažiavo 
mokslo pirmūnė Marija Pa- 
jėdaitė. Ukmergės kultūros 
namai susilaukė aktyvaus 
saviveiklininko komjaunuo
lio Kazio Antanaičio.

Net po keletą naujų spe
cialistų susilauks kaišiado- 
rių, Kalvarijos, Jurbarko ir 
Joniškio rajonai.

Nors didelis būrys jauni
mo paliko technikumą, ta
čiau koridoriuose visą die
ną gyva — tai paskutinę se
siją laiko neakivaizdinin
kai. Ties Jurbarko rajono 
Žindaičių bibliotekos vedė
jo Jono Staršinsko pavarde

Liaudies poeto draugai
ŠIAULIAI. — Saulėtą po

pietę lietuvių liaudies poe
to J. Krikščiūno-Jovaro so 
delyje pabiro būrys grėb
liais ir kastuvais apsigink
lavusių jaunųjų leniniečių. 
Mergaitės sugrėbė ir išne
šė iš sodelio pernykščius la
pus, paruošė gėlėms lysves. 
Berniukai išpureno aplink 
vaismedžius ir vaiskrūmius 
žemę, išpiaustė nudžiūvu
sias šakas, nubaltino apie 
lysves išdėliotus akmenė
lius ir medelius .

■ Antri metai miesto penk
tosios vidurinės mokyklos 
VI c klasės pionieriai x pa
deda savo mylimam poetui. 
Rudenį moksleiviai padeda 
žilagalviui senukui įstatyti 
aitrus langus, kad šiau
rys neišpusty tų jaukios 
kambario šilumos, kasdien 
prineša vandens, malkų, 
plauna kambarių grindis, 
nuvalo dulkes. Pavasarį jie 
sutvarko aplinką, prisodina 
lysves gėlių ir daržovių, o 
vėliau jas laisto, ravi pikt
žoles.

Ir kiek vaikučiams būna 
džiaugsmo, kai, pasirams-. 
čiuodamas lazdele, Jovaras 
išeina pas juos į sodelį, o 
dar didesniu džiaugsmu 
spindi pionierių akys, kai, 
kambarye susisodinęs juos 
ratu, poetas ima pasakoti 
apie Žemaitę, Julių Janonį, 
Antaną Vienuolį ir kitus 
rašytojus, kuriuos jis gerai 
pažinojo.

Retai seniausias lietuvių 
liaudies poetas būna vienas 
su žmona. Pionieriai pade
da jam ne tik atlikdami 
įvairius darbus, bet ir paį
vairina gilios senatvės die
nas.

Naujas plytų fakrikas
TELŠIAI. — Pirmuosius 

200 tūkstančių plytų paga
mino Siraičių plytų fabri
kas.

Gamyba naujoje įmonėje 
plačiai mechanizuota ir au- ' 
tomatizuota. Čia sumontuo
ti našūs įrengimai, gauti 
iš Charkovo, Mogiliovo, 
Sverdlovsko, Rostovo, Ča- 
1 i a b i n s k o ir kitų šalies 
miestų.

Šiais metais septynmečio 
statybos gaus 6 milijonus 
šiame fabrike pagamintų 
plytų. \
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NUOTAIKA-J

būsena, kuri sudaro foną 
jausmų svyravimams.

Mūsų nuotaikai daug 
reikšmės turi centrinę ner
vų sistemą veikią fiziniai ir 
psichiniai veiksniai. Jei su
žinome ką nors blogo, su
sergame ar pan., tuojau su
genda ir nuotaika. Praėjus 
ligai, sunormalėjus orga
nizmo funkcijoms, atgauna
ma ankstyvesnė gera nuo
taika. Žmogaus gyvenimas 
pilnas pasisekimo ir nesėk
mių. Būna taip, kad vieną 
ir tą pačią dieną lydi ir 
džiugios naujienos, ir ne
sėkmės., įvairūs pergyveni
mai. Kaip tuomet visa tai 
atsiliepia žmogaus nuotai
kai? Į požievį patenka ir 
teigiami, ir neigiami dir
gikliai. Čia tarp jų vyks
ta savotiška kova. Jei tei
giamų dirgiklių yra daug, 
o neigiamų mažai arba jie 
bereikšmiai, tuomet nugali 
teigiami dirgikliai ir to
liau tik jie vieni į žievę pa
tenka. Vadinasi, nuotaika 
bus gera, nors žmogus tą 
dieną ir turėjo pergyveni
mų. Tačiau gali būti ir 
taip, kad požievyje vyks
tančią kovą laimi neigiami 
dirgikliai. Ar visada tuo
met turi būti ir bloga nuo
taika? Pasirodo, ne. Žmo
gus, remdamasis savo valia, 
pakartotinai apmąs t y d a - 
mas, ar iš tikro ta ar kita 
neigiama žinia yra teisin
ga, reikšminga, gali nuslo
pinti neigiamus, kuriuos 
pagimdė išorinė aplinka. 
Vadinasi, mūsų žievė suge
ba reguliuoti procesus, atsi
randančius požievyje. Mąs- 
tymas kontroliuoja jaus
mus, sugeba juos nugalėti. 
Kitaip kalbant, žm o g a u s 
protas nugali jausmus.

Kai žmogus dirba mėgs
tamą darbą, sugeba jį de
rinti su poilsiu, kai žmo
gus lanko kiną, teatrą, kon
certus, tuomet į jo požievį 
patenka daug teigiamų dir
giklių, kurie jausmams su
teikia teigiamą atsp a 1 v į. 
Tokių žmonių nuotaika bū
na gera, pakili. Ir atvirkš
čiai, jei žmogus dirba ne
mėgstamą darbą arba pasi
neria į darbą, užmiršda
mas poilsį, teatrą, kiną, 
bendravimą su žmonėmis, 
tokio žmogaus nuotaika bū
na bloga.

Gera nuotaika — tai lyg 
savotiškas vaistas. Kad 
tai yra tiesa, rodo faktai. 
Jau Napoleono chirurgas 
Tarėjus, stebėdamas sužeis
tus karius, nustatė, kad ge
riau gyja laimėjusių karių 
žaizdos, negu pralaimėju
sių.

Žmogaus nuotaika yra 
nepastovi, nevienoda, taip 
kaip įvairus ir mūsų gyve
nimas . Gerą nuotaiką kar
tais gali sugadinti menki 
pašaliniai dirgikliai. Saky
kime, aplankėme per dieną 
keletą įvairių parduotuvių 
ir visose jose pamatėme užr 
rašus: “Rūkyti griežtai 
draudžiama.” Tą dieną dar 
pabuvojome keletoje valsty
binių įstaigų. Ir čia visur 
ant sienų kabojo tas pats 
užrašas: “Rūkyti griežtai 
draudžiama.” Pagaliau po 
įtemptos darbo dienos su
galvojome pailsėti parke. 
Tačiau ir čia persekiojo 
įvairūs užrašai: “Nešiukš
linti,” “Žole vaikščioti 
griežtai draudžiama.” Atro
do, kas gi čia bendro tarp 
šių užrašų ir nuotaikos. Ta
čiau šie išoriniai dirgikliai 
sumuojasi, žmogus pradeda 
galvoti: “Argi iš tikro mes 
jau esame tokie nekultūrin
gi, kad visur, kiekviename1 
žingsnyje esame mokomi? 
Argi be viso to negalima 
apsieiti?..” Žmogus su

Kas yra nuotaika, kuri 
žmogų padaro linksmą ar 
susiraukusį, nuo ko ji pri
klauso?

Ilgai nebuvo pažinta psi
chika. Dvasininkai teigė, 
kad psichinė ž m o g a u s 
veikla, arba, kaip jie 
vadindavo, “dvasia” esan
ti dievo dovana. Ir žmo
gus egz i s t u o j ą s tol, kol 
turįs “dvasią,” kurią galįs 
atimti dievas, kada tik pa
norėsiąs. Daug prireikė lai
ko, kol nugalėjo sveika pa
žangi mintis, kol praeitin 
nugrimzdo klaidingi idea
listiniai aiški n i m a i apie 
žmogaus psichiką. Pirma
sis moksliškai šį klausimą 
ryžosi spręsti rusų fiziolo
gijos t ėvas — Sečenovas. 
Ne kas kita, o tik smegenys 
yra vienintelis mūsų psichi
nės veiklos šaltinis. Mūsų 
pojūčiai, išorinio pasaulio 
suvokimas —tai vis sme
genų veiklos išdava. Nega
lima psichinės veiklos atsie
ti nuo smegenų. Nėra sme
genų, neegzistuoja ir psi
chinė veikla, sąmonė., ta 
aukštai organizuotos mate
rijos pasireiškimo forma. 
Galvos ir nugaros smege
nys sudaro centrinę nervų 
sistemą, kuri reguliuoja 
mūsų organizmą, atskiras 
jo funkcijas. Mūsų galvos 
smegenys kiekvieną akimir
ką priima daugybę dirgik
lių - signalų tiek iš išorinės, 
tiek ir vidinės aplinkos. A- 
pie vidaus organų būklę 
galvos smegenis “informuo
ja” vidiniai dirgikliai—in- 
teroceptoriai, o išorinį pa
saulį mus įgalina suvokti 
išoriniai dirgikliai — eks- 
teroreceptoriai. Žmog aus 
psichinę veiklą reguliuoja 
didžiųjų galvos sm e g e n ų 
pusrutulių žievė. Tai vir
šutinė didžiųjų galvos sme
genų pusrutulių dalis, plo
nytis smegenų substancijos 
sluoksnis, sudarytas iš 
daugybės nervinių ląstelių, 
kurios turi tam tikras pa
skirtis. Vienos priima sig
nalus, ateinančius iš klau
sos organų, kitos reguliuo
ja širdies darbą, trečios — 
rankų judesius ir t. t.

O kas būtų, jei nepilnai 
išsivystytų žievė?

Literatūroje yra aprašy
tas atvejis, kai gimė vaikas 
be didžiųjų galvos smegenų 
pusrutulių. Šis vaikas pra
gyveno 5 metus, tačiau vi
siškai nekalbėjo, nieko ne
pažino. Kitaip tariant, jis 
buvo izoliuotas nuo išorinio 
pasaulio . Mūsų žievė anali
zuoja per interoreceptorius 
ir eksteroreceptorius gau
namas žinias apie vidaus 
organų būklę, išorinį pa
saulį. Tačiau, prieš pasiek
damos žievę, žinios turi 
praeiti požievį. Čia minu
tėlei tarytum nutr ū k s t a 
signalų tėkmė, jie sulaiko
mi. Požievio centrai-tai lyg 
savotiški budėtojai, kurie 
sustabdo “greitąjį trauki
nį”—signalus, pradeda juos 
rūšiuoti. Štai čia ir pra
deda gimti nuotaika. Pate
kę į požievį, signalai nu
spalvinami tam tikru emo
ciniu tonu. Čia gimsta 
bendrieji jausmai, Čia jaus
mai dalijami į teigiamus ir 
neigiamus. Įgavę bendrus 
atspalvius, signalai toliau 
keliauja į žievę, kurioje jie 
galutinai suvokiami. Dar 
kartą surūšiuoti jausmai 
įgauna atitinkamą atspalvį. 
Nuo šio jausmų nuspalvi- 
nimo ir priklauso nuotaika. 
Taigi nuotaika yra subjek
tyvus, galvos smegenų žie
vėje vykusių nervinių pro
cesų jutimas, tai yra ilges- 
nė ar trumpesnė emocinė 

pyksta, jo nuotaika suirzta 
ir, atrodo, dėl menkniekio. 
Daug dar kur mūsų viešo 
maitinimo įstaigose reikia 
laukti po valandą, kol pa
galiau pavyksta pavalgyti 
pietus. Ir tai,, be abejo, nei
giamai veikia mūsų nervų 
sistemą, blogina nuotaiką. 
Kartais žmonės blogą nuo
taiką bando pataisyti, var
todami alkoholį. Taip elg
damiesi, , jie labai klysta. 
Juk alkoholis paralyžiuoja 
didžiųjų galvos sme genų 
pusrutulių žievės veiklą. 
Tad ar gali alkoholis pa
taisyti nuotaiką? žinoma, 
ne.

Nuotaika turi didelę 
reikšmę darbui, o iš kitos 
pusės gera darbo sėkmė, 
džiuginantys darbo rezul
tatai labai kelia nuotaiką. 
Gera nuotaika teigiamai 
atsiliepia ir į visą organiz- 
m ą. Vengdami žalingų 
įpročių, kovodami už aukš
tą kultūrą, dirbdami mėgs
tamą darbą, bendraudami 
su kolektyvu, lankydami te
atrus, kinus,, koncertus, mes 
tuo pačiu sukursime teigia
mą foną mūsų jausmų svy
ravimams. Žmonės tampa 
žvalūs, energingi, kupini 
polėkių ,kai jie yra geros 
nuotaikos . O gera nuotai
ka priklauso ne tik nuo pa
ties žmogaus, bet ir nuo ap
linkos.

Dabar tarybinė visuome
nė gyvena didelio pakilimo 
dienas. Ryški komunistinės 
ateities perspektyva paki
liai nuteikia žmones. Ki
taip yra beprošvaistinėje 
visuomenėje, kur žmones 
nuolatos dirgina karinė is
terija, įkyrus ragi n i m a s 
įsirengti indivi dualines 
“priešatomines slėptuves,” 
naujos ekonominės krizės 
grėsmė. Todėl nenuostabu, 
kad* JAV masiškai sergama 
nervų ligomis.

Gyd. A. PŪRAS

Brockton, Mass.
Barbara Gutkauskienė, 

kuomet ji buvo ligoninėje 
ir gavo dovanų nuo Moterų 
Apšvietos Klubo, tai aukoja 
“Laisvei” $3. Ji dabar ser
ga namuose, 16 Sprague 
St. Dar negali valgyti, mai
tinama mechanišku būdu. 
Ją prižiūri jos duktė. Lin
kiu jai laimingai pasveikti.

Geo. Shimaitis

So. Boston, Mass.
Gegužės 22 d. mirė J. W. 

Casper, lietuviškas grabo- 
rius, mirė sulaukęs 55 me
tų savo namuose. Paliko 
nuliūdime žmoną, du sūnų, 
vieną seserį ir 4 brolius.

Palaidotas gegužės 26 d.

Drg. C., Radzevičius iš 
Canton, po sunkios operaci
jos, jau seniai namie, bet 
vis dar nesijaučia gerai.

Drg. Stulgaitis iš Stough
ton pereitais metais turėjo 
dvi operacijas ant nugar
kaulio ir dar vis nesijaučia 
gerai. Jam vis koją ir nu
garą skauda. Negali daug 
nieko dirbti. Jis yra brolis 
Čikagiečio Stulgaičio, kuris 
mirė., rodos, du metai atgal.

Drg. J. Tukis iš Stough
ton turėjo sunkią operaciją, 
bet jau namie ir jaučiasi 
gerai, ir gali po biskį dirbi
nėti apie namus.

E. R.

Maskva; — Tary b i n ė 
spauda plačiai rašė apie 
Seotto Carpenterio žygį. 
“Pravda atidavė jam . kre
ditą už • drąsą išsilaikant 
virš Atlanto vandens.

Ar Holandija susipras ir 
pasitrauks iš N. Gvinėjos?

New Vorkas.:LLJ,Prieš ke-. 
lis šimtus metų Hollandija 
buvo galinga valstybė. Jos 
karo laivai plaukiojo po vi
są pasaulį ir pavergė silp
niau išsivysčiusias šalis. 
Tais laikais hollandai įsi
galėjo ir daugybėje salų 
Ramiajame vandenyne.

Po Antrojo pasaulinio 
karo jie buvo priversti pa- 
sitrau k t i iš Indonezijos. 
Bet pasiliko savo kolonialė- 
je padėtyje Vakarų Naują
ją Gvinėją, kuri užima 
151,000 ketvirtainių mylių 
plotą. Nors gamta ten prie
lanki — karštas kraštas, 
bet gyventojų randasi tik 
apie 800,000. Hollandai Va
karų Gvinėją valdo nuo 
1602 metų. Per šimtmečius 
jie rūpinosi tik kuo dau
giau išvežti tropiškų vai
sių, kitokių gamtinių turtų, 
o ne padėti gyventojams.

Indonezija reikal a u j a, 
kad hollandai pasitrauktų 
iš'Vakarų Naujosios Gvinė
jos. Bet Hollandija, būda
ma NATO narė, gaudama 
militarinės pagalbos iš

^ĄV^jpuolatos ten tvirtina 
savo jėgąs ir kalba apie 
“papujų^ nepriklausomybę”* 
Hollandai ,įr jų šalininkai 
norėtų t suorganizuoti “ne
priklausomą” vietos gyven
tojų valstybę, kurioje vieš
patautų, kaip iki šiol vieš
patavo.

Indonezija, kuri turi šim
tą milijonų gyventojų, ku
rios žmonės giminingi su 
vakarų Naujosios Gvinėjos 
“papujais”, kurios teritori
ja yra greta, reikalauja, 
kad tie plotai įeitų į Indo
nezijos valstybę.

Vėlesniu laiku jau prasi
dėjo mūšiai Gvinėjos daly
je. Indonezija sako, kad ko
voja vietos gyventojai ir in- 
donezai patri jotai, kurie 
savanoriai nuvyko partiza
nams į pagalbą. Hollandai 
tvirtina, kad Indonezija 
parašiutais nuleidžia savo 
karių. Kaip ten bebūtų, bet 
jeigu hol landai nepasi
trauks, tai jie to paties su
silauks, ko susilaukė fran- 
cūzai imperialistai Indoki- 
nuose ir Alžyre.

Dar apie grįžusią Lietuvon 
Agotą Ambrazienę

Tarybinėje spaudoje skai
tome tokį rašinį:

Tarp daugybės laiškų, ku
riuos kasdien gauna tarybi
nė ambasada Vašingtone, 
pasitaiko ir kuklių vokų su 
neįgudusią ranka išvedžio
tais angliškais žodžiais. Vie
ni parašyti seno žmogaus 
rašysena, kiti—dar netvir
ta jaunuolio ranka. Vienuo
se smulkiai ir atvirai pasa
kojama gyvenimo istorija, 
kiti trumpai išdėsto prašy
mo esmę, tikėdami, kad pa
skatinimo priežastys bus ir 
taip aiškios.

Turimi galvoje laiškai ta
rybinių piliečių, kurie dėl 
įvairių gyvenimo aplinky
bių atsidūrė Jungtinėse A- 
merikos Valstijose. Rašo 
įvairūs žmonės. Įvairūs jų 
likimai. 

• • •
AGOTA AMBRAZIENĖ 

pragyveno ilgą, sunkų gyve
nimą. Per savo 75 metus ji 
matė nemaža vargo,, patyrė 
daug kančių. Gimė Lietu
voje vargingoje valstiečio 
šeimoje. Dirbo samdine. 17 
:metų ištekėjo . Pabiro vai
kai. O vyro uždarbio neuž
teko net duonai. Ieškodami 
laimės abu su vyru išvyko į 
Ameriką. Bet Amerika pa
sirodė esanti r o j u m ne 
jiems. Vyras ilgai negavo 
darbo. Agota plovė, skalbė 
kitiems, kad uždirbtų kelis 
dolerius. Pagaliau vyrui pa
sisekė. Jį priėmė dirbti į 
kasyklą Pennsylvanijos vals
tijoje. Po ^keturiolika valan
dų praleisdavo jis po žeme, 
o šeima vos sudurdavo galą 
su galu.

Po Spalio'revoliucijos Ru
sijoje vyras sumanė vykti 
namo. Surinko paskutinius 
pinigus, bet keturiems bilie
tams jų neužteko. Skaudan
čia širdimi Agota paliko A- 
merikoje du sūnus. Geri 

‘žmonės priglaudė berniu
kus. Grįžęs į Lietuvą, vy
ras dalyvavo revoliucinia
me judėjime ir 1921 metais 
žuvo nuo juodašimtininkų 
rankos. Agota liko našlė. 
Vėl ieško darbo. Vėl sun
kus triūsas dėl duonos kąs
nio. Po kelerių metų Ago
ta antrą kartą išteka.

1940 metais Lietuva įsto
jo į tarybinių tautų šeimą.

Apie Paul Revere' i

dirbo dėl kolonijų 
Jis buvo dviejų įta- 
Bostono politinių 

lyderių. Jis piešė

1775 m. balandžio mėn. 
18 d. naktį Paul Revere jo
jo iš Bostono per Lexingto- 
no apylinkę įspėdamas žmo
nes ,kad britų kariuomenė 
artinasi. Šią jo kelinę po
etas Henry Wad s w o r t h 
Longfellow įamžino poeomo- 
je “Paul Revere vidurnak
čio kelionė.’ ’

Keturis mėnesius prieš 
tai Revere padarė lygiai 
tiek svarbią kelionę. Tai 
buvo pradžioje atviro kolo
nistų sukilimo prieš britus. 
Jo metu amerikiečiai kolo
nistai paėmė iš priešo ir pa
slėpė didelį kiekį amunici
jos, kuri vėliau buvo taip 
svarbi Bunker Hill kauty
nėse.

Jau seniai prieš Ameri
kos revoliucinį karą Paul 
Revere 
laisvės, 
kingų 
klubų 
politines šaržas, kurios bu
vo labai efektingos klubų 
vo labai efektingos revoliu
cijos labui . Jis buvo Bos- 
t o n o “Arbatos popiečių” 
nariu 1773 m. Jis, be to, 
svarbus specialus žinių 
perdavėjas Massachuse 11 s 
Provincinėje asamblėjoje.

Per revoliucinį karą Paul 
Revere buvo pulkininkas 
leitenantas, artilerijos regi- 
mento vadas ir 1778-9 m. 
buvo Bostono uosto forto 
komendantu. Po karo Re
vere. — aukso ir sidabro 
meistras kalvis ir gaminto
jas — grįžo prie savo už
siėmimo ir aktyviai dirbo 
ligi' savo gyvenimo galo 
1818 m. ;

Paul Rėvere; kaip: meta
lo kaldintojas, padarė ly
giai žymų ir ilgalaikį įna

Agota viena iš pirmųjų Tu- 
rakiemio kaime pradėjo 
dirbti valstybiniame ūkyje. 
Bet laimė truko neilgai. 
Prasidėjo karas. Kaustyti 
hitlerinių ka r e i v i ų batai 
trypė Lietuvos, žemę.,, Vėl 
badas. Vėl trūkumai...

Po karo netikėtai prane
šė apie , save svetimoje ša
lyje išaugę sūnūs Kazys 
ir Jokūbas. Vienas tapo in
žinierium, kitas dirbo ma
šinistu gamykloje. Laiš
kuose sūnūs kvietė motiną 
pas save. Agota ilgai svy
ravo. Juk ji dabar turi ki
tą šeimą. Dvi jau suaugu
sias dukteris. Tačiau ilgai 
svyravusi ryžosi — norėjo 
pamatyti sūnus. “Važiuo
siu, pažiūrėsiu, kaip dabar 
gyvena žmonės Ameriko
je,”—pasakė senoji Agota.

Ir štai 1959 metų rugsė
jyje Agota atvyko į Niu
jorką. Ją nuoširdžiai suti
ko sūnūs.

Daug metų praėjo n u o 
tos dienos., kai Agota pirmą 
kartą žengė Amerikos žre- 
me. Tiesa, sūnūs turi dar
bą. Bet Jokūbas gauna 
mažiau, negu kadaise gau
davo tėvas. Ir doleris nebe 
tas.

Daug, daug klausimų ki
lo senajai Agotai. “Bet nie- 
kas negalėjo paaiškinti 
man, mažai raštingai kai
mo moteriai, amerikoniškos 
tvarkos,” — rašo ji laiške. 
Kodėl Amerikoje ir anks
čiau buvo bedarbių, bet ko
dėl dabar jų dar daugiau? 
Agota pati matė, kaip Niu
jorko priemiestyje, kur ji 
gyvena, dalino duoną be
darbiams . Išsirikiavo dide
lė eilė. Agota sužinojo, kad 
čia taip padedama žmo
nėms, neturintiems darbo. 
Su kuo bepradėtų kalbą 
smalsi Agota — su sūnu
mis, marčiomis, kaimynais, 

’—vieni ir tie patys rūpes
čiai: pinigai. Reikia pini
gų mokėti už butą. Jokū
bas ketvirtadalį savo uždar
bio atiduoda už butą. Rei
kia pinigų sumokėti mo
kesčiams. Reikia pinigų 
vaikams pasiųsti į mokyk
lą. Reikia pinigų sumokė
ti gydytojui. Reikia pini
gų vaistams nusipirkti. A- 
gotai darėsi baisu, kai ji

šą į ankstvų Amerikos gy- paskutiniuosius 35 metus, 
venimą kaip ir patriotas. Apie jį tenka ir pabrėžtj. 
Būdamas sidabro išdirbėjo __ _ r
sūnumi, jis išmoko savo te-
vo amato ir dar prieš revo- 1888 metais Utenos srityj. 
liuciją gamino puikius si-(Į913 m. atvyko į Ameriką 
dabro išdirbinius. Jis taip' ir visų laiką gyveno Balti-
pat pasidarė žymiu* vario 
graviruotoju, išdirbda mas 
politines šaržas, portretus, 
antspaudus ir knygų lentas. 
Be to, jis planavo ir iš
spausdino pirmą pinigų lai
dą, kuri buvo Kontinentali- 
nio Kongreso priimta 1775 
m.

Po revoliuciijos Revere 
pagamino pačius gražiau
sius sidabro gaminius. Re
vere, paprasetas labai tiks- 

pagalvodavo, jog staiga su
sirgs. Ji nualins ir Jokū
bą, ir Kazį. Laimei, Ago
ta nė karto nesirgo.

Kaimynai lietuviai žino
jo, kad senoji Agota atvy
ko iš Taiybų Lietuvos. A- 
gota gaudavo laiškų iš duk
terų. Pas Agotą ateidavo 
įvairūs žmonės, prašydavo 
papasakoti apie Lietuvą, 
apie gyvenimą gimtinėje, 
kurią jie seniai paliko.

Kiekvieną sykį, kai jai 
girdint kas imdavo skųstis 
neturįs pinigų sumokėti už 
vaikų mokymą, už gydymą, 
ji sakydavo: “ pas mus 
Lietuvoje už tai mokėti ne
reikia.” Netrukus Agota 
tvirtai apsisprendė. “Aš 
noriu grįžti į Lietuvą,” — 
pasakė ji sūnums. Jie jos 
neįkalbinėjo likti. “Kai va
žiavau pas sūnus, — ra
šo Agota Ambrazienė am
basadai, — važiavau visam 
laikui. Bet dabar įsitiki
nau, jog gyventi čia nega
lim”

Ir ji1 grįžo į tėviškę.
J. Barsukovas 

Vašingtpnas.
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lingų proporcijų dubuo, in
spiruotas kiniečių porcelia
no, vis dar tebekopijuoja- . 
mas ir dažnai užtinkamas 
amerikiečių namuose .

Mažiau žinomas dabar 
yra jo menas varpų lydy
me. arp 1792 ir 1816 m. 
jis ir jo sūnus nulydino apie 
400 varpų. Jo šedevras 
2,437 svarv svorio vis dar 
tebeskamba Bostono Kara
liaus Koplyčioje.

Paul Revere yra laikomas 
pirmu asmeniu Amerikoje 
ištirpdyti varį ir jį išdirb
ti lapų ir lankų formoje, jo 
lydy kloję buvo padaryti plo
ni vario sluogsniai ir ajis 
buvo išklotas Massachusetts 
valstijos Namas ir New 
Yorko rotušės stogas. Jis 
taip pat pagamino Inakus, 
pumpas ir kitus varinius, 
priedus laivui “Old Iron- \ 
sides,” kuris pasiž y m ė j o 
1812 m. kare prieš britus.

Šis ankstyvų laikų indus- 
trialistas turėjo 50 darbi
ninkų savo lydykloje. Šian
dien Revere Vario Korpora
cija samdo 10,000 darbinin
kų. arp produktų yra te
veik kiekvienuose Amerikos 
namuose randami A jo var
do puikūs išdirbiniai: viri
mo puodai ir kiti vario iš
dirbiniai.

American Council

ii

I

Baltimore, Md
Daugelį kartų matėsi drg. 

Vincas Trainys mūsų pa
rengimuose, bet gegužės 20 
d. Motinų Dienos parengi
me tik pati viena Katarina 
Trainienė tepasirodė. Tik 
tada teko daugiau sužinoti 
apie mirusį jos draugą ir 
“Laisvės” skait y t o j ą per 

Velionis gimė Lietuvoj

morėje. Dirbo kriaučių in
dustrijoje. 1918 m. vedė 
Katariną Riaubiūtę iš Se- 
navičiaus kaimo, Prienų 
apylinkės.

Susilaukė vienatinę dūk-, 
terį Evelyn, kuri puikiai 
pasižymėjo medicinos moks
le, pasiekdama daktaro 
laipsnį. 1956 m. baigė uni
versitetą su puikiais požy
miais veltui stoti į John 
Hopkins universitetą studi
juoti vieneriems metams. 
Reikia pažymėti dar ir tai, 
kad pirma baigusi universi
tetą ji ištekėjo už atvyku
sio iš Madrido ispano dak
taro Petro Deleveiko. Jo 
gabumai lygo jai, ir,, notes 
augindami mažametę duk
relę, abudu nemokamai stu
dijavo John Hopkins uni
versitete.

Tėvams duktė didelė pa
žiba. Bet 1961 m. staigiai 
susirgęs, lapkričio 18 d. d^ 
gas V. Traihys mirė po ope
racijos. Silpna širdis ne
atlaikė.

Velionį palaidojo mauzo- 
lėjuje Loraine kapinėse su 
bažnytinėmis apei go m i s

Velionis buvo tykaus, ra
maus būdo, priklausė vieti
nei pašalpos Keistučio 
draugijai ir SLA. Daug 
dirbo Lietuvių svetainės 
bendrovėje.

Gaila buvo skirtis su gy
venimo draugu ir tėvu. Mir- ’ 
tis yra skaudi nelaimė. Di
di mūsų užuojauta liku
siems šeimos nariams p 
draugams. £4

Vinco Dukterį



Įspūdingai atžymėta 
Aido choro sukaktis

Prabėgo penkiasdešimt | 
metų “kaip viena diena”, 
bet buvo ko džiaugtis Broo- 
klyno Aido chorui minint 
savo penkiasdešimtą jubi
liejų gegužės 18 d. Choras 
puikų meninį darbą atliko 
per tuos penkiasdešimt me
tų, tai turi kuomi ir džiau
gtis; džiaugtųsi ir dabarti
nių choriečių pirmtakūnai, 
jeigu jie dabar čia visi bū
tų ir matytų choro atliktus 
darbus pažangiajai progre- 
syvei visuomenei.

Man labai patiko aidiečių 
sumanymas atsukti prabė
gusius laikus. Va, štai, kad 
ir tas pirmasis Aido choro 
susirinkimas suorganizavi
mui choro Brooklyne. Jis 
buvo taip gražiai atvaizduo
tu. Ypatingai tas merginų 
apsirengimas tų laikų suk
nelėmis ir tų laikų, 1912 
metų, skrybėlėmis tą laiko 
atsukimą taip reikšmingai 
vaizdavo. Tie, kurie atsi
mena tuos laikus, dabar vėl 
jautėsi, kad jie vėl gyvena 
tuose laikuose, kada gyve
nimas virte virė jų jaunose 
dienose. Na, Mildred Stens- 
ler biskį gal ir per toli at
suko laiką atgal, nešioda
ma 1890 metų mados “leg i 
of mutton” rankovėmis suk
nią. Bet vistiek buvo ge
rai, nes dar ir 1914 metais 
tūlos ekoncmiškesnės mote
rys tebenešiojo tokias suk
nias.

Joną Jušką tai iš tikrųjų 
reikia ar paglostyti, ar pa
girti už tokią puikią im- 
personaciją pirmojo Aido 
choro chorvedžio L. Eremi- 
no. Net nugirdau daugelį 
probalsiai prasitariant: “Gi 
tikras Ereminas.” Na, ir 
buvo “tikras.” Tas jp.bū
das stovėjime, ta jo širma 
lopetiška barzdelė, net ir 

įkalbos mimika buvo panaši 
Eremino. Puiku! Artistas.

1917 metų choro veiklos 
neatsimenu, nes nebuvau 
Brooklyne dažnai. Bet kai 
buvo vaizduojamas 1928 
metų laikotarpis, kaip jį ge
rai atsimenu ir beveik ma
tau. Pati chorą matau Wal- 

L v
torio Žuko vadovybėj. Taip 
gerai prisimena tie laikai, 
kai choras uždainavo “Vi- 
žiavau diena, važiavau nak- 
tį”... Tuoj, prisiminė chore 
K. Menkeliūnaitė, M. čes- 
navičiūtė, Januška ir dau
gybė kitų ir kitų, kur tu juos 
čia ir beįvardysi. Primena 
tau ir tuos “auks i n i u s 
ekonominius laikus,” kai 
Brooklyno lietuviai pirkosi 
nuosavas stubas miesto “pa
krašty,” East New Yorke. 
A Bet, štai, choras mus da
bar priveda prie Amerikos 
badmečio, 1930 - 33 metų, 
prie kovų ir kovų už unijiz- 
mą, už žmoniškesnį darbo 
žmonių gyvenimą. Aido 
choro kvartetas — Ventie- 
nė, Buknienė, Rušinskienė, 
Čepulienė — vadov y b ė j e 
Mildred Stensler, taip idea
liškai mums sugrąžino tuos 
laikus, stačiai veidrodiškai, 
kad matome ir prisimename 
kasdien matytas New Yor- 
ko gatvėse scenas, grupes 
streikierių, nešinų išrašy
tus obalsius-šūkius, einan
čius ratu ir ratu prie dirb
tuvių, krautuvių, valgyk- 
lų . . .

O, kaip čia gražiai Mild- 
reda vadovavo savo aukšto
jo kalibro kvartetą. Nieko 
čia nebuvo pas jas mėgėjiš
ko - amateuriško — tikros 
profesionales dainini n k ė s 
^stradoj. Visai nepe r dė t i -
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nai, bet čia Mildreda visaip 
kaip atrodė tartum vado
vautų kokiam Broa d w a y 
muzikaliam kol e k t y v u i. 
Taip jos pačios prie kvarte
to dainavimas tiko, taip jos 
tas nudavimas ir aktas ti
ko, kad vertė manyti, jog 
žiūri į Broadway muzikalo 
p a s t a t ymą, o ne į darbo 
žmonių aktą Brooklyno sce
noje.

Buvo malonu stebėti ir 
klausyti taip daug kartų 
girdėtą tada jas dainuojant 
ir lošiant: “You’ll get pie in 
the sky when you die. 
That’s a lie!” (“Gausi tor
tą danguje, kai numirsi. 
Tai melas!”)

Operetė “Kada kaimas 
nemiega” yra žavėjantis 
veikalas. Jame tūli dalyviai 
turėjo labai gerą progą pa
rodyti savo gabumus ir iš- 
silaivinimą — vieni balsais, 
o kiti vaidinimu ir kalba. 
Ypatingai kalba ir vaidini
mu centrine žvaigžde, rei
kia sakyti., buvo Nastė Buk
nienė. Ji lošė motiną. Jai 
reikėjo daug verkšlenti ir 
aimanuoti. Nežiną, kaip ten 
buvo, ar ji per išsilaivini- 
mą, ar per natūrališką ga
bumą, bet kaip ji natūrališ- 
kai priverkšleno, tai jeigu 
būtų duodami prizai už to
kį pajėgumą, tai Nastė bū
tu tikru tikriausiai laimė
jus pirmą dovaną. Neste
bėtina, kad jai sekasi ir 
deklamuoti.

O Vera Bunkienė lošė ta t* 
pleperką našlę. Čia ji tiko 
prie Nastės verkšlenimo 
taip, kaip guminė pirštinė 
ant rankos. Lošė gerai ir 
natūrališkai.

Elenukė Brazauskienė lo
šė tą tos motinos augintinę., 
ir lošė gerai ir vikriai. Ta
čiau jai, rodėsi, reikėjo per 
daug lūkuriuoti, kai mo
tina, ta našlė, ir girtas tė
vas sudarė visą veiklą ir pa
sikalbėjimą. Todėl atrodė, 
kad ji negalėjo, arba netu
rėjo progos pasirodyti, ką ji 
gali. Jai dainuojant ir so
lo atrodė, būk kas jai truk
dė, temdė. Vienok, kai ji 
dainavo duetą su Jonu Gry
bu, kuris lošė Vito rolę, tai 
juodviem duetas taip gra
žiai išėjo, kad malonu bu
vo klausyti...

Girto tėvo rolę lošė Au
gustas Iešmantą. Jis lošė 
natūraliai, patraukliai. O 
jo dainavimas buvo tikrai 
artistiškas. Galėjai išsižio
jęs klausyti...

Tadas Kaškiaučius atlošė 
seniūno rolę, kaip gyvente 
atgyveno, kaip vei k s m u , 
nudavimu, taip ir kalba. 
Rodėsi, kad čia ir yra tas 
tikrasis seniūnas, o ne Ta
das. Charlio Alex parinki
mas seniūno sūnumi taip ti
ko kaip rankai kotas. Ge
riau negalėjo būti. Tadas la
bai įspūdingai, nors ir 
trumpai, pasirodė su savo 
aukštu tenoro balsu.

Dainavime pasirodė cent
rinėmis žvaigždėmis Alek
sandras Velička ir Nelė 
Ventienė. Velička lošė tuo 
Burbos bernu, o Nelė Ven
tienė Burbos dukra. Velič
ka, tiesa, nebandė lošti, ta
čiau kaip jis gražiai išdai
navo tas jam paskirtas mei
liškas dainas, Ventienei pri
tariant, tai retai taip girdi
me Brooklyno scenoje. Ve
lička ir Ventienė buvo verti 
tos rolės, o mums buvo ma
lonu klausytis jų žavėjančių 
muzikališkų balsų.

Chicagos svečiai - žvaigž
dės Valerija Urbikas ir Ro

ger Žilis, iki paskutinių 
jausmų mus kuteno savo 
stebėtinai maloniais muzi- 
kališkais balsais. Nenorė
jome jų jokiu būdu paleisti 
nuo estrados.

Kita staigmena'Buvo Mrs. 
Zigmant i e n ė "iš .Detroito. 
Kokį ji malohū' kblbratūros 
balsą turi! Ji visus nuste
bino. Ypatingi, kai ji dai
navo “Vasaros "paskutinė 
rožė,” tai nutildė visus iki 
mirtinos tylos. Taip gra
žiai be trūkumų visame ka
me. Nestebėtina, kad ji 
jaunose dienose laimėjo 
kursą dainavime, tik nesi
ryžo juomi pasinaudoti.

Robertas Feiferis nepava
duojamai pagražino aidie
čių auksinį jubiliejų su sa
vo piešiniu programos vir-] 
šeliui . Bet reikia pasakyti,1 
kad jis turbūt ir negalėsi 
pasiliuosuoti grafikos pieši
me nuo graikų architektū
riško dailumo, romėnų ma- 
syviškumo ir egiptiečių šty- 
vumo. Tai fotografinis sti-. 
liūs, be “klaidų klaidelių,” 
kuris pastebimas tik foto
grafijoje . Tokiame reika
le kaip čia ir geometrinius 
projektus galima piešti — 
ir piešiama kasdien — liuo- 
sa ranka, “show card style.” 
Bet Robertui tas būtų klai
da . . .

Juo Eva Mizarienė dau
giau pirmininkauja, tuo ge
resnė darosi. Šį sykį ji la
bai gražiai nupirmininkavo 
tokiai didelei masei žmonių.

A. Gilman

Scranton, Pa.
Jau bus daugiau dviejų 

savaičių kai nepaprasta 
šiuo laiku sausra siaučia ir 

f be galo kenkia plačios apy
linkės ūkininkams su pa
vasariniais pasėliais, že
mė taip sausa, kad trakto
riui velkant keliavagį plū
gą, tik dulkės kyla. Ūkinin
kai labai susirūpinę laukia 
lietaus, o jo vis nėra, nors 
oro pranašas vis “žada” at
siusti.

Artėjant kapų puošimo 
dienai, viėna šeiemyna nu
vyko į kapinyną papuošti 
artimųjų kapus. Gi ketu
rių metų mergaitė bėgioda
ma prisiartino prie aukšto 
su iškirstu kryžium grani
tinio antkapio. Antkapis 
virsta ir mergaitę sutrėškė! 
Kaip tai atsitiko — nėra 
žinoma. Vienok aišku, kad 
tąjį granito didelį antkapį 
mergaitė pati ant savęs ne- 
užsivertė; čia visa kaltė už 
tą tragediją tenka kapiny
no užvaizdai, jei jis nema
tė, kad tasai antkapis turė
jo būt jau gerai pašlijęs.

Irgi doroves geras pavyzdys
Prieš savaitę laiko du 

“jaunuoliai”, vienas 75 me
tų, o kitas 67 metų, išprie
vartavo 10 metų mergaitę.

Tai vis vaisius supuvimo 
kapitalistinės dorovės ir vi
sokių televizijoj garsinimų, 
permiežtų meile. Dabar, ži
noma, tiedu “jaunuoliai” 
šaltojoj vėdina savo “jau
natvišką” meilės įkarštį.

Z. V.

ANGLIJA JAUČIASI 
“SKRIAUDŽIAMA”

Londonas. — Į Angliją 
daug daugiau skraido Jung
tinių Valstijų lėktuvų, kaip 
Anglijos kompanijų į Jung
tines Valstijas. Sakoma, 
kad amerikiečiai ten turi 
daugiau privilegijų. Angli
ja grasina sulaikyti ameri
kinius lėktuvus, jeigu ta 
padėtis nebus išlyginta iki 
birželio 15 dienos.

Hartfordo paukšteliai
(Skiriu Hartfordo miesto Laisvės chorui proga jo 35 

metą gyvavimo sukakties 1962 m. gegužės 27 d.) 
Vienam Hartfordo kampely
.Randas lietuvių darželis,
Kuriame paukšteliai gieda,
Ir nemažas jų pulkelis, i

Tą pulkelį paukštužėlių . 
Francūzaitė gi augina
Ir dabodama kasdieną • >•* '■1 ■ 
Juos giedoti išmokina.

Jau trisdešimt penki metai _•
Kaip jie čionai gražiai gieda,
Jie tau širdį suramina, 
Kad ir ašaros tau rieda.

Jų balselis toks malonus,
Jo klausytis miela, sveika., 
Nes jis primena žmonijai 
Nepamiršti brangią taiką;

Ir priduoda liaudžiai drąsą
Prieš skriaudas narsiai kovoti,
Taigi reikia, kad paukšteliai 
Nepaliautų gi giedoti.

Taigi, sveikinam mes juosius!
Kad jie gieda tiek daug metų, 
Ir jiems linkini, kad laimingai 
Dar ilgai, ilgai giedotų.

Jonas Juška

Lawrence,
Sukako 50 metų nuo 

didžiojo streiko
Birželio 1 d. sukako 50 

metų nuo didžiojo audėjų 
streiko, kuris Lawrence į- 
vyko 1912 metais. Streika
vo apie 15,000 tekstiliečių. 
Tai buvo beveik išimtinai 
ateiviai: italai, lenkai, lie
tuviai, rusai, ukrainiečiai 
ir kitų tautų žmonės.

Pirmieji sustreikavo Ev
erett dirbtuvės darbininkai. 
Tuojau prie jų prisidėjo ki
ti, nes darbo sąlygos buvo 
nepakenčiamos, algos labai 
menkos.

1912 metais čia nebuvo 
jokios organizacijos. Dau
gumoje dirbo moterys ir 
vaikai. Nuo 14-kos metų 
vaikams mokėjo po 7 cen
tus per valandą, o jaunes
niems tik apie 30 centų per 
dieną. Bosai žiauriai elgė
si su dirbančiaisiais. Daž- 

Mass.
žmonės nuoširdžiai aukavo.

Vieną moterį, kuri buvo 
nėščia, policija labai sumu
šė, areštavo, nustūmė ant 
grindų, taip, kad ji vėliau 
pagimdė jau negyvą kūdikį.

Buvo ir pasikėsinimo su 
dinamitu. Kur streikieriai 
rinkdavosi, ten į kelis na
mus buvo padėta dinamito, 
o policija už tai kaičią ver
tė ant pačių streikierių, 
būk jie tą dinamitą patys 
ten atsineša.

Niekas negelbėjo. Teksti- 
liečiai laikėsi solidariai. 
Tada valstijos gubernato
rius vertė kompanijas tar
tis su streikierių komitetu. 
Streikas baigėsi darbininkų 
laimėjimu, Buvo pakelta 
alga, sutrumpinta darbo va
landos, kompanijos turėjo 
daugiau vyrų imti į darbą, 
nes pirmiau daugumoje im
davo moteris ir jaunuolius,

nai ne tik rėkavojo, bet ir 
stumdė dirbančius, ragin
dami greičiau dirbti. Dar
bo valandos buvo po 12 va
landų į dieną.

Fabrikantai buvo įvedę 
“bonusų sistemą” — prie
dą prie algos tiems, kurie 
padarys daugiau darbo. 
Bet, jeigū mašinos sustoda
vo, tai dirbantis bonusų 
negaudavo. Taip jų mažai 
kas ir gaudavo.

Kada streikas prasidėjo, 
tai atvyko I.W.W. organi
zatorius Joseph J. Ettor, 
kuris gerai streiką vadova
vo.

Kompanijos prisikvietė 
padaužų, kaip kuriuos ap
rengė policininkų rūbais. 
Ėmėsi visokių provokacijų. 
Puolė pikietininkus. Mies
to valdžia paskelbė karo 
stovį. Neleido žmonėms 
grupėmis susirinkti gatvė
se. Mušė vaikus ir moteris 
vaikydami nuo gatvių. Vie
na streikininke, italų tau
tos, Anna Lo Pizzo žuvo. 
Po to policija areštavo 
streiko vadą Josephą Etto- 
rą. Streiko vadovavimui 
atvyko Arthuro Giovannit- 
ti, o vėliau ir William D. 
Haywood, žymus I.W.W. 
vadas.

Neužteko policijos ir pa
daužų, buvo iššaukta Na- 
cionalės gvardijos karei
viai. Streikas buvo ilgas. 
Streikierių ir jų šeimų pa
dėtis buvo baisiai sunki. 
Streiko vadai organizavo 
moterų komitetus ir pa
siuntė į kitus miestus rink
ti aukų streikierių pagal
bai. Pirmoji grupė išvyko 
į New Yorką, kitos į kitus 

; miestus. Kitų 'miestų darbo

St. Petersburg, Fla
LLD. 45 Kuopos Mirę Nariai

Nuo susitvėrimo mūsų kuopos (1946-7 m.) jąųz, 
yra šie draugai ir draugės mirę:

Simanas , *■
Brazis
Brazienė 
Bauža
Vaikys =
Valinčienė 
Sideravičius 
Sideravičiene >•
Kairys. -i*'

Tašelis
Pocius
Kasparas
Valuškevičius
Kazlauskas
Kazlauskienė
Zablackas 1 .
Gabrilevičius
Taras

M irusiems mūsų draugams ir draugėms, LLD 
45 kp. nariams, prisiminimų dienoje—Memorial 
Day — reiškiame didelę pagarbą!

Nors Jūs, mieli draugai ir draugės, mirėt, bet 
jūsų idėja, troškimai ir geri darbai žmonijos labui 
GYVUOS AMŽINAI!

LLD. K5 top. Valdyba

o vyrų dauguma buvo be 
darbo, uždraudė 14-kos me
tų vaikus imti į darbą. Dar
bininkai pasijuto geriau. 
Bosai su jais turėjo dau
giau skaitytis, kaip su žmo
nėmis.

Laimėta, kad vadovystėn 
stojo unijų vadai, kad kiti 
organizuoti darbininkai pa
rėmė streikierius. Štai ko
dėl darbininkams svarbu 
organizuotis į darbo uni
jas. Čia jau niekas negali 
pastoti kelio, nei politiniai 
ar religiniai įsitikinimai, 
nei tautybė. Fabrikantai j 
visus darbo žmones lygiai 
nusistatę. Prieš išnaudoji
mą turi būti pastatyta dar
bo žmonių vienybė, nes vie
nybėje yra galybė.

S. Penkauskas.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 42, aprašy
me banketo, ' praleisti šių 
gaspadinių vardai: E. Kra- 
likauskienės ir Afimos Ko- 
dienes. Klaidą atitaisau ir 
atsiprašau. S. P.

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad*, Birželio 17 June, 1962
Prasidės anksti, 10 valandų ryto. Prašome nesivėlinti

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus 

su akordionu

Niekur Nėra Gražesnės Vietos Piknikams Kaip

MAPLE PARKE Methuen, Mass.

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame pikni
ke būna svečių iš kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabejojame, kad 
jų bus ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su jais. Čia smagiai pasi
kalbėsite su savo prieteliais, draugais, ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

CEILONAS PERIMA 
UŽSIENIO NUOSAVYBĘ

Washingtonas. — JAV 
pasiuntė protestą Ceilono 
valstybei prieš nacionaliza
vimą JAV kapitalistų įmo
nių. Įspėjo, kad jeigu nesi
liaus, tai jis negaus JAV 
pagalbos.

Gfeilonas nacionaliz a v o 
JAV ir Anglijos kapitalistų 
145 gazolino stotis, kubilus 
ir naftos laivus.

Washingtonas. — Pagal 
kvotą kinų į JAV per me
tus įleidžiama tik 1,000. 
Prezidentas Kenedis sakė, 
kad bus įleista dar keli 
tūkstančiai bėglių.

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Male
Attention! Machinists, 1st cl. only 

for lathcwork, milling machs & grin
ders. Top rates, Pd. holids., vac., 
hosp. Also wanted Toolmaker, 1st 
cl. only, familiar with jigs & fixtures 
for small lot production. Top rates. 
Apply: CONTROL MECHANISMS, 
INC., 1422 Callowhill St., Phlla., Pa.

(34-44)

Programoje dalyvauja:
VYRŲ GRUPĖ 

su gerais lavintais balsais, 
vadovaujant Al. Potsus.

MONTELLO TRIO:
Rožė Stripinis, Wm. Juo
deikis, Alb. Potsius. Jie 
gražiai pasirodys su savo 

skambiomis dainomis
Maple Parke.



Pagerbsime įžymų lietuvių 
tautos sūnų — P. Rotomskj
Visa Lietuva nuliūdo pa

sklidus žiniai, kad mirė il- 
gametis kovotojas už liau
dies (reikalus, vienas Tary
bų Lietuvos įžymiųjų dar
buotojų, Povilas Rotoms- 
kis.

Giliai pajutome to Lietu
vai nuostolio dydį ir mes, 
gyvenantieji užsienyje, ku
rie turėjome laimę Rotoms- 
kį pažinti, ir matėme jo 
nuoširdžią pastangą pagel
bėti visiems trokštantiems 
atsteigti su senąja tėvyne 
karų nutrauktą ryšį, susi
siekti su savo artimaisiais.

Literatūros D-jos kuopų 
komiteto rengiamame Ro- 
tomskiui pagerbti susirin
kime birželio 2-os vakarą 
“Laisvės” salėje girdėsime 
apie velionį Rotomskį išsa
mius pranešimus. Juos pa
teiks:

Antanas Bimba 
Rojus Mizara.

Labai maloni viešnia, lik 
aplankiusi Tarybų Lietuvą
Gegužės 21 dieną su- Į kų Mrs. Moos papasakojo iš 

skamba telefonas, šaukia j savo įspūdžių Tarybų Lie-, 
Mrs. Elizabeth Moos, sena, tuvoje . Ji ten buvo nuvy-1
man puikiai pažįstama vei
kėja. Pasisako, kad ji ne
seniai lankėsi Lietuvoje, at
vežė mums geriausius linkė
jimus nuo- Povilo Rotomskio 
ir nori su mumis pasidalin
ti savo įspūdžiais. Nustebo, 
kai pasakiau, kad Povilo 
jau nebėra gyvųjų tarpe, | 
kad jis mirė pereitą ketvir
tadienį. Ji turinti jo vė
liausią nuotrauką ir norėtų j 
mums ją palikti. Susitarė-į 
mc pasimatyti trečiadienį, | 
gegužės 23 d.

Na, ir štai trečiadienį po 
pietų Mrs. Moos atvyksta į 
“Laisvės” įstaigą ir mudu

kusi, sakėsi, pirmoje vieloje; 
susipažinti su vai k u č i ų; 
priešmokykliniu auklej-iimu. < 
Lankė vaikų namus, darže
lius bei lopšelius. Apie tų i 
įstaigų tvarką, apie jų ve-, 
dėjus ir vaikučių auklėto
jus bei prižiūrėtojus vieš
nia kalba su giliausia meile.

Kaune lankydamasi vieš
nia susitiko su dailininku 
Ž m u i d zinavičiumi, kuris 
per ją siunčia mums ge
riausius linkėjimus. Ir vi
sur, kur tik lankėsi, buvo 
šiltai, draugiškai priimta.

Bet plačiau ■ apie savo

įspūdžbns Diėtuvoje * 
Moos pasižadėjo papasakoti 
Niujorko lietuviams susi
rinkime. Manau, jog tai 
įvyks artimoje ateityje.

Be Tarybų Lietuvos, Mrs. 
Moos lankėsi Tarybų Latvi
joje far Tarybų Armėnijoje. 

‘Pastarojoje ilgiausiai išbu
vus. -Bet Iprieš vyksiant į 
Tarybų Sąjwgą, Mrs. Moos 
lankėsi ir Juokai pabuvo 
Afrikos respublikoje Gha- 
noje. Iš ten irgi parsive- 
žus nepaprastų įspūdžių.

žodžiu, susitikimas ir pa
sikalbėjimas su šia grakščia 
ir dar, nepaisant jau gan 
gražaus metų kiekio, labai 
energinga pedagoge, veikė
ja, kelių knygų autore bu
vo labai malonus. Širdingai 
ačiū jai už nepasididžiavi- 
ma mus aplankyti.

A. B.
*■■■ U.................. I !>■■■■■ m ■>■■■■ I .

Prisimename 
Brangias Drauges

Jos bievo mūsų organizacijoje. Kiekviena pa
gal savo išgalę darbavosi arba parėmė darbą 
išauginti ir išsaugoti pažangias organizacijas 
ir spaudą.. Štai jos, 
amžinąjį poilsį:
Helen Andriks
Mary Brown
Katrė Deikus
Anna Deps
Lucy Klimienė
Ieva Menkeliūnienė
May Merk
Mary Mikalauskienė 
Ona Papienė
Elzbieta Poškauskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

BROOKLYNO MOTERŲ 
APŠVIETOS KLUBAS

išėjusios iš mūsų eilių į

Kazimiera Petlickienė 
izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona, Venskūnenė 
Katrina Viltrakytė 
Stefanija Cedronienė 
Adelė Kalakauskienė

kumus ir apie tai, kaip kas 
metai tie sunkumai buvo 
nukovojami.

Po pranešimų, bus paro
dyti du filmai: senas, paro
das iš karo griuvėsių besi-

su R. Mizara turime ilgą 
pasikalbėjimą su viešnia. Susitikimas su svečiais

Abu prelegentai pažinojo 
Rotomskį Amerikoje; lan
kėsi pas jį savo vizitų Lie
tuvoj^ metu; nuo jo gauda
vo Amerikos lietuviams in
formacijų apie pirmųjų po
kario metų Lietuvoje sun-

keliančią Lietuvą; antrasis 
—šių laikų, apie Tarybų 
Lietuvos pažangą įvairiose 
gyvenimo srityse. Rodys 
Jonas Grybas.

Kviečiame visus.
Rengėjai

Kaip vilniečiai atsisveikino
su Povilu

Su giliu liūdesiu Tarybų 
Lietuvos sostinės darbo 
žmonės gegužės 19 d. atsi
sveikino su ištikimu lietu
vių liaudies sūnumi, revo
liucinio judėjimo Lietuvoje 
dalyviu, TSKP nariu nuo 
1926 metų Povilu llotoms- 
kiu.

Gėlėse ir vainikuose sken
di Vilniaus įgulos Karinin
kų namų Baltoji sale, ku
rioje pašarvoti Povilo Ro- 
tomskio palaikai. Nenu
trūkstamu srautu čia eina 
Vilniaus visuomenės atsto
vai. Garbės sargyboje vie
nas po kito keičiasi sostinės 
įmonių, įstaigų atstovai, žy
mūs respublikos mokslinin
kai, rašytojai, kultūros vei
kėjai, partiniai ir tarybi
niai darbuotojai, kovos 
draugai. Atsisveikinti su 
P. Rotomskiu atvyko A. 
Barkauskas, F. Bieliaus
kas, K. Kairys, J. Maniu- 
šis, M. Šumauskas, G. Zi
manas, L. Diržinskaitė, P. 
Kulvietis, A. Randakevičius 
ir kiti respublikos vadovau
jantys partiniai ir tarybi
niai darbuotojai.

Gedulingo maršo gar
sams aidant, išnešamas 
karstas su P. Rotomskio pa
laikais. Ilga mašinų eilė 
lėtai važiuoja Vilniaus Ka
rių kapinių link.

Gedulo mitingą atidaro 
respublikos kultūros minis
tras J. Banaitis. Kalba par
tijos Vilniaus miesto komi
teto sekretorius F. Bieliaus
kas.

— Į šlovingąsias Komu
nistų partijos eiles, — sa
ko jis, — Povilas Rotomskis 
įstojo pačios juodžiausios 
reakcijos, žiauriausio fašis
tinio teroro buržuazinėje 
Lietuvoje dienomis. Mums, 
buvusiems politiniams kali
niams, kalėjusiems fašisti
nės Lietuvos kazematuose, 
niekad neišdils iš atminties 
jo savitvarda, draugišku
mas, nuoširdi parama ko
vos draugams. Nuvertus fa
šistinį režimą Lietuvoje, 
Povilas Rotomskis aktyviai 
dalyvavo stiprinant tarybi
nę santvarką, atsidėjęs dir
bo kiekvieną partijos pa-

Rotomskiu
vestą darbą. Mes visuomet 
prisiminsime velionį kaip 
atsidavusį komunistą-inter- 
nacionalistą, kovotoją už 
tarybinių tautų draugystės 
stiprinimą. Jis daug pasi
darbavo plečiant ryšius su 
broliškomis socializmo šali
mis, su pažangiaisiais užsie
nio lietuviais.

Atsisveikindami su tavi
mi, mielas drauge Povilai, 
tavo kovos draugai sakome: 
tebūnie tau lengva tarybi
nė žemė, už kurios sukles
tėjimą atidavei visą savo 
gyvenimą.

Respublikos liaudies poe
tas T. Tilvytis savo kalboje) 
apibūdina P. Rotomskio 
darbą Lietuvos TSR Rašy
tojų sąjungoje, Draugystės 
ir* kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijoje.

— Aš mačiau, su kokia 
energija, atsidavimu, — sa
ko drg. Tilvytis,— Povilas 
Rotomskis rūpinosi, kad 
Tarybų Lietuvos svečiai 
kuo plačiau pamatytų mū
sų naują gyvenimą. Velio
nis taip pat buvo respubliki
nio Taikos gynimo komite
to prezidiumo narys. Visa 
jo veikla buvo skirta kovai 
už tautų draugystę, jų ben
dradarbiavimą, už taiką.

Kalba iš Urugvajaus į I 
Lietuvą grįžusi, pažangi vei
kėja R. Diktoraitė.

— Povilo Rotomskio en
ergijos ir jautrumo dėka,— 
sako ji, — mes, gyvendami 
svetimoje žemėje, nuolat 
jautėme mot i n i š k ą Tė
vynės rūpinimąsi mumis. 
Tavo šviesus vardas visada 
gyvena kiekvieno užsienio 
lietuvio širdyje.

Šiltus atsisveikinimo žo
džius prie kovos draugo ka
po senųjų revoliucionierių 
vardu tarė T. Anbinderis. 
Gilus liūdesys, netekus 
brangaus draugo, skambėjo 
Maskvos Lomonosovo vardo 
universiteto gamtos tyrinė
tojų draugijos narės B. Ali- 
šojevos kalboje.

Gedulo mitingas baigtas. 
Karių kapinėse aidi TSRS 
ir Lietuvos TSR Valstybi
niai himnai. Skambant ge
dulo maršo garsams, ant P.

Patiko jai Lietuva, labai 
patiko. Buvo Vilniuje, bu
vo Kaune, buvo Kapsuke. 
Lietuvoje išbuvo dešimt die
nų, kaipo viešnia Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos, 
kurios pirmininku buvo Po
vilas Rotomskis. Ji su Po
vilu gerai susipažino, ir ji 
jai padėjo kuo plačiausiai 
susipažinti su nūdiene Lie
tuva. Mrs, Moos ypač su
sižavėjo Kaunu. Ji negali 
juo atsigrožėti. Ypač ji ten 
susidraugavo su J. Narke
vičiūte, kuri jai aprodinėjo 
įvairias vietas bei įstaigas.

Apie šią kuklią amerikie
tę viešnią ir jos apsilanky
mą Kaune Lietuvos spau
doje skaitome:

“Kaunas.—Nedidukė, am
žiaus šerkšnu pasidabruota 
galva, malonaus ir gyvo 
žvilgsnio moteris. Jos ran
koje užrašų knygutė ir 
pieštukas.’ Ant kaklo foto 
aparatas. Tokįą Kaune pa
matėme Niujorko pedagogę 
Elizabetą Moos.

Tai nebe pirmasis šios 
pažangios Jungtinių Ame
rikos Valstijų veikėjos, Ta
rybų Sąjungos bičiulės vizi
tas mūsų šalyje. Jau anks
čiau, lankydamasi po tary
bines respublikas, ji domė
josi ir rinko medžiagą apie 
studentijos ir moksleivių 
gyvenimą. Su jos įspūdžiais 
turėjo progos susipažinti ir 
Amerikos visuomenė. Eli- 
zabeta Moos v ra autorė 
dviejų JAV išėjusiu leidi
nių, kuriuose pasakojama, 
kaip gyvenimui ruošiamas 
besimokantis tarybinis jau
nimas.

Tačiau patyrusią pedago
gę turistę, norinčią dar ge
riau susipažinti su mūsų 
jaunąja karta, labai viliojo 
ir mažiausiųjų piliečių — 
ikimokyklinio amžiaus vai
kų gyvenimas. Stebėti jo į 
mūsų šalį viešnia atvyko 
trečiąjį kartą.

Miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduo
tojos J. Narke v i č i ū t ė s 
lydima, Eliz. Moos aplan
kė I vaikų namus, darželį ir 
lopšelį, skirtą “Drobė s” 
fabriko tekstilininkų vai
kams, apžiūrėjo įžymiau
sias miesto vietas. Po to ji 
išvyko į Kapsuko miestą.”

Daug, daug įdomių daly-

Rotomskio karsto pabyra 
žemė. Respublikos vado
vaujantys partiniai ir tary
biniai darbuotojai padeda 
vainiką nuo Lietuvos KP 
Centro Komiteto, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo. 
Kapą dengia vainikai, gy
vos gėlės, kurias čia atne
šė Vilniaus darbo žmonių 
atstovai. (Elta)

Kaip jau buvo minėta, 
i į aną sekmadienį įvykusį ai- 
I diečių spektaklį Brooklyne 
; atvyko daug svečių iš kitų 
miestų. Ne su visais jų te
ko plačiau pasikalbėti, tad 
lai nepyksta tie, kurių ne
paminėsiu. Tik įėjus į sa
lę, tuojau pasitaiko gerasis 
mūsų draugas philadelphie- 
tis J. Stasiukaitis.

Iš mūsų miesto, — sakė 
jis,—bus Merkiai, bus Šmi
tienė, bus Kazlauskas, bus 
Matulis, taipgi bus glauces- 
terietis Pattenas ir camde- 
nietis Pranaitis. (Buvo ir 
philadelphietė E. Mulokai- 
tė.)

Mačiau, sutikau visus 
juos.

Atvyko iš Albany, N. Y., 
Vincas Degutis.

Iš Haverhillio Kazlauskai 
savo “Merkurijum” atvežė 
Navicką, Dambrauską, 
taipgi lawrenciecius Pen- 
kauskus. 1 I ■.

O montellietis J; Šimai
tis atvežė kitas dvi drau
ges. i . • -

Su worcesterieciais auto
busu atvyko ir fitchb.urgie- 
čiai Samulėnąį. Sut i k a u 
daugumą woreesteriečių, su 
visa eile kalbėjausi, bet vi
sų jų įvardinti nepajėgiu, 
neatsimenu pavardžių. Il
giausiai teko kalbėtis su 
Aido choro pirmininku Ri
čardu Januliu ir su Kukais.

Buvo binghamtonietės Žu- 
kienė, Jasilionienė ir Vikto
rija Zmitraitė- Millerienė; 
iš Paghkeepsie atvyko bu
vusi Aido choro mokytoja 
Aldona Žilinskaitė - Ander
son.

Smagu buvo matyti, kad 
spektaklyje buvo ir Bob 
Žukauskas su savo šeima ir 
motina. Iš New Jersės bu
vo daug svečių — visų ne
pajėgiu įvardinti, atsipra
šau.

Beje, worcesteriete Anna 
Krajewska užsimok ėjo už 
“L.” prenumeratą ir paau
kojo $6. Taipgi worceste
riete draugė Šidarienė įtei
kė savo dukros Eva Barns 
“L.” dovaną $5.

Charles Šankus iš Miners
ville, Pa., apdovanojo “L.” 
net du kartus po $5.

Iš Connecticut buvo ma
žiau žmonių., bet stanfordie- 
tis Walteris Juškevičius 
man sakė, jog tai esą dėl to, 
kad Connecticut žmonės rū
pestingai ruošiasi dalyvauti 
Hartfordo Laisvės choro 
koncerte gegužės 27 d. Su 
Juškevičiais buvo ir nuola
tinė didžiųjų niujorkiečių 
parengimų lankytoja Anna 
Phillipsiene.

J. Aleksaitis rūpestingai 
rekordavo spektaklį.

Ne viskas buvo tvarkoj
Ne viskas buvo ir pas 

mus tvarkoje. Iš anksto
s. -

buvo reikėję turėti komite
tą, kuris rūpintųsi gauti 
nakvynes tiems, kurie nori 
pernakvoti ir ant rytojaus 
apsilankyti “Laisvės” įstai
goj, taipgi pamatyti Niu
jorką.

Jei toks 
buvęs, tai būtų buvę gali
ma salėje atsišaukti į pub
liką ir iš jos būtų atsiradę 
nemaža niujorkiečių (kurie 
turi vietos), paėmusių pas 
save svečius nakvynei. (

Kitas dalykas: ateityje 
reikėtų turėti žmones, kurie 
gali tiksliai paaiškinti žmo-* 
nėms kelius, kaip automo
biliais nuo salės kur nuva
žiuoti, kaip geriausiai pa
siekti namus, ir tt., ir tt. 
Šiuo kartu : atsitiko taip, 
kad tūli svečiai iš toliau 
atvykdami paklydo ir grįž
dami taip’pat. . Jei . būtume 
turėję gerus ekspertus, jie 
būtų patarę jiems .tiksliai: 
kaįp : susirasti ? į viešbučius, 
jei norį pernakvoti, arba 
;kaįp lengviausiai tiesiausiai 
išvažiuoti iš miesto, t 
i Rengiant dideles; pramo
gas ateityje,, reikėtų apie 
tai pagalvoti, < ., R. M.

komitetas

Niu

būtų

, ■ i • ■

Piknikas
LLD kuopų bendrų pa

rengimų komitetas laikė pa
sitarimą geg ūžės 24-tą, 
“Laisvės”; patalpoje.

Dalyviai atstovavo ketu
rias kuopas, Jie plačiai ta
rėsi pikniko ir kitais dienos 
klausimais.

Piknikas bus birželio 10 
d., Kasmočių sode, Great 
Neck, N. Y. Vieta graži, 
smagiai laiką praleisime po 
plačiais klevų sparnais pri
dengti nuo saulės karščio.

Vietą pasieksime patogiu 
autobusu. Jis išeis nuo Li- 
tuanica skvero 12:30, o nuo 
85th St. kampo prie Jamai
ca Ave apie 1 vai. Prašome, 
nesivėluoti. Bum, išeis 
skirtu laiku.. Kęlionė (round 
trip) $1.75.

Piknikas įvyks, jei ir lis; 
sale ten pat, tai visus pa
slėps.

Įvairaus maisto ir gėri
mo rasite ant vietos.

Kviečia visus dalyvauti ir 
kaimynus atsivežti.

Rengimo komitetas

Parama Prūseikos 
paminklo fondui

Proga Aido choro penkias-- 
dešimtmetinių sukaktuvių,; 
Anna Philips, stamfordietė,; 
nepailstanti; progresyvio ju
dėjimo rėmėja, padidino L. 
Prūseikos paminklo fondą 
dešimtimi dolerių. Ačiū jai!

A. Gilman

Žurnalistas A. Šalčius 
rašo iš Vilniaus

Žurnalistas Almus Šal
čius prisiuntė tokį atviru
ką: v

gegužės 21 d.

į Vilnių per 
bet į Povilo 

jau 
Visi

Re-

Vilnius 
1962 m.

Gerbiamieji!
Atskridau

11 valandų,
Rotomskio laidotuves 
nebesuspėjau pribūti, 
jo labai gailisi.

Sekmadienį ištekėjo 
gina Leonaitė - Leonavičiū
tė, bet ir jos vestuvėse ne
begalėjau dalyvauti — su
žinojau per vėlai.

Čia darbo, planavimo be 
galo daug.
t Viliuosi,- jog savo pasi- 
brėžtą uždavinį įvykdysiu. 
Šiaip įspūdžiai > malonūs. 
Nepaprastai' malonūs ir 
vaišingi Lietuvos žmonas Iš >■ 

Laikykitės! .

Cikagiečiai greit

KRISLAI y
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

ta. Tegu sprendžia ekspertai.
Bet mano paprastai akiai 

kūrinys baisus. Pakabintas 
vargšas Kristus baisiausiose 
kančiose. Po juo ant žemės 
partrenkta, sumindžiota mūsų 
Lietuvėlė.

Ar žinote, kad šitas baisus 
dailininko žoromskio piešinys 
istooriniai yra labai teisingas? 
Nežinau, kam jis jį taikė, bet 
pataikė į tašką. Iš tikrųjų, juk 
nuo to laiko, kai į Lietuvą at
ėjo kryžius (krikščionybė, ka
talikų bažnyčia) prasidėjo Lie
tuvos bėdos. Kryžius paskan
dino ją kančiose. Ir skendo ji 
tose kančiose ligi istorinio 
1940 m. perversmo, kuris joms 
padarė galą.

i
Kryžiaus gadynė Lietuvoje 

baigėsi. Lietuva prisikėlė nau
jam gyvenimui.

Pasirodo, kad Tarybų Są
jungos delegacijoje, kuriai va
dovavo premjeras, Chruščiovas 
ir, kurį šiomis dienomis lankėsi 
Bulganj^ę, dalyvavo ir Tary
bų Lietuvos Komunistų parti
jos . pirmasis sekretorius ApL-x 
tanas Sniečkūs. Joje taip pat 
buvo užsienio reikalų ministi* 
ras Gromyko,’Leningrado sri- 

,'tįes pirmasis sekretorius ir 
• kiti įžymūs veikėjai.

Tai aukštas Lietuvos vaid-" Po Aido choro jubiliejinio j f x x Y .
koncerto eikagiėciai 'Urbi-į^^J“5?' U U 8e,m°,e 
kai ir R. Žilis buvo N. ir P. 
Ventų užkviesti paviešėti 
pas juos valandą kitą. Bu
vo ten ir vietos žmonių, 
Ventų bičiulių. Pasikalbėta, 
pajuokauta.

R. Žilis pranešė, kad šie
met Čikagoje bus pastatyta 
M. Petrausko operetė “Šie
napjūtė.”
■ Svečiai čikagiečiai buvo 
.žadėję pirmadienį sustoti ir 
“Laisvės” leidykloje, bet, 
matyt, negalėjo. Vyko jie 
namo pro Washingtoną.

. Beje, pirmadienį grįžo at
gal į Čikagą ir filmininkas 
Misevičius.

. įvertinimas.

Monroe, N. Y. Monroe, N. Y.

ARROW PARK
Dekoracijų Dienos 

Apvaikščiojimas

Sekmadienį

Birželio 3 June
Draugiški šokiai 

šeštadienį ir Sekmadienį
MUZIKA JOE SKODITCH

Kviečiame visus

"TAISOME' STOGUS
Atliekame visokius darbus prie stogų, kas tik 

iš blekės, ar švino, taisome, kaip tai:

LEADERS, GUTTERS, SKYLIGHTS 
DUCT PIPES, ir tt.

Kainos prieinamos. Prašome išbandyti mūsų darbą.

George & John Roofing
(Jurgis Simanaitis)

149 North 6th St., Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EV. 8-1754.

V&karaū, po 5 valandos., skambinkite: TW. 4-7377.

tt
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