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KRISLAI
Liūdesio ir džiaugsmo

Kad nebūtų pamiršti 
Dar neaišku 
Drąsaus žmogaus 

drąsus žygis
Tai kodėl jo neklausote? 
Kur jų protas ir sąžinė? 
Negražu, gėda!

— Rašo A. Bimba —

Praėjęs savaitgalis man bu
vo didelių prieštaravimų sa
vaitgalis. Jis prasidėjo neap
sakomai liūdnai, bet pasibai
gė labai linksmai.

Ketvirtadienį teko kalbėti 
šermeninėje ir kapinėse prie 
labai gero ir veiklaus draugo 
Domininko J u s i a u s karsto. 
Sunku buvo nuo ašarų susilai
kyti. -

Sekmadienio rytą mudu su 
Jonu Grybu ir Petrus nuvyko
me į ligoninę aplankyti haver- 
hillietį draugą Kazlauską, ku
ris yra baisiai sunkiai susirgęs. 
Slaugė leido su juo pasima
tyti tik porai minučių.

Kaip gaila taip sunkiai li- 
ir skausmų kankinamo to- 

Yio nuoširdaus draugo! Jis 
mus atpažino. Bėdavojo, kad 
negali su mumis vykti į dai
nos festivalį...

Matote, ir mirčiai žiūrėdama 
į akis geras draugas rūpinasi 
mūsų judėjimu ir veikla!

Bet sekmadienio popietė jau 
buvo viena iš gražiausių. Net 
ir oras po lietingos ir šiurkš
čios nakties buvo taip gražus, 
taip švelnus, kaip tos dainų 
melodijos, kuriomis Usterio 
lietuvių didžiulėje salėje ant 
Endicott gatvės žavėjosi nepa
prastai skaitlinga iš visos Ma- 
sačiuzets valstijos suplaukusių 
pažangių lietuvių publika, čia 
viskas man patiko, viskas 
džiugino, viskas ramino sielą 
ir kėlė ūpą.

Taip, man atrodo, jautėsi ir 
programos atlikėjai, nes kiek
vienas jų atidavė viską, ką 
galėjo, o mes jiems nuošir
džiausiai atsidėkojome audrin
gais aplodismentais.

Puikiai, puikiai pavyko la
bai gražiai ir rūpestingai su
ruoštas dainos festivalis.

■ Ar žinote, kad kasdien mū- 
au šalyje prisideda po 1,000 
vyrų ir moterų, kurie jau skai
tomi senyvais žmonėmis, nes 
jie jau persirita per 65 savoj 
amžiaus metelius? Ar žinote, Į 
kad tokių žmonių mes jau tu
rime septyniolika ir pusę mi
lijono, o su 1980 metais, jei 
kuris sulauksime, jau jų turė
sime dvidešimt penkis milio- 
nus?

Taipgi ar žinote, kad dau
giau kaip pusė tų “nelaimin
gų” žmonių neturi metinių 
įplaukų nė vieno tūkstančio 
dolerių ?

Jau ir didlapio “New York 
Times” supratimu, šita masė 
mūsų žmonių, kas liečia Kon
gresą, darosi visiškai pamirš
tais žmonėmis.

Dar tikrai neaišku, kas iš 
tikrųjų dedasi toje keturių mi
lijonų juodųjų žmonių respub- 
likelSje Haiti. Ar ten iš tik
rųjų įsigalėjo piktieji fašistai 
su diktatoriumi priešakyje, ar 
jos valdžia nebenori šokti pa
gal mūsų muziką, todėl mūsų 
vyriausybė ir komercinė spau
da ant jos ugnimi spiaudo?

v 1 Negali būti jokios abejonės, 
tjfog Gordon Cooper yra drąsus 
jaunas žmogus ir atliko tikrai 
drąsų žygį erdvėje. Jam eina 
visų geros valios žmonių nuo
širdžiausi sveikinimai.

(Tąsa 5-tame pusi.).

Kodėl jie nedrįso 
užpulti Haitį?

Čikagos antifašistų mitingas 
buvo didelis, sėkmingas

Indija reikalauja 
daugiau ginklų

Washingtonas. — Prieš 
porą savoičių atrodė, kad 
Haiti respublikoje bus nu- i 
versta Duvalierio valdžia. 
Jungtinių Valstijų spauda, 
radijas ir televizija tą pra- 
našovo. Venezuelos ir Do
minikos valdžios nutraukė 
diplomatinius ryšius. Domi
nika traukė militarines jė-; 
gas prie Haiti sienos, ten 
kuopėsi ir Haiti pabėgėlių 
jėgos.

Bet staigiai viskas 
švelnėjo”. Pasirodo, 
Afrikoje ir Azijoje
nes baisiai pasipiktino puo 
limais ant negrų JAV pie.! simas, ar jis išsilaikys per 
tinėse valstijose. Tokiomis tą laiką.

“su- 
kad 
žmo-

sąlygomis pulti ant negrų 
respublikos Haiti — reikš
tų dar daugiau pakenkti 
JAV prestižui.

Dabar JAV paskelbė, kad 
jos “suspendavo” diploma
tinius \ryšius su Haiti res
publika, bet laikinai ten pa
liko savo ambasadorių. Tuo 
kartu Puerto Ricoje buvęs 
Haiti prezidentas Danelis 
Fignole suorganizavo už
sienyje Haiti valdžią. Gi 
Duvalieris perėmė Haiti 
prezidento pareigas dar še- 
šeriems metams. Bet klau-

siųsti Teisingumo' sekreto-ČIKAGA.
Sherman viešbutyje įvyko riui, prez. Kenedžiui.
gausus National Com- Entuziazmas’mitinge bu- 
mittee Against Nazi Orimi-Į vo didžiulis. Kalbėtojai ir 
nals and Nazism suruoštas | rezoliucijos buvo sutikta ir 
mitingas, nukreiptas prieš palydėta ilgai trunkančiais 
nacistinius 
gyvenančius 
Valstijose.

Indusai sakė, kad iš kitu

nusikaltėl i u s, 
Jungt i n ė s e

Washingtonas. — Čionai 
lankėsi Indijos delegacija šalių Indija 1962 m. gavus 
priešakyje su Užsienio rei- $400,000,000 vertės pagal- 
kalų sekretoriumi M. J. De- bos, jų tarpe už $6,000,000 - 
sai. Indusai reikalauja, kad į iš Jugoslavijos ginklų ir 
Jungtinės Valstijos ir Ang- amunicijos.

aplodismentais. Tūla latvė lija suteiktų Indijai uš $1,- 
dipuke bandė mitingą su-

Entuziazmas' mitinge bu-

Džiaugiasi ginkluodami 
vakarų vokiečius

Bona. —Joseph M. Hoch- 
stein pateikė ištraukų iš 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Prancūzijos spaudos 
apie Vakarų Vokietijos ap
siginklavimą.

Tie, kurie po Pirmojo pa
saulinio karo atgaivino 
hitleriškos Vokietijos mili- 
tarizmą, dabar džiaugiasi 
iš Vakarų Vokietijos apsi
ginklavimo.

Antrojo pasaulinio ka
ro sąlygomis J u ngti-
nės Tautos buvo susitarę i laiku NATO nariai sutiko, 
nuginkluoti Vokietiją, kad i kad ir Vakarų vokiečių įė
ji daugiau negalėtų padeg-igos būtų apginkluotos ato- 
ti pasaulinį karą. Bet po 1 miniais ginklais.

500,000,000 ginklų ir amu- w . t 1*
Komercinės trukdyti paleisdama iš sa- nicijos “apsigynimui n u o ' '' ashingtonas. Tohmuo- 

spaudos pranešimu, mitin- vo rankinuko 10 baltų pe-j Kinijos”. |se Rytuose, Ramiajame
ge dalyvavo apie 600 žino- lių. Bet policija ją sučiupo j Delegacija sakė, kad per- vandenyne, nuo Alaskos iki 

ir areštavo, į mitingą buvo | eitaisiais metais Indija, Indonezijos, yra paruoštas 
atėję ir keli kiti fašistiniai 
birčistai, bet nė nebandė 
pasirodyti, matydami susi
rinkusiųjų pakilias nuotai
kas. Rezoliucijos buvo už- 
girtos ir pasiųstos Wash- 
ingtonan. x .

Tuo tarpu, kai salėje vy
ko mitingas, lauke skersai 
gatvę nuo viešbučio vyko 
lietuvių naciontlistų su
ruoštas pikietas. Pagal ko

ki ti inercinių laikraščių repor- 
jog terių apskaičiavimą, kikiete 
na- dalyvavo apie 200 pikieti- 

organizacijoms, ninku ir beveik visi lietu- 
Spaudos atsto- viai.

■nu.V
Ugningas kalbas mitinge 

pasakė komiteto pirminin
kas rabinas S. Burr Yam- 
pol, AFL-CIO mėsos apdir
bimo darbininkų unijos di
rektorius Abe Fėinglass, 
knygutės “Nazi Criminals 
Among Us” autorius Char
les R. Allen, Jr. ir Brown 
Universiteto buvęs profe
sorius B. F. Kubilius.

Rabinas Yampol ir 
savo kalbose pažymėjo, 
dori amerikiečiai neleis 
cistinėms

įtraukė ją į NATO ir lei- gyvu°ti- t .
vokiečiams vams rabinas pareiškė, kad į Pikietą pradėjo 1 vai. po 

• . į antifašistinis komitetas iš-'pietų. Pradėjus rinktis 
Dabar Vakarų Vokietija kels reikalavimu kad gyve- žmonėms į mitingą, policija

- ----------- ' “ . nantys čia nacistiniai nusi- pikietininkus nuo viešbučio
tą armiją ir keturis kartus kalteliai būtų atiduoti ten, šaligatvio nuvarė skersai 
tiek paruoštų rezervų. Su kur papildė nusikaltimus, gatvę

— - _ - - « o 1 r m i»1 Iro I otti i Lai i za n-v

karo Vakarų “demokratai” 
leido įsisteigti Vakarų Vo
kietijoje naujai valstybei,

džia Vakarų 
vis daugiau ginkluotis.

jau turi 500,000 išmuštruo-

didele paskuba ji statosi Sake, reikalavimai bus pa- 
naujus karo laivus, gami- = 
naši raketų ginklus, ruošia 
galingą orlaivyną. Vėlesniu

IŠ VISO PASAULIO
Rabatas. — Maroko par

lamento rinkimuose daly
vavo apie 6,000,000 žmonių. 
Parlamentą sudaro 144 de
putatai. Karaliaus partija 
gavo 69 vietas, tai yra, ma
žumą parlamento narių.

Jakarta. — Indonezijos 
liaudis, pagerbdama savo 
šalies vadą Sukamo, reika
lauja, kad Liaudies kongre
sas paskelbtų jį šalies pre
zidentu iki gyvos galvos.

greta milžiniškos pagalbos ' 
ginklais ir amunicija, 
Jungtinių Valstijų dar ga
vo $425,000,000 vertės ma
šinerijos ir kitokių ekono
mikai Įrengimų, ir $300,- 
000,000 vertės maisto.

i Jungtinių Valstijų Septin- 
1SI tasis karo laivynas.

| Ji sudaro 125 karo laivai, 
j 650 lėktuvų, 60,000 jūrinin
kų ir karininkų, ir apie 10,- 
000 marininku. v

Popiežius, enciklika ir 
taika ant žemės

Tel Avivas. — Izraelio 
parlamentas išrinko į šalies 
prezidento vietą Schneorį 
Zalmaną Shazarą. Jis eis 
prezidento pareigas per 
dvejis metus, baigimui mi-i 
rūsio prezidento termino.

Hollywood, Calif. — Fil
mų prižiūrėtojai 
“Cleopatra” filmą, 
vyriausiais artistais 
Elizabeth Taylor ir 
ard Burton.

užgyrė 
kurio 
buvo 

Rich-

Ulan-Batoras. — Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
premjeras Y. Gedenbalas 
sako, kad Mongolija 
megztų diplomatinius 
šius su JAV, jeigu jos 
pageidautų.

uz- 
ry- 
to

Port-au-prince, Haiti. — 
Virš 500 žemdirbių pikieta- 
vo JAV ambasadą su obal- 
siu: “Duvalieris arba mir
tis !” I

Miami, Fla. — Grįžo iš 
Kubos JAV laivas “Ameri
can Surveyor” ir parvežė 
759 kubiečius.

Roma. — Italijos keleivi
nių laivų “Michelangelo” ir 
“Raffaello” kapitonai sako, 
kad daugėja žmonių skai
čius, norinčių laivais ke
liauti.

Bona. — Vakarų Vokie
tija protestuoja prieš JAV, 
kurios privertė ją sulaužy
ti kontraktą su TSRS dėl 
pristatymo 600,000 tonų 
naftai vamzdžių.

Maskva. —Atvyko Alba
nijos komunistų vadai ir 
ekonomistai į socialistinių 
šalių chemistų, naftininkų 
ir industrialistų konferen
ciją.

Cape Canaveral, Fla. — 
Astronautas L. G. Cooperis 
aiškino inžinieriams apie 
sugedimą automatiško kap
sulės kontroliavimo.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinė Respub 1 i k a 
protestavo prieš atvykimą į 
vakarinį Berlyną H. Lueb- 
reke, Vakarų Vokietijos 
prezidento.

Washingtonas. — Popie- lūs, kurių pagalba mano su- 
žiaus Jono XXHI-jo išleista naikinti socialistinį pasaulį, 
enciklika ir prisiuntimas bando encikliką aiškinti, 
kardinolo Suenenso įteiki- būk ji “komunistinį pasau- 
mui enciklikos k a p i j o s lį skyrė nuo kapitalistinio”. 
Jungtinių Tautų generali-j ■— -- -- -
niam sekretoriui, iššaukė 
diskusijų.

Žmonės, kurie stoja uz 
visų tautų taikingą sugyve
nimą, nepaisant to, ar jie 
yra religiniai, ar ne, sveiki
no šaukimą visų t a li
tų prie nusiginklavimo ir 
ramaus sugyvenimo.

Elementai, kurie karu
[kvėpuoja, kurie vis dar de- 

ba valgyklose, o negrus,! da vilčių į atominius gink- 
“sulaužiusius tą patvarky
mą” — areštuodavo ir teis
mai bausdavo po $100 arba 
30 dienų kalėjimo.

Šis JAV Aukščiausiojo 
Teismo patvarkymas su
duoda smūgį segregacijai. 
Bet pietiečiai ketina prie
šintis teismo patvarkymui. 
Pietų valstijose yra tūks
tančiai negrų, ypatingai 
moksleivių, areštuotų už 
laužymą to patvarkymo.

Greensboro, N. C. — Čio
nai tik per vieną dieną 
areštavo virš 800 negrų 
moksleivių, kurie ėjo į teat
rus “tik baltiesiems”, arba 
j valgyklas.

(“Vilnis”)

JAV Aukščiausiasis Teismas 
vėl užstojo už negrus

I Bet net “The New York
i Times”, savo . redakciniame 

i J sako, kad tokio skirtumo 
nėra, kad ypatingai kardi
nolas aiškiai perdavė po
piežiaus pareiškimą, jog en- • 
ciklika adresuojama į visus 
žmones.

Washingtonas. — Jung-- 
tinių Valstijų Aukščiausia
sis Teismas svarstė 28 neg
rų ir trijų baltųjų studentų 
bylą, kurie buvo nuteisti už 
tai, kad reikalavo maisto 
ten, kur savininkas draudė 
negrams valgyti. Aukščiau
siasis teismas nutarė, kad 
jie nekalti, kad ir privati
nis biznieriuš negali daryti 
patvarkymų, priešta r a ri
jančių JAV Konstitucijai.

Iki dabar balti šovinistai, 
krautuvių ir valgyklų savi
ninkai, dangstėsi įstatymu, 
apsaugojančiu “neliečiamy
bę privatinės nuosavybės”, 
ir atsisakydavo negrams 
patarnauti krautuvėse ar-

Turkijoje nepavyko 
sukilimas

Istanbulas. — Turkijos 
valdžios jėgos nuslopino su
kilimą Istanbulyje, Anka
roje ir Izmire, tai yra, di
džiausiuose turkų miestuo
se.

Sukilimui vadovavo pul
kininkai T. Aidemiras ir J. 
Pakovas. Pirmasis buvo 
Ankaroje militarines mo
kyklos vadovu. Sakoma, 
kad sukilime dalyvavo ir 
apie 7,000 kadetų.

Turkijos valdžia 
kad buvo užmušta 
žmonių ir apie pusė 
areštuotų. Sukilimo
ir šimtai dalyvių suimti.

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII vis serga, jam 
buvo duota kraujo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Prezi-t 

dentas Kenedis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos nesi
trauks iš Guantanamo įlan
kos, kur jos yra įsirengu
sios karo laivyno ir orlai- 
vyno bazę.

! Santo Domingo. — Haiti 
respublikoje, laike prezi
dento F. Duvalierio įvesdi
nimo apeigų, piktadariai 
metė bombas į žemdir
bių grupę ir šešis žmones 
užmušė. Į sostinę buvo susi
rinkę virš 15,000 žemdirbių.

sako, 
tik 10 
šimto 
vadai

Italijos komunistai 
nori būti valdžioje

Roma. — Rinkimuose
parlamentą Idalijos Komu
nistų partiją gavo arti 
8,000,000 balsų, išėjo antra
ja daugiausiai gavusia bal
sų ir parlamente deputatų.

Dabar komunistai senate 
turi 85 iš 315 deputatų, o 
atstovų bute iš 630 turi 
166 deputatus.

Italijos Komunistų par
tijos vadas Palmiro Togli
atti reikalauja, kad naujo
sios vyriausybės sudary
mui būtų pakviesti ir ko
munistai.

Birmingham, Ala. —Virš 
1,100 negrų moksleivių, ku
rie buvo areštuoti demon- 
stacijose ir už sėdėjimą 
“baltųjų valgyklose”, reika
lauja panaikinti prieš juos 
apkaltinimus.

Maskva. — TSRS- erdvių 
užkariavimo specialistai iš
šovė satelitą, tai septynio
liktas “Kosmos” rūšies.

Washingtonas. — Grįžo 
iš Maskvos JAV lėktuvas 
“B-707”. Per 9 valandas ir 
54 minutes jis padarė 5,009 
mylias.

Londonas. —Anglija ren
giasi pirkti mašinų iš Ta
rybų Sąjungos, kurias iki 
dabar pirkdavo iš JAV.

Kabulas. — Vakarų Pa
kistanas ir Afganistanas 
eina prie atsteigimo diplo
matinių ryšių.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas teisia 8 chuliganus, 
kurie puolė negrus studen
tus. /

Kijevas.
dieną čionai iškilmingai bu-

Gegužės 20
Vientiane. — Laose vėl dieną čionai iškilmingai bu- 

prasidėjo kairiųjų ir deši- vo pasitiktas Kubos prem- 
niųjų susirėmimai. jeras Fidelis Kastro.jeras Fidelis Kastro.

Naha, Okinawa. — Oki- 
navos liaudies partija rei
kalauja, kad JAV išsikrau
stytų nuo salos su savo ka
ro įrengimais.

Londonas. — Atvyko J. 
Karšas, fotografas, kuris 
traukė Chruščiovo paveiks
lą. J is sako, kad Chruščio
vas sveikai atrodo.

Kairas. — Atvyko Alžy
ro premjeras Ben Bella. Jo 
pasitikime dalyvavo apie 
50,000 žmonių, z

Engelwood. N. J. —Virš 
500 studentų debatavo Ki
nijos klausimu.

Saigonas. Pietų Viet
namo generolai sako, kad 
jie užmušė 80 partizanų.

Roma. — Rezignavo Ita
lijos premjeras A. Fanfani.
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Jie— už baisius 
naciškus kriminalistus

GEGUŽES 19 DIENĄ CHICAGOJE įvyko masinis 
mitingas reikalauti, kad Valstybes departamentas iš
duotų tarybinei vyriausybei tuos asmenis, kurie, karo 
metu, tarnaudami hitleriniams okupantams, masiškai 
žudė žmones, bet kurie šiuo metu sau ramiai gyvena 
“Dėdės Šamo užantyje.” Du tokie asmenys, kurių tary
binis teismas reikalauja, yra kilę iš Lietuvos,—Impule- 
vičius ir Paškauskas.

Na, ir šį masinį mitingą “vaduotojai” pikietavo! 
Vadinasi, jie atvirai užstojo už kriminalistus, už baisius 
žmogžudžius!

Bet pirmiau pažiūrėkime, kaip ten viskas vyko.
— o —

MITINGĄ RUOŠĖ Against Nazi Criminals and Na
zism in America Komitetas, susidaręs iš kelių Čikagos 
tautinių grupių. Jis buvo šaukiamas į Sherman Kotelio 
George Bernard Shaw vardo salę. Kalbėtojais buvo skel
biami: žurnalistas Charles Allen, Jr., Mrs. Helen Lewis, 
Mr. Abe Feinglass ir prof. B. F. Kubilius. Taipgi buvo 
kviesti kalbėti: kun. Ralph T. Pomeroy ir rabinas S. 
Burr Yampol. Buvo skelbta ir kultūrinė programa. Ma
tote, viskas gražiai, viskas kultūriškai!

Kas gi buvo toliau? Pažiūrėkime.
— o —

PzVJUTĘ VISA TAI, kriminalistai ir jų talkininkai 
suorganizavo savo “komitetą”, kurį pavadino “Lietuvių 
delegacija prie antibolševikinio pavergtųjų tautų bloko” 
(koks kvailas net pavadinimas) ir tuojau pradėjo ver
buoti nesusipratusius žmonelius mitingui pikietuoti.

Bet ginti Impulevičių, Paškauską ir jiems panašius, 
pikieto organizatoriai viešai nedrįso. Tai ką jie darys? 
Jie organizavo pikiet^. prieš Charles Ę. Ąlleno brošiūrą 
—“Nazi War Criminals Among Us”. (Jos recenzija tel
pa šiame pačiame šios dienos “Laisvės” puslapy.)

/ •

Mitingo tikslą jie suplakė su minėta brošiūra. Pi
kieto organizatoriai išspausdino “Naujienose*’ ir. kitur 
atsišaukimus, raginančius lietuvius pikietuoti. Atsišau
kime šitie melagiai apeliavo į tikinčiuosius. Girdi, šito 
mitingo tikslas—“Tai noras pateisinti Lietuvos vysku
pų nužudymą...”

Kaip žinia, nei vienas Lietuvos vyskupas nužudytas 
nebuvo, bet menševikų laikraštis spausdino šlykštų me
lą kaip tikrą faktą!

Marijonų zokono laikraštis taipgi spausdino tuos 
melus. Apgaudinėjimąis, bauginimais “veiksnių” spau
da ragino žmones užtarti kriminalistus, nužudžiusius 
daugelį tūkstančių nekaltų žmonių!

Kai kurie kunigai sekmadienį tam tikslui panaudo
jo sakyklas.

Lietuviškieji “veiksniai”, pagaliau, kreipėsi pas Ku
bos kontrevoliucionierius, kad šie eitų mitingą pikietuo
ti. Kvietė jie sau talkon visokiausius padaužas, liaudies 
priešus, prie kokių tik priėjo.

Nesinori net pagalvoti, kokių baisių, kokių nedorų 
darbų šitie elementai griebėsi!

Na, ir marijonų laikraštis (geg. 20 d. laidoje) 
džiaugiasi, kad pikietininkų buvę daug. Gi į viešbučio 
salę, kur vyko mitingas, “daugiausiai atvyko senos mo
terėlės su raudonomis kepuraitėmis ar šalikais...”

Kaip matome, paskutinis pasakymas (melas) liudi
ja, kad ir visas pikietihinkų aprašymas, yra išpūstas di
džiulis melas.

Be melo, be klastos “veiksnių” spauda negali gy
venti. Melu ji pasilaiko, iš melo “veiksnių” ritieriai tunka.

— o —
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, mes dar negavome smul- 

kesinų žinių apie tai, kaip praėjo minėtasis mitingas: 
didelis jis buvo, ar nedidelis; visi dori žmonės ėjo į salę, 
ar ne visi. Galėjo juk būti ir tokių-, kurie pabijojo rėks
nių ii' į salę nėjo. Bet tai čia nėra svarbiausia.

Mitinge galėjo būti nedaug žmonių, bet Čikaga vis- 
vien sužinojo jo tikslą: pikietininkai tai pasakė!

“Veiksniai”, suruošdami šį pikietą patį mitingą, jo 
tikslą iškėlė į labai aukštą lygį. Ir tai privers ne vieną 
amerikietį gerai pagalvoti ir pasiklausti: kur mes nuei
sime, slėpdami, protektuodami visokius kriminalistus? 
Ne vienas jų pagalvos ir apie tai: kas tie, kurie gina 
kriminalistus?!.

Mes manome, kad į pikietininkų eiles suktais bū
dais, melu buvo įtrauktas ne vienas ir doras žmogus. 
Anksčiau ar vėliau jis ar ji taipgi, sužinoję, tars savo 
žodį melagiams, “veiksniams”’ ir kitiems baisių krimi
nalistų gynėjams.

Žodžiu tie, kurie ruošė pikietavimą, prašovė pro 
cielių. O tie, kurie ruošė masinį mitingą, atliko humanis
tinį, svarbų darbą, pasiliksiahtį istorijoje.

Dėl kriminalistų mes savo nusistatymą pakartoja
me: nežiūrint, kokios kilmės jie bebūtų, jiems ne vieta 
mūsų šalyje. Jie turi būti grąžinti toms valsty
bėms, kurios jų reikalauja, kur jie papildė baisius nusi- 
žengimus!

dino brošiūros recenziją., 
Imahie is jos kai kuriąs, ci
tatas:

I I K . ‘

Prie pad Baltųjų rūmų, Va
šingtone, įsitaisė..(hitlerinio už
sienio reikalų ministro Riben
tropo dešinioji ranka — Gus
tavas Hilgeris. Nepaneigia
mais dokumentais įrodyta, jog 
Hilgeris atsakingas už milijo
nų Rytų Europos ir Italijos gy
ventojų, daugžiausia tarybinių 
piliečių, sunaikinimą. Dabar 
Hilgeris — JAV valstybės de- 
artamento darbuotojas ir ame
rikinės žvalgybos agentas. Jis 
nuolat, ne be valstybės de
partamento žinios, sušvyti Bo
nos grietinėlės tarpe.

Kasdien dievo vardą Detro
ite mini r u m u n ų ortodoksų 
vyskupas Valertanas. 1955 m. 
vyskupui Valerianui dargi bu
vo suteikta garbė su malda 
atidaryti Jungtinių Valstijų se
nato sesiją. O 19 4 1 m. šis 
‘šventuolis,” tuomet vadinęsis 
dar tikruoju iyViorelio Trifos 
vardu, buvo pogromų organi
zatorius Bukarešte. Vieno to
kio pogromo metu Bukarešto- 
Plojesčio plente, Vioriliui Tri- 
fai vadovaujant, buvo nužu
dyta 6 tūkstančiai žmonių.

Drauge su Vioreliu Trifu po
gromus Rumunijoje aktyviai 
rėmė žinomas rumunų kapita
listų milijonierius Nikola Ma- 
laksa. Vieno pogromo metu 
jo namas buvo paverstas dar
gi pogromininkų štabu. Karo 
metu Malaksa buvo Hermano 
Geringo brolio Alberto partne
ris, jo įmonės teikė hitlerinei 
kariaunai metalurgijos pro
dukciją. Dabar Malaksa pra
bangiai įsitaisęs Niujorko cent
re, Manhattano rajone. Kiek
vieną rytą prie jo rezidenci
jos, kuri jper mėnesius atsiei
nanti 2,000 dolerių, atvyks
ta puošnus limuzinas ir iš čia 
jiš' p a s u k ą s Volstryto link. 
Malaksa jau seniai išplaukė į 
didžiojo amerikinio biznio pla
tumas. Bet kartu nepamiršo 
ir savo sėbrų. Jis palaiko 
glaudžius fyšidš' šu Argentino
je atsidūrusiais kariniais nusi
kaltėliais. Vienu metu grupe 
kongreso deputatų buvo reika
lavusi ištremti Malaską. Bet 
tai nedavė jokių rezultatų. Juo 
labiau, kad Malaksa biznio 
reikaluose yra'artimai susijęs 
su buvusiu viceprezidentu Nik- 
sonu ir kitais monopolistiniais 
rykliais.

Andrija Artukovičius vadi
namas Jugoslavijos Eichmanu. 
Vienas iš fašistinės ustašininkų 
organizacijos vadeivų, jis be
matant spėjo įsiteikti hitleri
niams okupantams. Kai pasta
rieji, okupavę Jugoslaviją, su
lipdė marionetinę Chorvatijos 
“vyriausybę,” Artukov i č i u s 
buvo paskirtas vidaus reikalų 
“ministru.” Pagal Himlerio 
sukirpimą jis leido vieną po 
kito rasistinius dekretus. Artu
kovičius aktyviai dalyvavo pa
rengiant dviejų milijonų Chor
vatijos serbų sunaikinimo pla
ną. Kaip dabar žinoma, vyk
dant šį baisų žmogėdrų planą, 
buvo nužudyta apie 600 tūks
tančių serbų, vienas iš didžiau
sių šios šiurpios tragedijos 
kaltininkų yrą Artukovičius. 
Jugoslavijoje jis laikomas vie
nu didžiausią karinių nusikal
tėlių. Po karo Artukovičius 
pabėgo į Olandiją, o iš ten— 
į JAV, kur dabar įsikūrė Los- 
anžele. ' i'

Savo brošiūroje Čarlzas Ale
nas surinko daug medžiagos 
apie Amerikoje susiradusius 
prieglobstį kalinius. nusikaltė
lius iš Baltarusijos, Latvijos, 
Estijos ir Liėtūvos.

Kanados mieste Hamiltone 
gyveho latvių evangelikų baž
nyčios kunigas Alfredas Skro- 
delis. Tai senas vokiečių šni
pas ir hitlerininkų penktosios 
kolonos Latvijoje dalyvis. Bū
damas kapelionu buržuazinės 
Latvijos kariuomenėje, Skro- 
delis stropiai rinko ir teikė ži
nias hitlerininkams. Pagal jo 
sudarytus sąrašus pirmosiomis 
karo dienomis: buvo sušaudyta 
daug antifašistų, tūkstančiai 
įmesta į koncentracijos stovyk
las. Dabar Skrodelis kasdien 
vėl mini dievo vardą ir vaidi- 
ha “patriotą.” , JAV gyvena 
taip pat iš Latyjjos pabėgę hit
leriniai budeliai Karlis Šauti

APIE AUSTRIJOS 
KOMUNISTUS

Šių metų balandžio 28 d. 
Austrijoje įvyko šalifes, pre
zidento rihkįniai; buvo iš
rinktas sociaįdem o k r a t a s 
Schaeferis. Aišku, Gegužės 
Pirmąją socialdemokratai 
labai džiaugėsi. Kaip žinia, 
Austrijoje toji diena buvo 
oficialiai švęsta. Vienoje 
įvyko milžiniška darbininkų 
demonstracija, kurioje daly
vavo socialdemok ratai ir 
komunistai.

Čikagos lietuviškų menše
vikų laikrašty (geg. 11 d. lai
doje) tūlas L. K. tą demons
traciją smulkiai aprašo. 
Aišku, pirmiausia jis išgiria 
socialdemokratus. Bet pa
žiūrėkime, ką jis rašo apie 
Austrijos komunistų de
monstraciją, kuri, žinoma, 
vyko kartu, tik socialdemo
kratai žygiavo pirmieji, o 
paskui juos—komunistai ir 
jų pritarėjai. Skaitome:

Po to (po socialdemokratą) 
už puses valandos pradėjo ko
munistų eisenos (komunistų 
partija Austrijoje yra lega
li). Jie irgi pradėjo su mo
tociklais, kurių kiekvienas tu
rėjo raudoną vėliavikę. Po jų 
sekė mėlynom bliuskutėm ir 
juodais sijonukais mergaitės ir 
mėlynais marškiniais ir juo
dom kelnėms vyrukai. Visi su 
raudonom vėliavikėm. J i e 
žingsniavo skersai susikabinę 
rankomis. Po jų sekė su akor- 
dionu, balalaikomis ir gitaro
mis dainininkai, kurie dainavo 
revoliucines dainas. Girdėjau 
ir rusiškai dainuojant.

Toliau matėsi su piautuvu ir 
kūju raudonos vėliavos ir pla
katai, kuriuos nešė vyrai ir 
moterys, o kitus net aštuonių 
mėtų vaikai. Plakatuose ir vė
liavose matėši tokie užrašai: 
“Baigti atopiinį ginklavimąsi 
ir atominių bombų bandy
mus,” “Mes nenorime mirti, 
mes norime taikos,” “Mes 
esame prieš Bonos-Paryžiaus 
ašį,” “Sudrausti darbininkų 
skerdikus Irake ir Ispanijoje,” 
“Mes esame prieš Austrijos 
įstojimą į EWG (bendrąją Eu
ropos rinką) ir norime būti 
neutralūs,” “Austrijoje kelia
mos kainos . sviestui, cukrui, 
alui ir kitiems reikmenims. Iš 
to naudojasi biznieriai - išnau
dotojai, o darbininkai turi nu
kentėti.” “Reakcionierius Ra
ab nukrito į bedugnę’’...

Tokių plakatų buvo šimtai. 
Kas šimtas sekė orkestrai, ku
rie grojo dažniausiai rusiškus 
maršus, arba juos pakeitė dai
nininkai su gitaromis ir bala
laikomis. Eisenos dalyviai pa-, 
vieniui arba kartu šaukė šū
kius: “Te gyvuoja taika,” 
“Baigti g i n k la vimąsi,” “Už 
įmonių suvalstybinimą”. . .

Net vaikai ir tie šaukė iš
moktus posmus, demonstran
tus iš abiejų pusių supo žiūro
vų eilės ir kai kurie iš žiūro
vų plojo komuniniams bei 
šaukdami pritarė jų Skelbia
miems šūkiams.

Komunistų eilėse žygiavo 
uniformuotų paštinipkų ir ge
ležinkeliečių būriai su saVo or
kestrais, mokytojų dalinys ir 
net policijai priklausantys 
žmonės.

Komunistų eisena užtruko 2 
valandas. Aš nesitikėjau, kad 
Austrijoj e-Vieno j e tiek daug 
esama komunistų, arba jiems 
pritariančių.

APIE BROŠIŪRĄ
“NAZI WAR CRIMINALS 
AMONG US”
“Nazi War Criminals 
Among US.” Jos autorius— 
Charles Allen, Jh, į ž y m u s 
žurnalistas. Dėl šitos bro
šiūros labai šėlsta visokie 
lietuvių tautos atmatos, 
Lietuvos liaudžiai nusikal
tėliai.

Pažiūrėkime, kaip į šią 
brošiūrą žiūri Lietuvos 
spauda.

Neseniai Vilniaus “Tieso
je” Š. Laurinaitis išspaus

nis, Peteris Nesaulė, Edmun
das Macas ir kiti.

'Hrh’aį, teisiant karinius nU- 
sikaltėliiiS' Baranovičiuose, ne 
kartą buvo minimas budelio 
Emanuelio Jasiuko vardas, šis 
išdavikas buvo hitlerininkų 
statytinis Klecko mieste, orga
nizavo masines žudynes ir 
pats šaudė žmohes. Jis siautė
jo Koldyčevo koncentracijos 
stovykloje. Dabar jis gyvena 
JAV.

Įsikūrė Amerikoje ir pernai 
nuteistas estų tautos išdavikas 
Karlas Linas, kuris vadovavo 
masiniam žmonių žudymui ir 
pats žudė Tartu koncentraci
jos stovykloje.

Daug faktų brošiūroje su
rinkta apie karinius nusikal
tėlius iš lietuviškųjų buržuazi
nių nacionalistų tarpo. Bro
šiūroje atskleidžiamas Antano 
Impulevičiaus, Mačio Paškevi- 
čiasus, Stasio Žakevičiaus vei
das. čia minimi kariniai nusi
kaltėliai, buržuaziniai nacio
nalistai pulkininkas Jurgis Bo
belis, majoras Kazimieras Pal- 
čiauskas, nacionalistinių gaujų 
vadeiva Juozas Ambrazevi
čius, jo sėbras Jonas Šlepetys 
ir vyskupas Vincentas Brizgys.

Brošiūros autorius pateikė 
ne tik daug faktų apie jų nu
sikaltimus būnant hitlerininkų 
tarnyboje, bet ir stengėsi su
žinoti jų dabartinius adresus, 
darbovietes, amerikiečių nuo
monę dėl to, kad jie laisvi gy
vena Amerikoje. Su visa eile 
šių nusikaltėlių brošiūros auto
rius kalbėjosi tiesiogiai arba 
telefonu. Būdinga, kad visi šie 
hitlerininkų bernai dangstosi 
nuvalkiota antikomun ištinę 
skraiste, bando pavaizduoti 
jiems pateikiamus kaltinimus 
kaip “komunistinę propagan
da.” 4-

“BALTOSIOS VERGIJOS” 
PIRKLIAI JAPONIJOJE

Vilniaus “Vakarinėse nau
jienose” TASSo korespon- 
tas' V. Drpzdoyas rašo:,

Japonijoje -susektą didelė 
“vergių” pirklių grupė. Su
dariusi platų tinklą “gyvajai 
prekei gaudyti” Tokijuje, Si- 
modatėje (Ibarakio prefektū
ra), Idzu (Sidzuokos prefek
tūra) ir kituose šalies mies
tuose. ši grupė veikė eilę me
tų.

Vienas iš pagrindinių ver
gių pirklių veiklos rajonų —- 
Tokijas, kur iš visos šalies su
plaukia jaunimas, ieškoti dar
bo. Užmiestinių sostinės lini
jų geležinkelio ir autobusų 
stotyse verbuotojai “medžio
davo” merginas ir jaunas mo
teris. Sakydami padedą joms 
įsidarbinti, jie parduodavo jas 
pasilinksminimo įstaigų, ku
rios veikia su barų iškaba, po
zuotojų studijų, viešbučių šei
mininkams.

Spaudoje paskelbtais nega
lutiniais duomenimis, vergių 
pirkliai nuo 1960 metų lap
kričio mėnesio pardavė į Toki
jo pasilinksminimo įstaigas 
penkiolika 16-18 metų am
žiaus merginų. Simo datės 
mieste nuo praėjusių metų 
rugsėjo iki šių metų kovo — 
14 merginą, nuo 16 iki 22 me
tų amžiaus, kurortiniame Ju- 
govaros rajone (Kanagovos 
prefektūra) viešbučių ir karš
tųjų versmių šeimin inkams 
parduotos 25 merginos it mo
terys.

JAV bijosi įvykių 
Vidaus Rytuose

Washingtonas. — Konfe
rencijoje su spaudos atsto
vais prezidentas Kenedis 
sake, kad jis prieš agresiją, 
ar ji paeitų iš Izraelio pu
sės, ar iš arabų valstybių.

Izraelis bijosi arabų vals
tybių vienybės ir tvirtina, 
būk jos ruošiasi jį užpulti. 
Jungtinėse Valstijose žydų 
organizacijos ir politiniai 
veikėjai, tą pat sako.

Tikrumoje, JAV kapita
listams rūpi ne tiek Izrae
lio likimas, kiek tas, kad, 
arabams susijungus, —jie 
gali netekti pigių naftos 
šaltiniu. €

Kur tautų lygybė viešpatauja *
Prole tari j” darbininkas Za-(Laiškas iš Vilniaus)

Pernai lietuvių tauta tu
rėjo progos pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti savo žymaus 
poeto Eduardo Mieželaičio 
aukštu įvertinimu — Leni
no premijos suteikimu už 
eilėraščių rinkinį “Žmogus.” 
O šiemet nudžiugome suži
noję-, kad aukščiausias tary
binis pripažinimas — Leni
no premija — teko irig mū
sų tautiečiui Gediminui Jo- 
kuboniui už paminklą, jo 
sukurtą Pirčiupio aukoms 
pagerbti.

Ir norisi pažymėti vieną 
ypatybę šiemetinio Lenino 
premijos suteikimo už meno 
ir literatures kūrinius. Bū
tent tai, kad iš penkių pre
mijų tik viena teko rusui— 
dailini:;! ū P. Korinui, o ki
tos keturios buvo paskirtos 
kitų tautybių atstovams, bū
tent kirgizų rašytojui Čin
gizui Aitmatovui, dagesta- 
niečiui poetui Rasului Gam- 
zatovui, lietuviui G. Jokubo- 
niui ir poetui S. Maršakui, 
kuris pagal tautybę yra žy
das, nors rašo rusų kalba.

Tai ne pripuolamas reiš
kinys, bet nuosekli tarybi
nės nacionalinės politikos li
nija. Be abejo, tokia didi ir 
skaitlinga tauta, kokia yra 
rusų tauta, turi daugybę ra
šytojų ir įvairių sričių me
nininkų, sukūrusių daug 
vertingų kūrinių. Tačiau 
skiriant premijas kruopš
čiai rūpinamasi, kad būtų 
pastebėti ir paremti vertin
gesni kitų tautų kūrėjai.

Verta pažymėti, kad be G. 
Jokubonio “Pirčiupio moti
nos” buvo premijai prista
tyti • rusų skulptorių kūri
niai .— paminklinis ansamb
lis žuvusiems Lenin g r a d o 
gynyboje pagerbti, o taip 
pat paminklas žymiajam ru
sų rašytojui Gribojedovui, 
p a s t a t y tas Tbilisyje. Tai 
įspūdingi ir vertingi kūri
niai, bet premijų komisija 
pripažino pirmenybę lietu
vio G. Jokubonio skulptū
rai. Tai liudija apie didelį 
objektyvumą.

Lenino premijų meno ir 
literatūros sekcijos pirmi
ninku yra žymusis rusų po
etas N. Tichonovas, o jos 
sąstate yra atstovai visų ta
rybinių respublikų bei įvai
rių tautų. Jų tarpe lietu
viai E. Mieželaitis, artistas 
Rudzinskas, skulptorius J. 
Minkėnas.

Kaip tik turėjau progos 
kiek susitikti su atvykusiais 
į Lietuvą specialios Lenino 
premijų komiteto paskirtos 
komisijos nariais, kurie vie
toje susipažino su , Gedi
mino Jokubonio “Pir
čiupio motina.” Komisijos 
uždavinys buvo pamatyti 
natūroje tiek tą kūrinį, tiek 
ir kitus, pristatytus premi
jai darbus iš skulptūros sri
ties. Toji komisija buvo 
daugiatautė- savo sąstatu. 
Joje buvo Rusijos TFSR 
nusipelnęs meno veikėjas, 
Lenino premijos laureatas 
Anikūšinas, Azerbaidžiano 
liaudies dailininkas Abdula- 
jevas, Dagestano poetas 
Gamzatovas, rusų rašytojas 
Smirnovas, estų rašytojas 
Seinper, kirgizų rašytojas 
Sydykbekovas, kazachų 
kompozitorius Kozamijaro- 
vas, Ukrainos dainininkės 
Rudenko ir Už vi j, moldavų 
dainininkė Čaban, turkftie- 
hų poetas Miršakar, laik
raščio “Koms o m o 1 s k a j a 
Pravda” redaktorius Voro- 
havas, gamyklos “Krasnyj 

2 p.-Laisvč (Liberty)— Penkt, gegužes (May) 24, 19B3

charovas ir kiti, viso 21 
žmogus.

Komisijos nariai nuvažia
vo į Pirčiupį, susipažino ne 
tik su paminklu, bet ir ap
lankė atstatytąjį kaimą, ku
rį hitleriniai g a 1 v ažudžiai 
kartu su lietuviškais parsi
davėliais buvo sudeginę su 
visais gyventojais. Pamink
las padarė gilų įspūdį. Pa
sikalbėjimuose jau tada dau
gelis komisijos narių pareiš
kė, kad “Pirčiupio motina” 
yra įspūdingas kūrinys, sim- y 
boliuojąs Ųetuvių tautos liū-J 
desį dėl tragiškų karo įvy-* 
kių, bet kartu ir pasiryži
mą nepasiduoti hitleriniams 
okupantams, nežiūrint jų 
žvėriško siautimo.

Šiuo momentu, kai rašau 
šias eilutes, radijas prane
ša apie rasistų siautimą 
kai kuriuose Vakaru kraš
tuose, apie kruvinus susidū
rimus, kylančius dėl balto
sios* rasės reakcinių sluogs- 
nių smurto. Kaip tai keista 
mums girdėti apie tokius 
reiškinius, kuriuose mūsų 
šalyje sunku sprąsti. Pas 
mus gyvena daugiau kaip 
šimto tautybių žmonės, pri
klausą įvairioms rasėms, o 
niekur nėra nei rasinės, nei 
tautinės neapykantos, nes 
socialistinėje šalyje viešpa
tauja visų tautų ir rasių ly- 
gybė.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1963. gegužis.

Philadelphia, Pa. >
Kad nesigraudinti

Kai kurie kiek senstelėję, 
nežinia, ar tai iš patingėji- 
mo ar nuovargio, praleidžia 
mitingus ar kokius parengi
mus. Vėliau sužinoję bent 
ką svarbaus, žingeidaus bu
vus, graudinasi, ar ką kalti
na, kad“rimtai” nebuvę pa
kviesti. Štai neseni atsitiki
mėliai :

Čia buvo rodomi krutami 
paveikslai iš Lietuvos. Ke
letas neatsilankiusių grau
dinasi, kad nepribuvo, dėl 
menkučių priežasčių. Kitas, 
gegužės 10 d. čia lankėsi 
grupė tarybinių turistų, jų 
tarpe buvo ir pora žymių 
lietuviu—Justas Marcinke
vičius ir Sigitas Kregždė. 
Vakare, kaip paprastai, 
įvyko Literatūros Draugi
jos 10 kuopos susirinkimas. 
Na, ir į tą susirinkimą at-j 
vyko tie du svečiai, ir Vy^ 
tautas Zenkevičius iš tary-Jį 
binės ambasados. Kaip ma
lonu buvo mums ir svečiam 
susitikti? Pasikalbėjome iki 
vėlumos. Kiti, kad ir nariai, 
paskiau graudinasi. Bet 
kas gi kaltas?

Dabar artinasi labai įdo
mi išvyka-gegužinė. Įvyks 
birželio antrą dieną, sekma
dienį, pas kaimynus drg. 
Ramanauskus, arti Sellers
ville, Pa. Ten irgi gali būti 
kas tokio malonaus, žingei
daus, ir užsimiršėliai, nebu
vėliai gali paskui graudin
tos dėl nenuvykimo į šią 
farmerių gegužinę, arba 
pokylį.

Taigi, pasirūpink i t e su 
savo prieteliais ten nuvyk
ti ir daug savo prietelių su
sitikti.

Kelrodis nepa i n u s. Iki 
Sellersville važiuokim keliu 
309. Pervažiavę miestuką 
ant kelio 563 pasukim į kai
rę, ir už arti dviejų mylių^ 
bus keliukas Lonely Rd.: 
Tai po kairei, ir viskas. L

Lauksime svečių.
Južintiškis
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’ ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Negrų segregacija 

tebegyvuoja Chicagoje 
Pietinėse valstijose kova 

prieš negrij segregaciją jau 
pasiekė aukštą laipsnį. Ne
mažai laimėjimų toje kovo
je atsiekta, bet dar toli gra
žu tebėra nenugalėti diskri
minacijos palaikytoja.

Nors pietinėse valstijose 
diskriminacija apdaužyta, 
bet ji tebėra jaučiama, ypač 
pramoniniuose miestuose.

• Antrasis didžiausias 
^Jungtinėse Valstijose mies
tas (Chicaga) yra vienas 
tokių, kur rasinė diskrimi
nacija tebėra neišnaikinta. 
Panašiai ir New Yorke.

Chicaga dabar turi 3,600,- 
000 gyventojų, kurių tarpe 
yra 900,000 negrų. Tai be
veik tiek negrų, kiek dusyk 
didesniame New Yorke.

Neseniai Chicagose lan
kėsi “Workerio” kolumnis- 
tas Victor Perlo. Jis ten 
buvo nuvykęs tyrinėti neg
rų gyvenimą. Apie tai jis 
dabar plačiai rašo savo 
laikraštyje.

Pasirodo, kad negrai te
bėra diskriminuojami pa
grindinėse pramonėse — 
skerdyklose, plieno gamy
boje ir kitur, kur jie nuo 
seniai dirba. Tose dirbtuvė
se, kur negrų nemažai dir
ba, šiuo metu gamyba ma
žėja ir tada negrai pir
miausia paleidžiami iš dar
bo. Po ių seka senesnio am- 
ž^pus darbininkai ir jau
nuoliai. Paliekami prie dar- 
So vidutinio amžiaus darbi
ninkai, kurie turi geresnį 
darbe patyrimą.

Bet tose dirbtuvėse, ku
riose negrų visai mažai dir
ba arba visai jų nėra, ga
myba ne mažėia, o dar di
dėja. O tai reiškia,, tak fa
brikantai tiksliai tam tik
rose dirbtuvėse mažina 
darba ir negrus veja į be
darbiu eiles.

Bedarbių gretose negrų 
procentas, abelnai imant, 

. yra gerokai didesnis už bal
tųjų.

Gyvenimo sąlygos neg
rams daug sunkesnės, kaip 
baltiems darbininkams. Ne
grai yra suvaryti į “juoduo
sius ruožus” gyventi—į ge
tus, kur apie. 90 procentu 
negru priversti gyve n t i 
daugiausia prastuose na
muose, mokėdami aukštas 
nuomas. Tik 16 procentų 
negrų turi savo namus, 
Kuomet 39 procentai baltų
jų naudojasi savo namais. 
Abelnai imant, negrų vidu
tinės pajamos tesiekia $4,- 
700 į metus, kuomes baltie
siems išeina no $7,200.

Nuomos Chicagoie f yra 
pasiekusios aukš Č i a u s i ą 
laipsnį. Vidutinė nuoma 
1960 met. buvo $88, Tuo na
ciu metu Los Angeles—$78, 
Detroite —$77, New Yor
ke—$73, Philadelphijoje— 
—$65. Bet negrai visur mo
ka aukštesnes nuomas už 
prastesnius namus.

, Šiemet minint šimtmeti
nę sukaktį nuo negrų iš
laisvinimo proklamaci jos 
paskelbimo, laikas visur 
panaikinti visokią rasinę 
diskriminaciją.

Pranašauja eksploziją 
Lotynų Amerikoje

Kanadietis komerci nes 
spaudos kolumnistas Ge
rald Clark 1962 metais pla
čiai keliavo po Lotynų Ame

riką ir rinko duomenis sa- 
yo knygai, kurią pavadino 
*The Coming Explosion 
in Latin America”.

Rašytojas patyrė, kad 
Lotynų Amerikos liaudis 
ilgai nebegalės panešti to

kių sąlygų, kokiose jiems 
tenka dabar gyventi. O pa
dėtis kasdien eina blogyn. 
Jis rašo, kad “Sąjunga 
Progresui”, Washingtone 
iškepta, Lotynų Amerikoje 
neduoda reikiamų pasek
mių. Jungtinių Valstijų pa
rama užsieniui tesudaro 2 
procentus Lotynų Ameri
kai. Vieni Filipinai gauna 
daugiau paramos, kaip visa 
Lotynų Amerika.

Turčiai ten kraunasi kas
kart vis didesnius pelnus. 
Pav. Venezueloje už $100,- 
000 asmenims pajamų te
reikia mokėti valdžiai tik 
$8,000, kuomet Jungtinėse 
Valstijose reikėtų mokėti 
$50,000.

20 šimtmečio pabaigoje 
Lotynų Amerikoje dar te
begyvuoja feodalinės sąly
gos. Mažytė gyventojų da
lis tu r savo kontrolėje be
veik visas žemes, o beveik 
visi žemdirbiai jiems turi 
tarnauti kaip baudžiaunin
kai, kurie neturi jokios 
nuosavybės ir jokios ap- 
švietos. Vienatinė viltis— 
revoliucinis judėjimą s, 
koks vyko Kuboje. Apie ko
munizmą, kaip G. Clark ra
šo, jie neturi jokio kito su
pratimo. Jie tiek tik žino, 
kad komunistai taipgi yra 
bežemiai, tokie pat kaip ir 
kiti darbo žmonės ir kad 
jie kovoja už žemę ir duo
na.

Tam tikrose Peru res- 
! publikos vietovėse pusė vie
tinių gyventojų nėra girdė
ję Peru vardo, o apie komu
nizmą, kapitalizmą ar de
mokratiją jie niekad nėra 
girdėję. Jie tik tiek žino, I 
kad kas nors juos išnaudo
ja ir kad jie priversti prieš 
išnaudotojus kovoti.

Autorius teigia, kad re
voliucinei eksplozijai Loty^į 
nų Amerikoje visos sąlygos 
jau pribrendusios ir toje 
eksplozijoje Jungtinės Val
stijos bus pralaimėtojų pu
sėje.

13 milijonų žydų
Pasaulinio Žydų Kongre

so direktorius d-ra N. Ro
binsonas teigia, kad šiuo 
metu visame pasaulyje yra 
apie 13 milijonų žydų. 1939 
metais buvo arti 17 milijo
nų.

Jungtinėse Valstijose gy
vena 5 milijonai žydų. Ta
rybų Sąjungoje — 2 milijo
nai, Izraeliuje — taipgi 2 
milijonai. Kiti 4 milijonai 
išsimėtę po platų pasaulį

1939 metais Europoje gy
veno 58 procentai visų pa
saulio žydų, o dabar liko 30 
procentų.

“RAGANŲ 
GAUDYTOJAI”

Matyti, Amerikos “raga
nų” gaudytojų garbė ne
duoda ramybės jų garbinto
jams anglams. Pagal val
džios įvestą naują procedū
rą vyriausybinės įstaigos 
“saugumo sumetimais” ga
li atsisakyti vesti derybas 
su profsąjungų atstovais, 
kurie “įtariami simpatizuo
ją kamnizmui”.

Šios priemonės buvo im
tasi prieš du valstybinių 
įstaigų kontorų tarnautojų 
profsąjungų darbuoto jus 
Džordžą Dženisoną ir Miu- 
relį Koultą. Jiems buvo už
drausta įeiti į kai kurias 
vyriausybines įstaigas ir 
ten vesti derybas savo prof
sąjungos vardu

’(EITA)

Bona. — Vakarų Vokieti
jos parlamentas užgyrė su
tartį su Prancūzija.

O KUBA GYVUOJA!
Laisvoji sala. Didvyrių 

žemė Amerikos kontinente. 
Kuba!

Per visą pasaulį aidi Ku
bos vardas, jos liaudies nar
sa, drąsa ir pasiaukojimas. 
“Tėvynė arba mirtis! Mes 
nugalėsime!” Kaip galingai 
šie žodžiai skamba Kubos 
žemėje. Jų aidą girdi visas 
pasaulis! Girdi, klausosi ir 
žavisi. Ir šaukia: Viva Ku
ba!

Liepsnojanti sala! Saule 
nutvieksti, tartum milžiniš
ka žaliuojanti jūra, plyti 
cukrašvendrių laukai. Juos 
raižo tiesūs keliai. Šalia jų, 
pasistiebę į saulę, moja pra
važiuojančiam lieknos, veš
liomis kepurėmis palmės, 
tartum glosto savo vėsiais 
šešėliais banano medžių la
pai ...

Kubos laukai. Dar taip 
nedaug prabėgo laiko, o 
kaip jie pasikeitė.

1959 metais, laimėjus re
voliucijai, buvo pasirašytas 
įstatymas apie agrarinę re
formą. Ir vietoj dvarinin- 
kiškų latifundijų kubiečiai 
pradėjo kurti liaudies ūkius 
ir kooperatyvus. Tačiau jau 
iš pirmųjų dienų jie susidū
rė su dideliais sunkumais: 
nugalėjusi liaudis neturėjo 
patyrimo vadovauti tokiems 
ūkiams, trūko technikos, 
specialistų... O . ameriko
niškieji imperialistai, nepa
jėgę nugalėti Kubos liaudies 
atviroje kovoje, jau iš pir
mųjų laisvės dienų pradėjo 
ekonominę Kubos blokadą, 
siekdami pasmaugti ją eko
nomiškai. Šalis atsidūrė di
deliame pavojuje.

Juk ne kas kitas., o ame
rikiečiai padarė taip, kad 
Kubos žemės ūkis buvo toks 
primityvus, nualintas. Čia 
buvo auginama tik cukra- 
švendrės. Šalis, turinti ne
paprastai palankų klimatą 
ir turtingiausius žemės plo
tus, buvo priversta pirkti 
maisto produktus Jungtinė
se Amerikos Valstijose.

Nepavyko. Sunkiąją va
landą draugišką pagalbos 
ranką kubiečiams ištiesė 
Tarybų Sąjunga, socialisti
nės šalys ir daug kitų pa
saulio šalių, kurios gėrėjosi 
kubiečių didvyriškumu, jų 
pasiryžimu kurti naują gy
venimą.

Šiandien į Kubą iš viso 
nebeatvežama nei maisto 
produktų, nei pašarų, nei 
kitų prekių su marke “Pa
gaminta JAV.” Nebent tik 
slapta atgabenama sprogs
tamoji medžiaga teroris
tams, kulkosvaidžiai kontr
revoliucionieriams ... Šian
dien kubiečiams tenka be
veik visiškai iš naujo suda
rinėti pašarų racionus gy
vuliams, gaminti reikalin
gus biocheminius stimulia
torius.

Kartą atvažiavo į vieną 
liaudies ūkį tarybinis speci
alistas Vladimiras Skorogu- 
dajevas. Apžiūrėjo naują, 
ką tik pastatytą kiaulių fer
mą. Ji tiesiog akį vėrė savo 
švara. Visa iš plytų ir beto
no. Automatinės girdyk
los... Tačiau paršeliai silp
nučiai, lyg apvytę. Vladi
miras atvyko padėti kubie
čiams. Jis tuoj ėmė gilin
tis, domėtis, kodėl gi taip 
yra? Išklausinėjo vietinius 
kiaulių augintojus, kaip še
riami paršeliai, pažiūrėjo 
pašarų racioną ir skėstelė
jo rankomis: būtinai reika
lingi paršeliams žali paša
rai, mineralinis priedas. 
Paršeliai neišleidžiami pa
lakstyti, nemato saulės. O 
tarp kiaulidžių — puikiau
sia žolė. Vladimiro nuomo

ne, reikia aptverti fermą, 
padaryti laisvą išėjimą į 
lauką... ,

: Nuomonės nesutapo. Da
lis kubiečių kiaulių auginto
jų sutiko su Vladimiru, kiti 
manė, kad paršelius kartu 
išleisti negalima: sumaišys 
savo motinas.

—Ech!—vyresnysis kiau
lių šėrėjas Mateo paėmė į 
rankas plaktuką, kaltą, ir 
raudonų plytų skeveldros 
ėmė tykšti į šalis. Po pen
kių minučių sienoje jau švie
tė lygi, kvadratinė skylė. 
Visi atsitraukė į šalį, ir tuoj 
pat pro skylę nepatikliai iš
kišo rausvą snukutį parše
lis. Pauostė, lyžtelėjo švie
žiai aptrupintas plytas, tar
tum įrodydamas, kad jam 
trūksta mineralinių medžia
gų pašare, paskui antras, 
trečias... Ir štai patenkin
ti paršeliai jau nardo po žo
lę. Mes specialiai palaukė
me, kol paršeliai sugrįš į sa
vo gardus. Priede žolės ir 
sugrįžę tiksliai surado sa
vo motinas.

O štai inžinierius Eduar
das Santos Rios pasakoja 
apie dabitiškus žemės ūkio 
ekspertus — amerikiečius, 
kurie kitados savo buvimu 
“rodė didelę garbę” paverg
tai šaliai. A

Jie buvo užplūdę šalį, kad 
ją plėštų, kad čia girtautų, 
pirktų, įžeidinėtų ir žemin
tų kubietes moteris, kad, 
nenusimaudami baltų pirš
tinaičių, nurodinėtų, įsaki
nėtų, tyčiotųsi... Eduar
das Santos Rios, šis jau ne
bejaunas žmogus su gero
mis, pavargusiomis akimis, 
pats prisimena visa tai, pri
simena, lygina ir kalba apie 
didį tarybinio inžinięriaus- 
mechaniko, kuris sugrąžino 
į gyvenimą ne vieną nutilu
sią turbiną ar traktorių, pa
vyzdį. Kalba apie atkaklu
mą ir pasiaukojimą papras
to tarybinio veterinaro, pa- 
dėjusio nugalėti epidemiją... 
Jie pirmieji užraugė kuku
rūzų silosą, įdiegė dukarti- 
nį melžimą, išmokė gaminti 
saulėgrąžų aliejų, jie padė
jo visada ir visur, kur tik 
buvo reikalingi, kam tik bu
vo sunku, neaišku, nesu
prantama.

Štai kodėl juos taip pami
lo kubiečiai, kodėl šiandien 
juos vadina tikrais broliais.

Antonio Gonsales bando 
papasakoti savo biografiją, 
tačiau jam sunkiai sekasi.

—Na, kokia čia mano bi
ografija? Aš žmogus, taip 
sakant, be praeities! — 
linksmai juokauja Antonio, 
truputį primerkęs savo tam
sias akis.

Ir vis dėlto pasakoja. Ir 
apie savo Aguada de Mai ja 
kaimą, kuris yra Las Vili- 
jas provincijoje, netoli Sie- 
ra-Esikambrai, ir apie vals
tietį tėvą, kuris anksčiau 
niekada neturėjo žemės, nes 
visą žemę ten Valdė Benito 
Remedios. Jis gveno savo 
dvare, netoli, o žemę nuo
modavo valstiečiams. Tėvo 
brolis Antonio nuomavo 
sklypelį, tačiau pinigų nei 
tėvas, nei jis niekada ne
turėjo. Tėvasi išeidavo iš 
namų ir ištisus mėnesius 
klajodavo po visą šalį, ieš
kodamas darbo. O namuose 
pasilikdavo motina su vai
kais: jis, Antonio, pats vy
riausias, o be jo dar—Tir
što, Bazilio, Chose, Migelis, 
dvynukai Nansi ir Nimina 
ir dar vienąs visai mažas— 
Nelsonas. Buvo taip neap
sakomai sunku...

Paskui atėjo revoliucija. 
Visas kaimas džiūgavo. Su

kūrė kooperatyvą,į kurį su
sibūrė dauguma kaimo šei
mų. Priešai bandė padegti 
paukščių fermą, cukrašven- 
dres. Valstiečiai sulaikė pa
degėjus. Sužinojo, kad juos 
siuntė Benito Redios. Tri
bunolas nuteisė juos mirties 
bausme.

O dabar.. . Tėvas namuo
se. Dirba kooperatyvo val-
dyboje. Vadovauja nusausi-i dūliuose liepsnojančios se
nimo darbams. j los, visos didvyriškos Kubos

Derlius? Puikus šiemet? liaudies ateitis, — šviesi ir 
Tokia Antonio biPgrafija.į didinga.

Bet apie jį patį—mažoka? I R. Akimovas

Istoriniame Čiobiškyje
(Specialiai “Laisvei”)

Čiobiškis — tolimas Uk
mergės rajono taškas. Tai 
sena istorinė vietovė, įsikū
rusi, tikriausiai, tada, kai 
garsioji Kernavės pilis dar 
buvo svarbus gynybinis 
punktas. Čiobiškio apylin
kės, kurios pasižymi savo 
grožiu, išsidėsčiusios Musės 
ir Neries santakoje. Visai 
netoli Neries, kur dieną ir 
naktį ošia liepos, topoliai, 
skaroti gluosniai, rymo bal
ti mūro pastatai. /Tai dva
ro rūmai — XVIII amžiaus 
architektūrinis paminklas.

Šiandien buvusiuose Čio
biškio dvaro rūmuose šei
mininkauja moksleiviai, vai
kai. Tarybų valdžios me
tais čia įsikūrė mokykla-in- 
ternatas (savo laiku Čiobiš
kyje tarybiniais metais bu
vo vaikų namai). Čia gy
vena, mokosi ir gauna pilną 
išlaikymą 180 vaikų iš bu
vusio Širvintą rajono ir ki
tų vietovių. Džiugus ir 
linksmas yra jaunųjų čio- 
biškiečių gyvenimas.

Nemaži dvaro rūmai pa
sidarė per ankšti mūsų jau
nimui, todėl pernai čia pat 
buvo pradėtas statyti dar 
vienas naujas dvejų aukštų 
pastatas moksleiviams: Pra
eis dar keli mėnesiai, ir vai
kai naujuosius mokslo me
tus pradės jau naujose, 
erdviose klasėse. Aišku, žy
miai išaugs ir mokinių skai
čius. Nuo rugsėjo pirmosios 
jų skaičius padidės visu 
šimtu.

Moksleiviai darbui turi vi
sas sąlygas. Be tiesioginės 
pareigos — mokslo — jiems 
galima dalyvauti įvairiuose 
būreliuose, visuomeniniame 
darbe. Nemažai entuziastų 
dalyvauja siuvimo būrelyje, 
kur jie (daugiausia mergai
tės) pačios siuvasi, taisosi 
rūbus arba mokosi šio ama
to.

Nemažą darbą šiemet iš
vystė K. Kubilinsko vardo 
literatų būrelis. Būrelio na
riai leidžia literatūrinį vik- 
torūsą “Ar žinai?,” organi
zuoja literatūrines parodė
les, susirinkimus, skirtus 
mūsų rašytojams pagerbti. 
Įdomus buvo neseniai įvy
kęs liaudies kūrybos vaka
ras, kurio metu buvo pasa
kojama apie seną lietuvių 
liaudies kūrybą, atliekamos 
senos dainos, sutartinės, in
scenizuojamos pasakos, šo
kami liaudies šokiai, įmena
mos mįslės ir minklės.

Jaunieji literatai mėgsta 
kurti eilėraščius, prozos kū
rinėlius. Kai šiemet buvo 
paskelbtas savos kūrybos 
eilėraščių konkursas, norin
čių išbandyti savo literatū
rines jėgas atsirado labai 
daug.

Rašė ir mažiausieji, ir pa
tys vy riausie j i— aštuntokai 
(Čiobiškio mokykla-intema
tąs yra aštuonmetė mokyk
la). Savos kūrybos kūrinė
lių nagrinėjimui buvo skir
ti atskiri būrelio susirinki-
mai, kurių metu mokiniai 3 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 24, 1963

—O, aš mokausi! Moko
si ir mano broliai, — pridu
ria Antonio.

Taip! Antonio — žmogus 
be praeities, tačiau jis — 
žmogus su didele ateitimi! 
Jo ir jo šeimos gyvenimas 
būdingas eiliniam kubiečiui 
iš kaimo, būdingas kiekvie
nai Kubos, šeimai. Ir jo at
eitis—tai visos saulės spin- 

mokėsi rašyti, taisė savo 
kūrybos nesklandumus, trū
kumus. Taip bedirbant, ir 
kilo mintis išleisti savos kū
rybos knygą. Tokia knyga 
buvo paruošta ir išleista. 
Tai stambi jaunųjų litera
tų knyga-albumas “Pakelki
me sparnus,” apimanti 40 
albumo lapų. Knygoje tal
pinami eilėraščiai, įvairūs 
rašinėliai. Visi kūriniai su
skirstyti į penkis ciklus. 
Įdėta taip pat kie k v i e n o 
jaunojo literato foto nuo
trauka. K. Kubilinsko var
do literatų būrelio nariai 
palaiko ryšius, susirašinėja 
su rašytoju Mykolu Sluckiu, 
ruošiasi susitikimui su juo 
ir kitais rašytojais. Dabar 
vaikai galvoja atlikti eks
kursiją po Lietuvos litera
tūrines vietoves.

Gerai dirba mokyklos-in- 
ternato turistai. Koridoriu
je kaba nedidelis ■ standas 
“Keliais keleliais,” kur tal
pinamas Lietuvos žemėlapis 
visas išmargintas raudonais 
siūlais. O tai reiškia, kad 
ten, kur veda iš Čiobiškio 
raudona siūlo tiesė, jau yra 
buvę čiobįškiečiąi. Tačiau 
vien tik savo respublikos 
pažinimu turistai nesitenki
na. Pernai buvo jie ir Bal
tarusijos TSR. Kasmet mo
kykloje-internate, pasibai
gus mokslo metams, vyksta 
tradicinė turistu diena. C*

Toks veržlus, toks ener
gingas yra šiandien jaunų
jų Čiobiškio dvaro šeimi
ninkų gyvenimas. Jis kas
met, kasdien pilnas ko nors 
naujo, gražaus, įdomaus, 
naudingo. Taip čia auga, 
bręsta busimasis žmogus, 
taip čia jaunimas ruošiasi 
savaran k i š k a m, prasmin
gam gyvenimui.

Ant. Lukoševičius. 
Čiobiškis, 1963 . V. 4.

Galvijų skaičius 
pasaulyje

Gyvulių skaičius pasauly
je 1961 metais sudarė apie 
1,0011,000,000,000 kas 5 mln. 
daugiau negu 1960 metais 
ir 100 mln. daugiau negu 
vidutinis metinis vidurkis 
1951—1955 metais. 1953 — 
1961 m. laikotarpiu galviju 
skaičius padidėjo 11%. Vi
dutinis metinis padidėjimas 
sudarė: Šiaurės Amerikos 
ir Azijos šalyse — 1%, Pie
tų Amerikos ir Okeanijos 
šalyse—3, Eiuropos šalyse— 
2, Afrikos šalyse—1%. 
Penkiose pasaulio šalyse— 
TSRS Sąjungoje, JAV-ose, 
Indijoje, Brazilijoje irKini- 
je — buvo daugiau kaip 
po 60 milijonų galvijų, Ar
gentinoje buvo 46 mln., Pa
kistane, Meksikoje, Etiopi
joje ir Pracūzijoje nuo 19 
mln iki 30 mln galvijų. Ne
mažą galvijų bandą turėjo 
anksčiau Airija; tačiau, ry
šium su galvijų epidemija, 
jų skaičius Airijoje žymiai 
sumažėjo.

iŠ ARGENTINOS
Gegužės 8 d. iš ryto gat

vėje Mitre netoliese Saran- 
di stoties sunkvežimis suža
lojo Kazį Undraitį.

K .Udraičiui nelaimės lai
ku buvo išlaužti trys šon
kauliai ir kiti mažesnio 
laipsnio kūno sužalojimai. 
Pirmutinė pagalba suteik
ta poliklinikoje Avella
neda. Nežiūrint visų su
žeidimų, ligonis jaučiasi ge: 
rai ir gydytojų priežiūra 
gydosi savo namuose.

Koresp.

šaunios išleistuvės
Gegužės 11 d. Marijos. Pa

lionienės nu o savuose na
muose San Juan gatvėje, 
nuo Gerli tilto, Avellanedo- 
je, įvyko dvigubos ir vaišin
gos išleistuvės, kurios tęsėsi 
net iki 6 vai. ankstyvo sek
madienio ryto.

Kadangi 15 d. šio mėn. 
Marija Palionienė ir jos 
draugė Vanda Staškauskie- 
nė vyksta į Šiaurės Ameri
ką aplankyti savo giminių, 
tad artimiausios vykstan
čių jų draugės, jų tarpe Ma
rija Jakubonienė, Valerija 
Žaltauskienė, Eva Dumb
liauskienė, Marija Krivic- 
kienė ir kitos Bokoje gyve
nančios moterys triūso pri
siglaudę draugiška savo pa
galba, keletas ir vyrų, jų 
tarpe Alfonsas Jakubonis, 
Stasys Meižys ir kiti.

Prie skaniais valgiais nu
krautų -stalų, po linksmų 
pokalbių nestokavo ir lietu
viškų liaudies dainelių aidų. 
Dainuojančių tarpe matėsi 
nemažas skaičius buvusio 
Lietuviu Liaudies Teatro ir 
vėliau kul t ū r i e č i u klubo 
dainininkų: Pranas Žigas, 
Veronika Žigienė, S. Kažu- 
kausko visa dainininkų šei- 
bia? Lipitonienė, Žaltauskie
nė, uoli dainos mylėtoja Ve
ronika Verčinskienė ir dau
gelis kitų.

Palionienė vyksta pas 
brolį Gasiūną. Gasiūnas yra 
uolus Šiaurės Amerikos lie
tuvių tarpe visuomeninin
kas, rašytojas, jis daug yra 
padėjęs ir Argentinos lietu
viams, kai jis prieš kiek lai
ko lankėsi Argentinoje ir 
svečiavosi pas sesutę Mari
ją Palionienę. Apie tai sa
vo kelionės įspūdžius pla
čiai rašė amerikiečių spau
doje: be to, nepagailėjo lai
ko ir centų materialiniai 
argentiniečius paremti. Da
lyvavusieji svečiai, prisi
mindami jo nuopelnus, pa
sirašė pergamentą dėl prisi
minimo argentiniečių.

Po palinkėjimo laimingos 
kelionės, svečiai skirstėsi 
namo.

Tadas Kriaunietis

Marteninis plienas ir 
runkeliai

Tarybiniams mokslinin
kams pavyko surasti būdą, 
kaip sunaudoti šlaką iš mar
teno krosnių. Šlake esamą 
kalcio oksido, magnio, man
gano ir fosforo, o tai yra 
būtiniausios min e r a 1 i n ė s 
trąšos javams, kukurūzams 
i r runkeliams. Ypač daug 
fosforo yra fosfatiniame šla
ke, kuris atsiranda išlydi- 
nant plieną iš Kerčės rūdos. 
Ukrainos mokslinio tyrimo 
institutas ištyrė, kaip vei
kia šlakas lauko sąlygomis. 
Bandymai parodė, kad jis 
prilygsta žymiai brangesn
iam superfosfatui, dauge
liu atvejų net pralenkia jį. 
Cukriniu runkeliu derlius iš v v
vieno hektaro, naudojant 
šlaką kaip trąšas, padidėjo 
20-100 centnerių.



Justas Paleckis

ROMA, NEAPOLIS, SORENTO
būt, Fontana di Trevi, har- 

lMVpriirigai susiliejęs su puoš
nių rūmų fasadu ir papuoš
tas įvairiomis skulptūromis, 
iškytethčiomis viršum uolų, 
iš kurių trykšta vanduo. 
Čia nuolat telkiasi žmonės. 
Vieni,-geria jo gaivų vande
nį, ištekantį iš kalnų šalti
nių, kiti per galvą meta į 
vandenį pinigą. Sako, kas 
tai padaro, tas būtinai su
grįš į Romą.
a Trys nuostabūs fontanai 
puošia žymiąją Navonos 
aikštę. Ypač didingas vidu
rinis fontanas, kurio masy
vias marmurines statulas, 
vaizduojančias sakmes iš 
Ezopo sakmių, kūrė žymu
sis skulptorius Berninis, gy
venęs XVII amžiuje.

Visą eilę Berninio skulp
tūrų teko matyti Borgėze 
muziejuje. Tai “Prozerpinos 
pagrobimas, “Apolonas ir 
Dafnis,” “Enėjus ir Anchi- 
sas” ir kitos. Šiame muzie
juje surinkta daug įžymių 
kūrinių. Jų tarpe Kanavos 
skulptūra, vaizduojanti Na
poleono seserį Paoliną Bor
gėze, gulinčią pusnuogės 
Veneros pozoje.

Deja, per maža buvo lai
ko pamatyti daugiau Romos 
įžymybių, kurioms nuodug
niai pažinti reikėtų mėne
sių, net metų. Turėjome vos 
kelias dienas laisvesnes. O 
kai prasidėjo posėdžiai, be
veik jokio protarpio eks
kursijoms nebebuvo.

Užtat tik prabėgomis te
ko pamatyti Panteoną, ge
riausiai išsilaikiusį senųvės 
pastatą iš pirmųjų mūsų 
eros amžiuj galingąją Ro
mos tvirtovės dalį—apskri
tąją Angelo pilį; Tibro upės 
krante, didinguosius Justici
jos rūmus, Petro aikštę su 
jos obelisku, dviem fonta
nais ir garsiąją Berninio 
darbo kolonadą, sudarančią 
iškilmingą įėjimą į Petro 
baziliką. Visai nebeliko lai
ko pamatyti pasaulinės 
reikšmės Vatikano muziejų, 
Siksto koplyčią, Pinekoteką 
ir kitas Vatikano įžymybes. 
Keliuose Vatikano rūmuose, 
kuriuose yra apie 11,000 

[kambarių, salių, galerijų, 
bibliotekų, koplyčių, per 
šimtmečius surinkti didžiau
si meno turtai, garsiausių 
dailininkų ir skulptorių kū
riniai.

Istoriniu, Apijaus keliu
O norėjosi pamatyti ne tik 

Romą, bet ir kitas Italijos 
vietas pažinti. Tad džiugu 
buvo vieną dieną ištrūkti į 
Neapolį ir jo apylinkes.

Vargiai ar pasaulyje yra 
kitas' toks garsus kelias, 
kaip Apijaus kelias — Via 
Apia, kuriuo vėžiavome iš 
Romos pietų link. Apijaus 
Klaudijaus pradėtas tiesti 
dar 312 metais prieš mūsų 
erą, tas kelias prasideda 
nuo Karakalos termų (pir
ties) griuvėsių. Kadaise, 
Romos galybės laikais, tai 
buvo milžiniška pirtis, ku
rioje galėjo vienu kartu su
tilpti 1,600 žmonių. Abiem 
kelio pusėm senovėje buvo 
laidojami mirę Romos di
džiūnai - patricijai. Todėl 
matyti dar daug puošnių 
paminklų ir mauzoliejų lie
kanų. O istorijos prisimini
mai atkuria vaizdą tūkstan
čių kryžių su prikaltais prie 
jų vergais, paimtais į ne
laisvę, numalšinus Spar
tako vadovautą gladiato
rių ir vergų sikilimą. 
Daug matęs yra tas se
nasis kelias nuo anų lai
kų ligi antrojo, pasaulinio 
karo, kai čia žygiavo hitle
rininkų gaujos, okupavusios

(Tąsa) ,
Senovės kaimynyste su 

naujove, įvairių amžių pa
minklų kaimynystė pasi
reiškia daugely vietų. Bet 
man ji ypač ryški pasirodė 
Venecijos aikštėje, kuri va
dinama Romos širdimi, čia 
greta Trajano forumo lie
kanos su aukšta Trajano 
kolona, kurios viršuje, vie
toje to įžymiojo Romoš val
dovo, stovi, kaip ir kitose 
kolonose, kažkoks katalikų 
šventasis. O artimoje kai
mynystėje didingas naujųjų 
laikų paminklas — Viktoro 
Emanuelio II monumentas 
su dideliu statulų, kolona
dų ir įvairių skulptūrų an
sambliu. Po alegoriška Ro
mos statula — Nežinomojo 
kareivio paminklinis an
samblis, vadinamas Nacio
naliniu monumentu, pradė
tas statyti 1888 m., Italijos 
sujungimui pažymėti, ir dar 
nėra galutinai užbaigtas. 
Netoli jo — Venecijos rū
mai, pastatyti XV šimtme
čio viduryje, kurie anuomet 
buvo gražiausi Romoje. Čia 
pat tiesiai XIX amžiuje sta
tytų namų gatvės, o toliau 
matyti moderniški pastatai.

Romos gatvės
Romos centro gatvės siau

ros, ir dažnai jose toks ma
šinų susikimšimas, kad ten
ka važiuoti pėsčio žmogaus 
greičiu. Tarp daugybės įvai
riausių modelių lengvųjų 
mašinų lyg kokie milžiniški 
mechanizuoti drambliai 
šliaužia didžiuliai autobu
sai. Toje mašinų maišaty
je gali pamatyti ir natūra
laus arklio jėga traukiamą 
karietą. Tikrai ,Romos’aikš
tėse, ypač Petro aikštėje, 
gali matyti vežikus. Jų ark
liai įkinkyti į XX amžiaus 
karieta. Atrodo nuostabu, 
kad jie sugeba konkuruoti 
su automobiliais. Pasak Ja- 
senino,

Ar nežino jie, 
kad gyvuosius žirgus 

Nugalėjusi plieninė 
kavalerija?

O paslaptis, pasirodo, pa
prasta. Mūsų triukšminga
me amžiuje, sukrėtimų ir 
neramumų amžiuje, yra 
žmonių, kurie išsiilgsta pa
lyginti ramios ir tykios se
novės. Ir jų siela maudosi 
palaimoje, kai jie sėdasi į 
senovišką karietą. Bet, die
važi, tai ne išeitis. Praei
ties vežime netoli nuvažiuo
si—skelbia senas priežodis.

Norėdami greičiau patek
ti į savo viešbutį Korso gat
vėje, dėl susisiekimo sunku
mų dažnai eidavome pėsti.

Įdomybės
> Laiko turėdami, užeidavo

me į netolimą Ispanijos 
aikštę su garsiaisiais laip
tais, kuriais pasikeli ligi 
dvibokštės bažnyčios Trini- 
ta dei Monti. Priešais baž
nyčią stovi vienas iš dauge
lio Romoje esančių obeliskų, 

atvežtų iš šiaurės Afri
kos. Nors tie obeliskai nie
ko bendra neturi su krikš
čionybe, ir juose įrėžtieji 
raštai skelbia garbę visai 
kitokiems dievams, bet čia 
jie sukrikščioninti įsmeigtu 
viršūnėje kryžiumi.

Ispanijos laiptai dabar 
ypač gražūs. Jie apstatyti 
gausybe gėlių. Čia visada 
pilna žmonių, kurie įlipa pa
sigrožėti iš viršaus miesto 
vaizdu, stoviniuoja, grožisi 
daugiaspalve gėlių jūra ar
ba sėdi laiptų papėdėje prie 
fontano.

Roma garsi savo fonta
nais, bet žymiausias jų, tur

Mūsų gidas į.—aukštas, lie
sas, tiesus italas su j-uodais 
ūsais, Domeniko Roko—pir
miausia paima nemažą ak
menį ir prašo atkreipti dė
mesį. Jis sviedžia akmenį, 
ir girdime dp^lų dundėjimą, 
lyg kas. Jbųtų, sudavęs tuščiu 
daiktu, per tuščią statinę. 
Tai parodo, kad ‘žemės plu
ta čia nestora, ir apačioje 
yra tuštuma. Toliau jis 
mus nuveda prie vielomis 
aptverto ploto, kur pamato
me verdančią ir kunkuliuo
jančią juodą žemę. Atrodo, 
lyg virtų smala. Tempera
tūra čia siekianti 400 laips
nių karščio. Arčiau prieiti 
pavojinga, .nes gali įgriūti 
ir išvirti kaip viščiukas.

Dantės “pragare”
Ir toliau? einant, gidas 

pataria eiti taku, nes vieto
mis žemės plutelė čia labai 
plona. Jis parodo kitas ma
žesnes verdančios žemės 
versmes, daugelyje vietų iš 
žemės plyšių rūkstančius 
dūmus. Prie vienos tokios 
rūkstančios, vietos jis paima 
pluoštą sausų žabų ir užde
ga juos. Degančiais žabais 
pamosuoja prie dūmingojo 
plyšio, iš jo dūmai pradeda 
eiti dar stipriau, o kartu 
dūmų veržimasis labai pa- 
smarkėja iš visų, net gana 
tolimų plyšių.

Paskui Roko mums paro
do dvi olas,. į kurias galima 
įeiti tik susilenkus. Pamėgi
name ten įlįsti, bet neilgai 
tegalime iškentėti: ten šilu
ma siekia 60 laipsnių! Pa
sakojama, kad didysis italų 
poetas Dante, rašydamas 
apie pragarą, lįsdavo į tas 
olas pajausti “pragaro kan
čių.” , . /V.

.Vaikščiodamas plona Sol- 
fataros žeme, negali nepri
siminti V. Mykolaičio-Puti
no eilėraščio apie’ žemę, ku
rios kraterių gelmėse amžių 
ugnys neišblėsę. Kadaise 
čia būta milžiniško verdan
čio kraterio, ne kartą lava 
užliejusi vietovę, kurioje 
stovi Pičioli.

Garsusis Neapolis
Važiuojame toliau į Nea

polį. Tai vienas miestų, apie 
kurį sakoma — pamatyk ir 
numirk. Atseit, nieko gra
žesnio nebepamatysi. Bet 
per daug skubėjome, kad 
būtume galėję tą grožį įver
tinti, jį pajausti. Iš jaunys
tėje skaitytų knygų prisi
menu ne tik jo grožio ap
rašymus, bėįt ir tai, kad ten 
būdavo daug nuskurusių 
“lacaroni,” arba valkatų, ku
rių užsiėmimas “dolce far 
niente” — “saldus nieko ne
veikimas.”

Dabar, atvažiavus į Nea
polį ir sustojus mašinoms 
benzino prisipilti, tuoj mus 

apspito būrys gerai apsi
rengusių vyrų. Jie siūlė 
pirkti įvairiausius daiktus. 
Vienas karštai giria mecha
ninę užsukamą grojančią 
mandoliną, kitas •— akinius 
nuo saulės, 'trečias — skus
tuvą, ketvirtas — ameriko
nišką parkerį. Ir, žinoma, 
keleriopai užprašo. Už par
kerį prašo 3,000, paskui nu
leidžia ligi 1,000, o galėtum 
nupirkti už kokius 600 lyrų.

Taigi, šių dienų moderniš
ki “lacaroni” pasikeitę. Jie 
neguli ant uosto akmenų, 
vos pridengę kūną skarma
lais, kaip būdavo seniau, bet 
gerai apsirengę ir prekiau
ja amerikoniškais parke
riais. Žinoma, kaip ne iš 
“lacaroni,” taip ir ne iš šitų 
prek’iautojų smulkmėmis 
galima spręsti apie darbščią 
ir gabią italų tautą, kuri 
sugebėjo sukurti tokius ne
palyginamus meno turtus, 
duoti pasauliui tiek genijų.

(Bus’daugiau) |

Romą. Jis matė ir garibal- 
diečius, ir sukilusius prieš 
fašizmą italų liaudies kovo
tojus, kurių taip išsigandę 
buvo amerikoniškieji bošai, 
suskubęMaršalo planu ir 
karinėriils1'bazėmis “gelbė
ti” Italiją ir Europą, apgin
ti bankrutuojantį kapitaliz
mą nuo socializmo.

Apijaus kelias, kurio pra
džia pavadinta Via Porta 
San Sebastiano, toliau eina 
Romos Kampanijos lyguma, 
vietomis priartėja prie žyd
rosios Tireno jūros, vieto
mis pakyla į kalnus, kai kur 
vingiuojąs!, bet daugiausia 
šauna tiesiai.

Gamtovaizdį papuošia ro- 
Mnantiškos pinijos, kurios 
yra pušų atmaina, bet ne
turi to ramaus didingumo. 
Jos kiek primena kaprizin
gą padūkėlę merginą, nera
mią, pasišiaušusią. Pelkėse 
matyti kaimai ir kaimeliai 
su baltais mūriniais namu
kais, didesni ar mažesni 
misteliai. Kaip ir visur Va
karų Europoje, čia kelias 
rišasi ne tik su gamtovaiz
džiu, bet ir su “reklamo- 
vaizdžiu,” kuris savo turi
niu skiriasi kiekvienoje 
valstybėje.

Italijoje būdingos “Ver
muto” vyno ir “Martini” 
konjako bei kitų itališkų 
gėrimų, “Fiato” automobi
lių reklamos. Bet, kaip ir 
visur kapitalistinėse šalyse, 
dažniausiai sutiksi tiek pa
kelėse, tiek kaimuose ir 
miestuose tikrai kospopoli- 
tišką amerikoniškos “Koka- 
Kola,” taip pat “Shell” ben
zino reklamas., ,

. Tolumoje, jūroje, matyti 
mažos salelės. Kaip mums 
pasakojo žinovai, vienoje tų 
salų gyvena Musolinio naš
lė Rachilė. Kažkur gyvena 
ir kiti buvusio diktatoriaus 
šeimos nariai. Jų tarpe duk
tė Edą, kurios vyrą grafą 
Čiano sušaudė Musolinis, 
apkaltinęs išdavyste jau 
paskutinėmis savo viešpata
vimo savaitėmis.

Kitos įdomios vietoves
Sustojome miestelyje Te- 

račino. Keista, iš kur toks 
pavadinimas, itališkai reiš
kiąs “kiniečių žemę.” Foto- 
mėgėjai ragina nusifotogra
fuoti miestelio centre au
gančių gražių palmių arba 
vaisiais nukarusių apelsi
nų medžių fone. Mažutė ka
vinė ir baras vilioja išgerti 
kavos puoduką, už kurį su
mokame 150 lyrų, tai yra 
apie ketvirtadalį dolerio. 
Lyra — viena pigiausių va
liutų Europoje greta jugo
slavu dinaro ir suomiu mar
kės. Už dolerį gauni apie 
600 lyrų. Užtat čia daugiau
sia mokama šimtais ir tūks
tančiais lyrų.

Artėjant prie Neapolio, 
šių vietų žinovai pataria 
užsukti į Solfatarą. Kalbant 
apie Neapolį, paprastai jis 
siejamas su Vezuvijumi. Ta
čiau Vezuvijus jau nustojo 
veikęs kaip ugniakalnis, ir 
ten nebegalima pamatyti iš 
žemės gelmių kylančių vul
kaninio veikimo procesų. 
Mums buvo naujiena, suži
nojus, kad tai galima pa
matyti Solfataroj, ties Pi- 
čiolio miesteliu, Savotiškų 
Neapolio priemiesčiu.

Įsigiję bilietus ir pasikvie
tę gidą, einame į šią vulka- 
nišką vietą. Esame įpratę 
įsivaizduoti veikiančius ug- 
niakalnius kalnais, iš kurių 
rūksta dūmai, o kartais išsi
veržia karšta lava. Todėl 
nustembame, čia pamatę di
doką lygumą, kurią supa 
gana aukšti uolų kalnai.

rM * v* V * f ~bau ja ziezirby
Nė nebandyk pasižymėti 

ir praturtėti iš mažų suk
čiavimų, nes anksčiau ar 
vėliau atsidursi už grotų ir 
tenai supūsi. Jei su tokia 
“profesija” nori verstis, tai 
pirma gerai pasimokyki iš 
kietosios anglies mainierių 
unijos pirmojo d i s t rikto 
prezidento, tai ne tik kad 
nebūsi nubaustas, bet dar 
gerai išgarsėsi.

,* * *
Jei nori pasiskubinti į ka

pus, ypač jei jau esi pensi
ninkas, tai kasdien gerai, 
iki gūžiui prisivalgyk, slai- 
nikauk, nieko hedirbinėk, 
o tik sėdėki prie pinaklio 
ir surūkyki po du pakelius 
cigarečių kasdien. Taip pa
taria dr. Paul D. White, žy
mus širdies specialistas.

Šis patarimas tinka net 
ir daugeliui mūsų pažangių
jų žmonių, kurie, pradėję 
gauti senatvės pensiją, stai
giai paseno ir net ir pirštą 
bijo pajudinti pažangos rei
kalams.

* * *
Tenka pasveikinti astro

nautą Gordoną Cooperį, ku
ris apskrido net 22 kartus 
aplink mūsų Žemės rutulį. 
Tai didelis mokslo pasieki
mas. Vienok, kada jį su 
kabina pristatė ant Kear- 
sarge laivo, tai protestan
tas kunigužis, laivo kapelio
nas, pasakė, jog tai dievas 
laikė savo ranką ant Coo- 
perio, tai už tai sėkmingai 
atliko tąjį skridimą, o jums, 
mokslo vyrai, špyga po. no- 
sia. Ot, kad norit! Betgi 
tas pats “dievo” tarnas ne
pasako, kieno ranka \ buvo 
ant sovietinių skraiduolių?..

* * *
Kada viduramžiuose Ro

mos popiežija valdė pasaulį, 
tai nė joks karaliukas nega
lėjo užimti sostą be popie- 

jžiaus palaiminimo. Rodos, 
vokiečių Henrikas IV iš-į 
klūpojo net tris dienas prie j 
popiežiaus durų, iki gavo 
popiežiaus palaiminimą. Pa
našiai dedasi ir mūsų Penn- 
sylvanijoj. Štai prieš kiek 
laiko net trys kandidatai 
respublikonų sąraše iš Lack
awanna apskrities, iš Scran- 
tono miesto, nuvyko į vals
tijos sostinę Harrisburgą, 
kad galėtų pasilikti kandi
datais respublikonų sąraše. 
Nors tie kandidatai dabar 
ginasi, jog jie ne tuo tiks
lus lankėsi pas~ gubernato
rių, betgi reporteris tikrina 
kitaip. Ot ir demokratija!

* * *
Na, tai išlieję klanus aša

rų mūsų apylinkės laikraš
čiai apsiramino dėl kapito
no Svensono pabėgimo į ry
tinę Vokietiją. Svensonas 
buvo traktuojamas lietuviu, 
betgi jo motina ukrainietė 
Serdiukov, o tėvas švedų 
kilmės. Jis net motinos pa
varde ir vadinosi, iki įsipi- 
lietino; tik nuo tada žino
mas tėvo pavarde.$ *

Kada Bostono bankierius 
ir keli kiti neteko didelių 
cukraus plantacijų ir tūks
tančių vergų Kuboje, tai 
mes, amerikiečiai, už svarą 
cukraus jau turime mokė
ti pusantro karto tiek, kiek 
mokėdavom pirmiau. Ir, ži
noma, už tai, ypač Ameri
kos biednuomenė, turi būti 
“dėkinga” mūsų šalies val
donams ir jųjų politikai už 
boikotavimą Kubos. O kad 
pasiteisinti, tai kaltė už tai 
verčiama ant Kastro, kam 
jis tas plantacijas suvalsty
bino ir pavedė patiems ten 
dirbantiesiems jas valdyti, o 
ne amerikoniškiems išnau
doto jam So

L Vienužis

Sekmadienį, birželio 2-tą, 
visi keliai iš arti ir toli, ves 
pas Ramanauskus, į jų ren
giamą ūkininkų pikniką. 
Tikimasi svečių iš Eastono, 
Chesterio, Wilkes-Barr ių, 
Baltimorės ir kitų apylin
kių. Padarykime šį pikniką 
skaitlingesniu už pereitų 
metų pikniką.

Ramanauskų sveti n g u- 
mas, maisto gerumas vi
siems žinomas. Miestiečiai 
pasisotina sūriais, pienu ir 
kitais skanumynais.

Readingo Zambusevičiai 
ir jų artimi sako būsią.

1959 metais, birželio mė
nesį, Erie Resistar kompa
nijai International Electri
cal lokalas 613 paskelbė 
streiką. Kompanija pašali
no kai kuriuos streikierius, 
priimdama streiklauž i u s. 
Lokalas kreipėsi į teismus-. 
Labar Relations Taryba 
nusprendė, kad pašalintieji 
būtų grąžinami į darbą. 
Žemesnis teismas išsprendė 
prieš tarybos nuosprendį.

Šalies aukščiausiasis teis
mas išsprendė, kad kompa
nija peržengė darbo santy
kių įstatymą, įsakydamas 
pašalintus grąžinti į darbą 
su pilnu atlyginimu už pra
rastą laiką.

Philadelphiečiai antru 
kartu susitiko su atvyku- 
sais iš Tarybų Lietuvos 
svečiais Marcinkevičium ir 
Kregžde. Pirmas susitiki
mas pereitais metais įvyko 
su Tarybų Lietuvos irkli- 
ninkais. Gaila, kuomet ten
ka susitikti trumpu laiku, 
todėl nebūna galimybių di
desnį skaičių lietuvių su
kviesti.

Šiais metais gauta trys 
nauji nariai LLD 10 kuo
pai. Vasariniai išvažiavi
mai, kuriuose dalyvauja

PHILADELPHIA, PA- /
dirva gavimui naujų narių. 
Prisiminkime, kad keli kuo
pos nariai mirė, vienas ap
sigyveno Floridoje, tai jų 
vietoje “Laisvės” skaityto
jai prašomi prisidėti, kad 
kuopa narių skaičiumi ne
sumažėtų.

Pilietis

Pašto pareigūnas Antho
ny L. Lambert pasirašė su
tartį su National Associa
tion, AFL-CIO, atstovau
jančia 10,500 darbininkų, 
kurie priklauso unijai. Tai 
pirma sutartis pašto darbi
ninkų.

šeši jaunuoliai kaltinami 
užmušime John E. Kelley. 
Būdami svaigalų įkarštyje 
Penny pack parke jie sulai
kė Kelley, sumušė, balsuo
dami, paleisti atnešimui pi
nigų ar visai primušti. Di
džiuma pasisakė primušti, 
ką jie ir padarė. Vienas jų 
yra detektyvo sūnus.

Birželio 11 juodspalviai 
pikietavo miesto ro t u š ę, 
skelbdami protestą prieš 
baltųjų žiaurumus B i r- 
mingham, Alabama.

Tymsterių preziden tas 
Hoffa areštuotas Philadel- 
phijoj, padėtas po $10,000 
užstato; Jį kaltina Nash- 
v i Į1 T ė Un., paveikime 
“grarid jury” teisėjų jo iš
teisinimui. Hoffa sako, tai 
dar vienas Roberto Kene
džio nepamatuotas kaltini
mas kaip priemonė jį nu
bausti. Sakosi esąs nekal
tas.

Human Relations Tary
bos apklausinėjime surasta 
diskriminacijos darbuose ir 
unijų lokaluose. Plumerių 
lokale 690 iš 1,500 narių nė 
vieno nėra juodspalvio. 
Stymfiterių lokale 420 iš 
2,000 narių nėra nė vieno 
juodaspalvio. Tas pat ir ki
tuose lokaluose.

Brockton, Mass.
Daug lietuvių mirė

Per kelis mėnesius čionai 
daug lietuvių mirė. Štai jųj 
sąrąs: -Z

Antanas Vai ta, palik* 
brolį Joną Vaitą, Rocheste- 
ryje, N. Y., ir seserį Bene
diktą, Atlantic City, N. J.

Antanas Akstinas, paliko 
savo žmoną, 2 dukteris, 
brolį Tadą, kunigą, seserį 
Ciciliją Jakavonis, Lietu
voje.

John Depsas, mirusios A. 
Samsoniukės našlys.

Jonas Vareika, paliko 
žmoną. Priklausė prie šv. 
Roko draugijos.

Adomas Jurgutis, liko 
žmona ir kitokių giminių.

Matthew Žemaitis, liko 
žmona, sūnus ir duktė.

Adomas Yumolavičius, 91 
metų amžiaus. Paliko 7 
dukteris r kitokių giminių.

Petras Andriūnas, liko 2 
sūnūs ir duktė. Dalyvauda
vo Lietuvių antiško Namo 
parengimuose.

Elzbieta Elzbutienė, liko 2 
dukterys

M. Miliauskienė, liko įj^s 
vyras.

Steve Stripinis, paliko 4 
dukterys, 2 broliai ir senuo 
Julia Werner, gyvenanti 
Clevelande.

Thaddeus Couble (Kubi
lius), sulaukęs 92 metų am
žiaus. Paliko tris sūnus, 
anūkų ir kitokių giminių.

Walta Sharkey, paliko jo 
žmona Rose.

George Shimaitis

Užklydę briedžiai 
Čekoslovakijoje

Nuo praėjusių metų spa
lio mėnesio vidurio B ran
dy so rajone gyvena retas 
šiose vietose gyvulys—brie
dis, kuris, specialistų nuo
mone, atklydo čia iš Lenki
jos.

Naujo miško gyventojo 
charakteris neramus. Per 
šį laiką jis sudaužė kelias 
ėdžias, pastatytas stirnoms 
šerti, sunaikino tris mišlA 
medelynus ir net užpuolė 
važiavusia keliu automaši
na.

Ateivis veikia visiškai 
nebaudžiamas, nes pagal 
Čekoslovakijos jstatym u s 
medžioti briedžius uždraus
ta

Tai jau devintas briedis, 
pastaraisiais metais atkly
dęs į Čekoslovakiją iš gre
timų šalių.

TUNELIS LEDYNE
Nors ledynai slenka, kal

nų inžinieriai neseniai pra
dėjo kirsti juose tunelius 
pėstiesiems ir netgi auto
transportui. 1952 m. Alpių 
ledyne Santa Roza 4,200 m 
aukštyje buvo iškirstas 65 
m ilgio tunelis. Lubos kas
met jame nusėda po 6 cm, 
todėl pastoviai jas tenka 
nukapoti. Grenlandijos le
dynuose taip pat iškirstą 
keletas tokių tunelių autdfe 
mobiliams; jie žymiai su
trumpina kelią ir apsaugfc 
transportą nuo sniego lavi-

daugiau žmonių, turi būt nu

4 p.-Lafcve (Liberty)—Benk t. gegužės (May) 24, 1963
i



MONTREAL, CANADA WORCESTER, MASS.
šis ir tas iš miesto 

gyvenimo
Montreal© miesto Ugnia

gesių Asociacija pasirašė su
miesto administracija dvejų 
metų darbo sutartį, sulyg 
kurios visiems ugniage- 
s i a m s pakeliamos algos. 
Pakėlimas algų bus įvyk
dytas per dvejus metus. 
Pirmas pakėlimas — $400 
ir antras — $225. Ligi 
šiol jie gaudavo po $4,- 
000 per metus. Nuo dabar 
jų algos bus $5,300 už šiuos 
įmetus ir $5,525 sekančiais 
jcnetais.

Neseniai trys Vengrijos 
emigrantai-bėgliai tapo teis
mo pasiųsti į kalėjimą. Jie 
buvo pagauti vagiant - api
plėšiant svetimus namus. 
Kai kurie iš jų jau ir praei
tyj teisti už kriminalinius 
prasižengimus.

Kriminaliniai prasižengi
mai Montreale vis daugiau 
plečiasi. Jie visi yra žiau
rūs ir baisūs. Bet vienas 
atsitikimas iš visų šiomis 
dienomis pasireiškė ypatin
gai biaurus. Plėšikai įsi
veržė į stubą, kurioje gyve
na tik dvi senos moterys — 
viena 65 m. amžiaus ,o kita 
67 m., ir neregė ir kurčia. 
Jas smarkiai sumušė, pririšo 
prie kėdžių ir išvogę viską 
iš jų stubos, pabėgo.

Pereitą savaitę lietuvius 
ir vėl ištiko mirties nelai- 
iflfe. Kai kurios iš jų gana 
^vagiškos. Gegužės 11 d. 
Jonas Pažėra, 62 metų am
žiaus, netoli nuo savo stato
mo vasarnamio, prie Ri- 
gaud, vieškeliu pravažiuo
jančio automobilio tapo už
muštas, o su juo ėjęs Juo
zas Girdžius sužeistas. Au
to vairuotojas iš nelaimės 
vietos pabėgo.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Agotą Pažėrienę-Fi- 
leriūtę, dukterį Janę (Re
meikienę) ir anūką Jonuką, 
kurio tik neseniai susilaukė 
ir labai mylėjo.

Jonas Pažėra į Kanadą 
atvyko prieš 35 metus. Lie
tuvoje kilęs iš Girininkų 
kaimo, Pažėrų valse., Kap
suko raj. (buvusioMarijam
polės apskr.). Ten ir dabar 
dar gyvena vienas jo brolis 
ir dvi seserys.

Gegužės 12 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė Otalija 
Sumienė - Skorulskaitė, 58 

i. amžiaus. Paliko liūdesy- 
4* vyrą Joną Tumą, dukterį 
Janę, sūnų Stasį ir seserį V. 
Griganavičienę.

Gegužės 14 d. staigiai ir 
netikėtai mirė lietuvaitės 
Vosyliūtės vyras Roger 
Mousette, 43 metų amžiaus. 
Paliko liūdesyje žmoną ir 
sūnelį Richardą.

Gegužės 15 d. nuo aklosios 
žarnos uždegimo ir trūkimo 
mirė dar jaunas, tik pra
dėjęs gyventi vyras Jonas 
Verbyla (Verby), vos sulau
kęs 23 m. amžias (sūnus 
Kazimiero ir Anelės Virby- 
lų). Paliko liūdesyje žmoną 
Ireną Virbylienę (Masandu- 
dukaitytę), besilaukiančią 
kūdikio, kurią tik prieš me
tus laiko buvo vedęs, taipgi 
tėvelius, brolį ir sesutę. \

Taipgi gegužės 15 d. mirė 
Teklė Madruskienė, 75 m. 
amžiaus. Buvo antru kartu 
ište k ė j u s i už W. Klemen- 
towskio, bet ir šis jau miręs 

joirm jos. Velionė paliko liū- 
aesyje dvi dukteris.

Visų mirusiųjų giminėms 
ir artimiesiems giliausia už
uojauta.

Nellie Kielaitė-Mitkuvie-

nė iš JAV buvo atvažiavus 
su vyru ir šeima, turėdami 
čia reikalų. Tuo pačiu sy
kiu aplankė tėvelius, O. ir 
K. Kielus, gimines ir pažįs
tamus.

Antanas Pūras ruošiasi 
šeimyniniam gyvenimui. Jo 
pagerbimui artimieji drau
gai gegužės 11 d. surengė 
priešvedybinę “stagg” parę. 
Jo vestuvės su Liore Matiu- 
kaityte, iš Hamiltono, įvyks 
ši šeštadienį.

J—

Worcester, Mass.
Prisiminus D. Jusiu

Gegužės 19 dieną, Wor- 
cešteryje, įvyko Dainų die
na. Iš Lawrence važiavome 
automobiliumi Ig. Čiulada, 
R. Čiuladienė, J. Šleivienė 
aš, J. Sobaičius, ir A. Na
vickas — haverhillietis.

Žinojome, kad Worceste- 
ryje nebepamatysime mūsų 
nuoširdaus ir veiklaus 
draugo Domininko Jusiaus, 
kuris tik prieš porą dienų 
buvo palaidotas.

D. Jusius visą savo gyve
nimą pašventė savo klasei, 
dirbo darbo žmonių naudai. 
Su juomi susipažinau dar 
1922 metais apskrities kon
ferencijoje ir nuo to laiko 
nuolatos susitikdavome vei
kime. Jusius niekados nesi
skundė, kad jam sunku 
veikti. Jis sakydavo: “Nėra 
kam skųstis, ir nereikia... 
Dirbame, nes tai mūsų par
eigos”.

Susirinkimuose, k o nf e- 
rencijose, jis visada duoda
vo sumanymų ką reikia 
veikti, remdavo kitų nau
dingus pasiūlymus.

Worcesteryje, kada susi
tikau su draugėmis ir drau
gais, visi skundėsi, kad Do
mininkas paliko didelę 

' spragą veikime. Kai kurie 
sakė, kad jis dirbdavo už 
keturis. Tai tiesa, kad wor- 
cesteriečiams teks dirbti ir 
tuos darbus, kuriuos pir
miau dirbo Jusius, bet ma
nau, kad jie ištesės ir juos 
atliks.

Jusius paliko didelę 
spragą ir apskričių veiki
me. Jis buvo LDS apskri
ties pifmininku, buvo ir 
LLD 7-tos apskrities komi
tete. Į apskričių parengi
mus važiuodamas visados 
atsiveždavo ir draugų, nes 
suprato, kad mūsų parengi
mai turi būti skaitįlingai 
lankomi. Jis ir susirgo prie 
darbo.

Reiškiu užuojautą jo 
žmonai, sūnui, visiems gi
minėms! Lai būna amžina 
ramybė mūsų draugui Do
mininkui, o mes tęsime tuos 
darbus, kuriems jis atida
vė visą savo gyvenimą ir jė
gas.

S. Penkauskas

Dorchester, Mass.
Juozapas Gabriūnas mirė 

gegužės 9 d., sulaukęs 86 
metų. Tapo palaidotas ge
gužės 11 dieną. BuVo laisvų 
pažiūrų, tai ir laisvai tapo 
palaidotas Mount Hope ka
pinėse.

Iš Lietuvos paėjo Pane
vėžio rajono, Ramėgų kai
mo. Paliko savo mylimą 
žmoną Kotriną, sūnų Al
fredą, marčią Aūgeiią ir 5 
anūkus.

Tebūna lengva jata šioš 
šalies žemė, o užuojauta jo 
šeimynai. S. R.

Gegužės 17 d. aplankiau 
draugą Augustą Kazlauską 
iš Haverhillio, kuris yra 
Peter Bėn Brigham ligoni
nėje. Jam padarė antrą

Iš įvykusios Dainų 
dienos - festivalio

Gegužės 17 dieną Haver- 
hillyje Jonas Grybas rodė 
filmus. Nuvykau ir aš. Man 
rūpėjo, kaip pasiekti gegu
žės 19 d. festivalį, įvykstan
tį Worcesteryje. Augustas 
Kazlauskas, kuris pirmiau 
mus nuveždavo į parengi
mus — serga, guli ligoninė
je.

Haverhillyje susitikau J. 
Sabaitį, pasikalbėjome, na 
ir susitarėme vykti į festi
valį. Svetainę pasiekėme 
apie antrą valandą. Jau pil
na buvo žmonių, net stačių

Apskrities pirmininkas 
paaiškino, kad suruošime 
festivalio daugiausiai dirbo 
M. Sukackienė. Tuojau eita 
prie programos.

Pirmas buvo pakviestas 
Sabaliauskas, vietinis, ge
rai žinomas dainininkas. 
Jis gražiu ir maloniu balsu 
sudainavo porą dainelių, 
publikai labai patiko. 
Jam baigiant, scenon susi
rinko worcesterieciu Aido 
choras. Vadovybėje Jono 
Dirvelio jis šauniai padai
navo keletą dainų.

Antras dainavo Augusti
nas Iešmantą iš New Yor- 
ko, baritonas. Trečia buvo 
Wilma Hollis, altas, iš 
Hartfordo. Sekė Montello 
Vyrų Dailės grupė, vado
vybėje Al. Potsus. Ši vyrų 
grupė visada labai gražiai 
padainuoja.

Aldona Downing, gabi 
dainininkė, turi gražų so
prano balsą. Albinas Dauk- 
šys, čia gimęs jaunuolis, te
noras, Irena Janulienė, so
pranas, taip pat jauna dai
nininkė, turi labai gražų 
balsą. Ona Dirvelienė, paty
rusi, gabi dainininkė ir Jo
nas Sabaliauskas dainavo 
duetą.

Visi ir visos dainavo pui
kiai. Publika plojo, reikala
vo daugiau dainuoti, bet 
rengėjų buvo dainininkams 
laikas apribotas, nes kitaip 
programa būtų buvusi la
bai ilga.

Po šių dainavimo buvo 
padaryta 15-kos mihučių 
pertrauka. Po jos antrąją 
dalį programos prade j o 
Laisvės choras, iš Hartfor
do, vadovybėje W i 1 m o s 
Hollis. Sekė Viktoras Beck
er, iš New Yorko, atvykęs 
su aidiečiais, baritonas, 
gražiai dainavo. Brookly- 
niškis Aido choras, vadovy
bėje Mildred Stensler, pui
kiai dainavo. Su choru iš
stojo ir keli choro solistai.

Aldona Downing su savo 
vyru labai gražiai sudaina
vo duetą.

Paskutinis numeris buvo, 
tai du chorai: Aidas iš New 
Yorko ir Aidas iš Worces- 
terio dainavo bendrai. Dai
nuojant /‘Ant Nemuno 
kranto” ir “Linelį raunu ne 
viena” jiems vadovavo M. 
Stensler, o dainai “Vilniuj 
žydi liepos” vadovavo J. 
Dirvelis. Bendras dviejų 
chorų dainavimas labai pa
tiko publikai, ji net atsisto
jusi per kelias minutes plo
jo-

Tarp dainų programos 
buvo perstatytas pakalbėti 
Antanas Bimba. Jis sveiki
no visus programos daly
vius, menininkus, choristus, 
dėkodamaes jiems už pasi
šventimą ir akstindamas ik 

operaciją ant Vidurių. Pir
ma buvo padaryta ant ink
stų. Jis buvo pagerėjęs, da
bar drūčiai serga. Radome 
jo moterį labai sūsirūpih’u- 
sią, neleido mums jį pama
tyti. Vėliname jam greitai 
pasveikti. '

Julia ir S. RaiUardai

toliau dainuoti. Palinkėjo 
jų vadovams if visiems dai
nininkams svei k a t o s ir 
energijos.

Dainininkams ir daini
ninkėms pianu akompana
vo Helen Janulis-Smith, 
Melba Griffin ir Ann Sa- 
lyk. Visos labai gabios pia
nistės.

Garbė komitetui, kuris 
suruošė šį festivalį. Jau per 
daugelį metų nebuvau gir
dėjęs taip daug ir gražių 
dainų. Linkiu sveikatos ir 
energijos visoms ir visiems 
dainininkams.

S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pušį.)

O tą “vargšą” James Hof- 
fą, didžiosios sunkvežimių vai
ruotojų unijos prezidentą ir 
lyderį, mūsų aukštieji parei
gūnai tikrai norėtų šaukšte 
vandens paskandinti. Ir vėl 
jis kaltinamas ir traukiamas 
teisman.

Nesinori tikėti, kad jis jau 
tiek tų baisių nuodėmių turė
tų. Veikiausiai jo kovihgumas 
kam nors neduoda ramybės.

•
Pastebėjau, kad ir marijo

nų “Draugas,” ir pranciškonų 
“Darbininkas” jau atsipeikėjo 
ir pradėjo girti popiežių Jo
ną XXIII ir jo encikliką “Tai
ka žemėje.” Tik gaila, kad jų 
žodžiai nieko neturi su jų 
darbais. Jie vis dar sušilę te- 
b e a g i t uoja už ginklavimąsi 
atominiam karui.

Angliško pažangaus laikraš
čio “The Worker” kolumnis- 
tas George Morris teisingai 
pliekia kailį AFL-CIO lyde
riams. Kur jų sąžinė, kur jų 
protas, kad jie nė piršto pa
judinimu nepadeda mūsų ša
lies juodiesiems žmonėms lai
mėti paprasčiausias žmogaus 
teises ?

Bet, man atrodo, Salomėjai 
Nai'keliūnaitei taip jau kvai
lai gailiausias ašakas lieti dėl 
Antoni jos Svensonienės likimo 
labai negražu, netgi gėda. 
Man atrodo, kad širdis plyšta 
daugiau Salomėjai, negu Sven- 
sonienei dėl jos sūnaus per
ėjimo į Rytų Vokietiją.

Nėra šlykštesnio dalyko kaip 
veidmainingos ašaros.

Kiek man žinoma, tai mū
sų Salomėja dar nėra nuliejus 
nė vienos gailios ašaros dėl li
kimo tų motinų, kurių sūnūs, 
palikę jas, perėjo į Vakarų 
Vokietiją. ..

Žmogus mato... oda
Mokslininkai seniai pa

stebėjo, kad žemesnieji or
ganizmai sugeba pajusti 
Oda šviesos dirginimus. O 
ar neturi tokios savybės 
žmogaus oda? Fizikas B. 
Grabovskis su grupe moks
lininkų atliko seriją įdomių 
bandymų. Tamsioje patal
poje eksperimento dalyvių 
akys (dalyvių tarpe buvo ir 
aklų) buvo užrištos daugia
sluoksniais tahisiais raiš
čiais. Ir žmonės liustatyda- 
vo žibintuvėlio spindulio 
kryptį, apšviestų raukos 
pirštų skaičių. Naktį gat
vėje tie patys žmonės nu
statydavo, kiek yra gatves 
žibintų ir kur jie yra.

Pavyko nustatyti, kad 
šviesa veikia kaktos odą ir 
burnos gleivinę, šis reiški
nys intensyvesnis jaunų 
žmonių, ypač moterų, tar
pe. Įdomu, kad žmonėms, 
kurių oda atrofuota, ši ypa
tybė prislopinta.

—Žmogaus Odos Sugebė
jimą pajusti šviesą, ‘ — pa
sakoja B. Grabovskis,—-ga
lima treniruoti pratimais, 
žihdnii bandyhiai stl Roza 
KūlėšOva • dar kartą patvir
tino, kad žmogus sltgeba 
“hiatyti” be akių pagalbos.

Indėnų žodžiai lietuvių 
kalboje

Nėra pasaulyje tautos, ku
rį išsiverstų vien savo kūry
bos žodžiais. Atsiradus nau
jam daiktui, sukuriamas ir 
žodis jam pavadinti. Nere
tais atvejais šį daiktą su jį 
žyminčiu žodžiu skolinasi 
kaimynai, iš jų — kiti. If 
taip naujas žodis pradeda 
keliauti po pasaulį. Kartais 
jis tampa kone tarptauti
niu. Žinoma, kiekviena tau
ta jį savotiškai perdirba, 
pritaiko prie savo kalbos, 
savaip ištaria. Kartais nau
jas žodis į kitą tautą atke
liauja tiesiog iš savo tėvy
nės, o kartais—perėjęs dau
gelį tarpininkų ir nemažai 
pasikeitęs.

Ir lietuvių kalboje yra 
daug kitų tautų žodžių. Štai, 
pavyzdžiui, cukrūs yra indų 
žodis, budelis ir runkelis — 
vokiečių, abažūras ir rajo
nas — prancūzų, aritmetika 
— graikų, algebra — arabų, 
šioj a — kinų, ir t. t.

Lietuvių kalba turi ir Pie
tų bei ŠiaUrės Amerikos in
dėnų žodžių, kurie pateko 
per tarpininkus. Vienus tų 
žodžių lietuviai gavo kartu 
Su daiktais. Juos sutinkame 
buityje, tais daiktais nau
dojamės.

Ispanai, užkariavę dabar
tinėje Meksikoje gyvenu
sias indėnų actekų ir tOlte- 
kų gentis, XVI amžiuje į 
Europą parvežė nemaža in
dėnų žodžių. Štai pora jų— 
kakuati ir čokolati. Ispanai 
pupeles, kurias indėnai dar 
vartojo ir vietoje monetų, 
pavadino kakao, o iš jų pa
gamintą gėrimą —cokolata. 
Mes šias pupeles ir gėrimą 
vadiname kakava, o iš jų 
pagamintus saldainius—šo
koladu.

Iš Haiti respublikos į Eu
ropą pateko indėnų žodis 
tabakas. Mokslininkai dėl 
šio žodžio nesutaria. Vieni 
sako, kad indėnai žodžiu 
tabago vadino pypkę, o ki
ti tvirtina, kad šis žodis ki
lęs iš Tobago salos vardo.

Iš Centrinės Amerikos in
dėnų majų gavome žodį ci
garas. Jų kalba šiš žodis
buvo tariamas zikal arba zi- 
kar. Taip majai vadino su
suktus rūkomus tabako la
pus. Beje, tabaką jie daž
nai sukdavo ir į kukurūzų 
lapus, žodis cigarete yra 
prancūziškos darybos ma
žybinis žodis, kuriuo vadi
name rūkomajame popieriu
je susuktą pjaustytą tabaką.

Mes turime ir žodį kau
čiukas. Jis irgi atėjo iš in
dėnų. Kaučiukmedis iš pra
džių augo tik Brazilijoje. 
1876 m. kaučiukmedžio sėk
los buvo pagrobtos ir išpla
tintos kitose tropikų srity
se. Tada paplito ir žodis 
kaučiukas, kilęs iš Brazili-

Paieškojimai
Mitria MArdosalte-Jakiibohienč ieš-

ko savo tėvo Liudviko Mardosos ir 
dėdės Apdrikus Mardosos, gyvenan
čių Girardville, Pa. Taipgi ji ieško 
Vinco ir Judžo Pajaujų ir tetos 
Marcelės Vėlyvienės.

Julius čeponiš ieško savo pusbro
lio Juozio Kepalo,, paeinančio iš Ro- 
kiškib rajono, Kamajų apylinkės, 
Kalvių kaimo. Taipgi ieško pusbro
lių Kaili) ir Jorio Klišių. Jie jaU 
seniai išvyko Amerikon.

Jonas Klynaitis ieško PrAnciško 
Žokaičio.

UršiilČ Grigaiti ieško savo pus
seserės Stąštaohiefnės iš Palėvėhės 
apylinkės, Kupiškio rajono.

Ernilie L. DzeVeckri ieško dėdės 
Ahtaho MdrkvbnO, Chicagoje gyve
nančio.

Ieškantieji gyvena Buenos Aires, 
Argentinoje.

Ieškomieji a’rbk tie, kurie juos pa
žįsta, prašomi rašyti man sekamai:

Maria Palionis
104-07 102 St.
Ozone Park 17, N. Y.

(41-42) 

jos indėnų tupiu žodžio kau 
-uču, kuris reiškia verkian
tis medis, šio medžio “aša
ros” yra puiki žaliava gu
mos gaminiams.

Visiems pažįstamas ir žo
dis hamakas. Jį gavome iš 
indėnų karibų, gyvenančių 
nuo Gvajanos iki Kubos. Jų 
kalboje šis žodis reiškia ka
banti lova. Vasaros metu 
nevienas mūsų tarp medžių 
pakabina hamaką ir išsi
miega tyrame orė.

Mes žinome ir kitų indėnų 
kalbos žodžių. Jie į mūsų 
kraštą neatėjo kartu su 
daiktu, tačiau jie praturti
na mūsų žinojimą apie indė
nų gyvenimą, jų kultūrą. 
Daugiausia šių žodžių pas 
mus pateko iš romahų, po
emų. Iš F. Kuperio romano 
“Paskutinis mohikanas” pa
teko žodis mohikanas. Indė
nų mohikanų gentis gyve
no Šiaurės Amerikoje, prie 
Konektikuto ir Hudsono 
upių. Ją išnaikino baltieji 
ateiviai.

Iš įvairių knygų pateko 
Šiaurės Amerikos indėnų al- 
gonkinų žodžiai tomahau
kas — kovos vėzdas su ak
meniu gale, kuokas, kovos 
kirvis | vigvamas — palapi
nė; mokasinai—apavas, pa
siūtas iš žvėrių kailių, be 
padų, kailiu į viršų. Iš kny
gų atėjo ir odžibvių genties 
žodis totėhias, išvėrstas į 
lietuvių kalbą, reiškiąs’ “jo 
giminė0 arba “jos giminė.” 
Mat, indėnai tiki esą kilę iš 
žvėrių arba paukščių, juos 
laiko savo globėjais, jų gar
bei vadinasi Pilkąja Pelėda, 
Greituoju Elniu ir kt., jų 
garbei pfiė vigvamų stato 
medines globėjų statulėles 
ir jas vadina totemais*

K. Pepečkys
LTSR (Kraštotyros draugijos narys

VAsarą su slidėmis
Paryžiuje uždarose patal

pose įrengta slalomo entu
ziastams dirbtinė kalva. Jos 
ilgis — 50 m, plotis—20 m. 
Ši kalva padengta sinteti
niu sniegu.

DORCHESTER, mass.

Mire

Juozas Gabriūnas
Reiškiame užuojautą jo žmonai Kotrinai, sū

riui Alfredui, marčiai Augenei, anūkams—Al
fredui, Jerry’ui, Richardai, Sandrai ir Nancei, 
taipgi artimiems giminėms ir pažįstamiems.

F. ir M. Kvetkauskai
B. Čiuberkienė
J. Skliutas
A. ir K. Jankai 
Elizabeth ir

D r. J. Repšiai

K. ir P. Kalošiai
S. ir J. Rainardai
N. Grigaliūnienė
S. Šukienė
R. ir E. Niaurai
L. ir M. Trakimavičiai
R. Žukauskienė

WORCESTER, MASS.

Staigiai Mirus

Domininkui J tisini
Worcegterio Aido Choro bendradarbųi^ reiškiame 

gilią užuojautą jo žmonai Elžbietai, sūnui
Edwardui, visiems giminėms ir artimiesiems.

—AIDO CHORAS

5 p.-Laisvė (Lifofcfiįv)—Penkt., gegužės (May) 24, 1963

Apie rūkus Londone
1962 m. gruodžio pradžio

je tirštas rūkas užgulė žy
mią Britų salų dalį. Susi
maišęs su įmonių dūmais 
ir židinių suodžiais, jis ap
gaubė namus, kelius, gat
ves tokiu nepermatomu šy
du, kad per du žingsnius 
nieko nebuvo matyti. Ait
rus rūkas ėdė akis ir truk
dė kvėpuoti. Reti praeiviai 
dengė nosis ir burnas ske
petaitėmis, šalikais ir kuo 
tik pasitaikė. Rūke jie atro
dė vaiduokliškai. Policinin
kai nešiojo marlines kau
kes. Buvo uždaryta dauge
lis aerodromų, liovėsi dar
bas Fordo automobilių gi
gante Dageneme, transpor
tas judėjo apgraibomis, 
pėsčiųjų greičiu, automobi
lių katastrofos buvo skai
čiuojamos dešimtimis per 
dieną, ir kartais susidurda
vo po 20 mašinų iš karto. 
Netgi geltoni priešrūkiniai 
žibintai negalėjo perskrosti 
rūko toliau kaip per pusę 
metro, automobilių raudo- 
n o s lemputės dingdavo 
migloje. Mašinoms tekdavo 
sustoti kas minutę. Visur 
beviltiškai žviegė stabdžiai.

Šis rūkas lyginamas su 
garsiuoju keturias dienas 
trukusiu “rūku - žudiku” 
1952 m. Tada jis tiesiogiai 
bei netiesiogiai pražudė be
veik 4,000 žmonių.

Ši migla pirmiausia ne
gailestingai žaloja silpnų 
plaučių žmones, ypač sene
lius ir vaikus. Radijas ir 
laikraščiai kasdien įspėja 
juos vengti išeiti gatvėn ry
tą ir vakarą, kai rūkas tirš
čiausias. Tačiau žmonės vis 
tiek žūva. Į ligonines prii
mami tik labai sunkūs ligo
niai, nes rezervuojamos 
vietos bronchitu sergan
tiesiems.

Paprastai Anglijos žie
mos dienomis pučia šalti 
drėgni vėjai. Todėl užgulus 
baisiam rūkui, anglai jų 
laukia, kaip kitose šalyse 
kai kada laukiama lietaus 
po ilgalaikės sausros. Tik 
jie atneša palengvėjimą.

Maskva. — TSRS spauda 
plačiai aprašė Cooperio žy
gį-



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Vertina 

Justino Marcinkevičiaus 
romana c

Juozas Gobis., Los Ange
les, Kalifornijoj, gražiai 
vertina Justino Marcinkevi
čiaus, tik ką išskridusio na
mo rašytojo, romaną “Pu
šis, kuri juokėsi.” Gobis, 
kuris vis atviriau pasisako 
už kultūrinį ir kultūringą 
lietuvių tarpusavio ryšį, ap
taria romaną esant “filoso
fiška apysaka tikra to žo
džio prasme; ji intriguoja 
daugiau intelektą nei emo
cijas.” Gobis išrenka šias J. 
M a r cinkevičiaus romano 
mintis: “Laisvi tegali būti 
kvailiai ir vaikai, nes jie 
nieko nežino.” “Kai meni
ninkas kuria, jokie režisie
riai, jokios mamos ir auklės 
negab, neturi teisės jo su
laikyti, nes vaidmenį kuria 
aktorius, o ne režisierius.” 
Gobio išvada sekanti: “Ap
lamai imant, Justino Mar
ei n k e v ičiaus. ‘Pušis, kuri 
juokėsi’ yra nedidelis kūri
nys žodžių skaičiumi, bet 
labai didelė knyga savo idė- 
jingumu, minties gilumu, 
tad šios knygos išėjimas į 
platųjį pasaulį vertimuose į 
svetimas kalbas pakels lie
tuvių literatūros prestižą 
už mažos Lietuvos ribų.”

State Departamentas 
juokauja su lietuviais
Skaitome, jog Valstybės 

Departamentas turi jau vie
ną ir lietuvių atstovą. Ra
šo Elta (ne vilniškė): “Pa
dėjus pastangų (?), Valsty
bės Departamentas pranešė 
VLIKo pirmininkui, kad jis 
(?) Gražiną Krivickienę 
laikys ELTOS atstove ir 
kvies ją į visas spaudos kon
ferencijas. Krivickienė jau 
į šį darbą (?) įsijungė ir 
gauna informacinę medžia
gą”

Kas yra Krivickienė? Kas 
yra Krivickas? .

Skundžiasi, kad gausėja 
“ryšininkai”

Marijonų “Drauge” Čika
goje vis gausėja straipsniai, 
išduodą isterišką kai kurių 
baimę, kad “užkliudžius da
barties metą, reikėtų kon
statuoti, kad laisvės duob
kasių skaičius mūsuose pra
deda didėti.” Slapyvardžiu 
pasirašęs, kaip spėjama, 
Aloyzas Bar o n a s tvirtina, 
kad tai “vis silpnos lietuviš
kos žmogystoss neturinčios 
jokios įtakos ar atramos 
mūsų visuomenėje.” Tačiau 
jis—“Birutis Bradys — ne
išmano, ką bedaryti: jis siū
lo ‘‘skelbti jų pavardes, ne
jaučiant atsakomybės, kad 
ir kas nors kita susirūpins 
jų veikla” (Būdinga, kad 
kaip tyčia, šitai rašydamas, 
Baronas pasirašo slapyvar
de, lygiai kaip ir kitas, pa
našios galvosenos, J. B. — 
Brazaitis). Barono nuomo
ne, jei jau kokie amerikiečiai 
lietuviai susitinka su “ko
munistiniu gaivalu,” jie tu
rį būti “tikrųjų lietuvių” 
izoliuoti. Baronas “žino,” 
kad Lietuvoje apsilankiu
sius amerikiečius visiur ly
di “enkavedistai,” kad gri
žus reikia juos sutikti kaip 
tuos, “kurie kėsinasi į mūsų 
pačių gyvybę.” Aloyzas Ba
ronas, tarytum raganų degi
nimo ir inkvizicijos laikais, 
ragina “nedėti jų straipsi- 
nių, išmesti iš Bendruome
nės, duoti jiems tam tikrą 
atpildą.” (Kitas panašus 
Baronui “patriotas” aiškina 
betgi, kad išmetus iš “Ben
druomenės’ ’jie galėsią ape

liuoti į “Garbės teismą,” ku
rio pirmininku yra Jonas 
Šlepetys...)

Diskusijos Clevelande
Neseniai Clevelande buvo 

sukviestas ten gyvenančių 
lietuvių susirinkimas. Įvy
ko gyvos diskusijos lietuviš
komis temomis. Kalbėjo J. 
Smetona, Rimvydas Šilbajo
ris^ J. Algis Kasiulaitis. 
Smetona liūdnai pastebėjo, 
kad, jo nuomone, Lietuva, 
tokia kaip jis norėtų, tega
lima sugriuvus Tarybų Są
jungai. Įdomiai šnekėjo jau
nas Šilbajoris, dėstąs Ober- 
lino kolegijoj. Jis siūlė lie
tuvių išsilaisvinimą pirmoj 
eilėj sieti su paties lietuvio 
žmogaus -sukul turėjimu — 
išsilaisvinimu nuo melo, ta
pimu kilniu žmogum. Ame
rikiečiams lietuviams Lietu
va turi tapti dvasine verty
be . O tai įgalinti būtina su
prasti praeitį,' kritiškai ver
tinti dabartį ir saugotis iliu
zijų apie ateitį. Šilbajoriui 
visi šie tušti plepalai “mes 
grįšime,” “mes esame ge
riausi iš geriausių,” “esame 
politiniai bėgliai” yra bever
čiai. Amerikos lietuviai pri
valą būti šviesuoliais, nebi-' 
jaučiais moralinės atsako
mybės. Atbukusiais protais, 
neapykanta, visiems kitiems, 
netolerancija, jokia tauta 
toli nepažengs.
Naujas “Lituanus” numeris

Neseniai pasirodė vieno 
Amerikiečių oro linijos par
eigūno Vyganto užsispyri
mu leidžiamas žurnalas 
‘Lituanus.” Vedamuoju ei
na Marijos Gimbutienės 
studija “The Ancient Reli
gion of the Balts.” Joje na
grinėjama prūsų, lietuvių ir 
latvių senovinė religiją, jos 
įvairūs aspektai. Šis straips
nis yra ištrauka iš netrukus 
išeisiančios knygos “The 
Balts,” serija “The Ancient 
Peoples and Places,” leidyk
la Thames & Hudson, Lon
don. Žurnale pateikiama 
Lazdynų Pelėdos kūryba: 
“Old Age” iš “Ir Pražuvo 
kaip sapnas.” Išvertė Da
nutė Sealey.

Recenzija apie Mieželaitį
Premjeras Chrušč i o v a s 

esąs pasakęs, kad jei vaka
riečiai giria kurį tarybinį 
menininką, tai jau reikia 
dabotis. Amerikoj priešin
gai — kada Lietuvos komu
nistų partijos vadovaujan
tieji žmonės kiek pakritika
vo Ed. Mieželaičio poemas, 
jo naujos 'knygos “Auto
portretas” negalima gauti 
net pasiskolinti. Vadovau
jantys lietuvių naujakurių 
dailininkai rado Saulės Aleš- 
kevičiūtės iliustracijas įdo
miomis, “rusų didžiųjų kla
sikų įtakoje.” Algirdas 
Greimas “Autoportretą” ap
rašo didžiuliu sieksniniu ra
šiniu “Dirvoje” rasdamas, 
kad jam nors ir gausu lie
tuviškosios poezijos tradici
jų, dar nesą pakankamai 
kūrybingumo. Knyga esan
ti per daug romantiška. 
Anot Greimo, “Gyvenimas 
yra daug paprastesnis ir 
daug žiauresnis, gyvenimas 
yra realybė.” Būdamas se
nas paryžietis, Greimas ka
binėjasi prie Miež e 1 a i č i o 
prancūziškų poemų, kurio
se “netiksliai” pavaizduoja
mas Paryžius.

New Yorkas. — Negrų 
organizacija N A.A.C.P. sa
ko, kad ir New Yorko 
mieste, kai kuriose jo daly-' 
se, negrai mokiniai neturi 
lygių teisių.

Iškilmingai buvo sutiktas 
astronautas L. G. Cooper

Niujorko miestas labai iš
kilmingai sutiko astronautą 
majorą L. Gordoną Coope- 
rį. Tai buvo praėjusį tre
čiadienį, gegužės. 22 d.

Pirmiausia astronautas 
buvo sutiktas milžiniškos 
masės žmonių jam važiuo
jant Broadwe. Plojimai, 
šaukimai, sveikinimai! Sa
koma, tą dieną Cooperį, 
vienokiu ar kitokiu būdu, 
matė nemažiau 4,000,000 
žmonių.

Miestas suruošė puikius 
pietus Waldorf Astoria ko
telyje, kur dalyvavo apie

Pasikalbėjimas su viešnia 
M. Palioniene-Gasiūnaite

“Laisvėje” jau buvo mi
nėta, kad iš Buenos Aires 
į Niujorką atvyko pas broli. 
J. Gasiūną pasiviešėti Mari
ja Palionienė - Gasiūnaitė. 
Aną dieną viešnia buvo už
ėjusi į mūsų laikraščio lei
dyklą. Man, gyvenusiam Ar
gentinoje, įdomu buvo su 
Marija pasišnekėti. Ji, be
je, apsišvietusi darbininkė.

Skurdo ir vargo verčiama, 
Marija Palionienė į Argen
tiną nuvyko 19Ž9 m. Šiaip 
taip gavo da r b ą tekstilės 
pramonėje, išmoko audėjos 
amato ir ten dirbo per 28 
metus. Už Palionio ištekėjo 
tuojau po atvykimo į Ar
gentiną. Abudu sunkiai dir
bo ir taupė. Pagaliau susi
laukė dukrelės Olgos Este- 
rės, įsigijo namelį Avellane- 
doje (tai Buenos Aires pro
vincijos miestas, stovįs prie 
pat Buenos Aires didmies
čio, šalies sostinės, tik sker
sai upę); Dūktą leido į moks
lą — baigė mokytojos pro
fesiją. Vyrui mirus, jiedvi 
gyvena tik abidvi. Dukrai 
jau bus 20 metų.

—Kaip dabar atrodo ben
dras darbo žmonių gyveni
mas Argentinoje? — klau
siu viešnią.

Labai sunkus. Žinote, 
dažnai vyksta perversmai, 
neramumai...

—Yra bedarbių?
—Taip, bedarbių daug. O 

daugelis tedirba tik po tris 
dienas savaitėje. Viskas la
bai brangsta. Infliacija.

—Kokia dabar argentiniš- 
ko peso vertė?

—Už jūsų dolerį reikia 
mokėti 140 mūsų, argenti- 
nietiškų pesų,—aiškina vieš
nia.

(Man būvant Argentinoje 
1927-1928 metais už du ar- 
gentiniškus pesus gaudavai 
vieną JAV dolerį.)

Viešnia sako, daug smul
kių biznierių bankrutuoja, 
nebegali išsiversti, nes žmo
nės neturi už ką pirkti. La
bai brangūs rūbai ir avaly
nė; nepigus ir maistas.

Pradėjau viešnią klausi
nėti apie senosios kartos 
Argentinos veikėjus lietu
vius. Ar ji juos pažįsta?

—Taip, pažįstu, — atsako 
Marija. — Ir jie jus gerai 
atsimena.

—Kaip gyvena Kazimie
ras Undraitis? — klausiu.

—Undraitį labai gerai pa
žinojau kaip pažangų vei
kėją; tai savitas Argenti
nos lietuvių patriarchas.

v—Gyvena gražiai. Nese
niai jam sukako 80 metų, 
tai geri jo bičiuliai ta proga 
suruošė jam pagerbimo su
eigą; jo pasveikinti susirin
ko apie šimtą žmonių. Ka
zimieras su savo Onute, 
dukterim ir žentu kartu gy

1,900 rinktinių žmonių: 
mokslininkų, visuomeninin
kų,' na, ir politikierių.

Diena prieš tai Cooperis 
buvo iškilmingai sutiktas 
Washingtone, kur jį apdo
vanojo kongresiniu medaliu 
pats prezidentas Kenedis.

Po visų iškilmių Niujorke, 
astronautas*su savo žmona 
dalyvavo kitose pramogose, 
mažesnėse. Sakoma, jis 
smarkiai pašoko, parodyda
mas, kad jis sveikas, jau
čiasi gerai, kad dvidešimt 
kartų erdve aplėkimas ap
link žemę jo sveikatai ne
pakenkė.

vena Sarandi miestely, pa
lei Avellanędą .

— O Joną Baltušninką ar 
pažįstate? .

—Gerai pažįstu! — atsa
ko Marija. — Nors jis jau 
peržengęs per 70 metų, bet 
atrodo vis toks pats jaunas 
ir gajus.

Su trimis lietuviais ar- 
gentiniečiais susi pažinau 
būdamas Lietuvoje, kai jie 
buvo ten atvykę delegatais. 
Klausiau viešnios apie juos, 
o ji, duodama man porą pa
kelių “Saratoga” (argenti- 
niškės cigaretės), sako:

—Prašau priimti—tai do
vanėlė nuo Balio Šnioko, su 
kuriuo Lietuvoje susitikote; 
jis buvo toje, delegacijoje; 
jis jūs nepamiršta.

Viešnia įtęikė ir kitą do
vaną — nuo Latvėnų iš Sa
randi miestelio. Tai butelis 
argentiniškosios ir jis ski
riamas visaip “Laisvės’ ’ko
lektyvui užt.tąi, .kad išlei
džia laikraštį. “Ląišvė,” rei
kia priminti, visiems argen- 
tiniečiams, kurie tik ją skai
to, labai patjnka. '

Prašau viešnią, kad1] i, grį
žusi, mūsų vardu padėkotų 
draugams I^atvėnams ir B. 
Šniokui, ir kad nuo mūs vi
sų palinkėtų visiems ge
riems draugams ir bičiu
liams geriausios sveikatos 
ir sėkmės!

Argentinoje dabar ruduo, 
greit užeis, žiemužė, tad Ma
rija, praleidusi vasarą pas 
mus, grįš nąmo, kai ten bus 
pavasaris. R. M.

LIETUVIS RASTAS 
NEGYVAS

Pirmadienį gauta žinia iš 
92-ojo policijos precinct’o, 
kad gegužėj 17 d. rastas 
John Stirbis negyvas na
muose, 273 Grand St., 
Brooklyne. Jis buvo apie 73 
metų amžiaus.; Jo žmona 
Izabelė mirus 30-tais me
tais. , >; 4 ■ . t

Kol kas jo kūnas yra 
Kings County šaldytuve, 
leškonia jo giminių, kurie 
galėtų sutvarkyti jo laido
tuvių reikalą, kitaip mies
tas jį palaidos Potters Field 
(nežinomųjų kapuose). Ži
nantieji viršminėtą velionį, 
malonėkite susisi e k t i su 
Kings County ligonine, ar
ba su 92-ja policijos stoti
mi (Brooklyne), ar praneš
ti į Julius Bar ir Grill, 273 
Grand St., Brooklyne.

L. K.

AIDO CHORAS DĖKOJA
St. ir Ona Titaniai iš 

Woodhaven, N. Y., apdova
nojo Aidą su $10. S. Tita
ms yfa vienas iš tvėrėjų 
Aido choro. Dėl to jie labai 
gerbia Aidą, dainuojantį 
jau per 51 mietus.

M J. G.

PAS POETĄ JUŠKĄ
Šiandien diena buvo tik 

vizituoti. Dangus pilkas ir 
vis kiek pratrūksta lynoti. 
Lauke tokiame ore niekam 
nepatogu, todėl jeigu kam 
yra proga pas ką nors pa
viešėti, tai jo laimikis. Man 
šį sykį buvo tas laimikinis, 
kad mūsų ilgametis draugas 
Čiurlis paliko dėl mūs net 
kelias kekes jurginų šaknų 
pas Joną Jušką. Tai ir bu
vo proga nuvykti pas taip 
ilgai pažįstamą ir taip daug 
veikusį dailėje — chore, te
atre, ir tiek daug prirašiusį 
poezijos.

Tai pirmą sykį tenka pas 
poetą Jušką svečiuotis. To
kiame atsitikime visuomet 
tavo akys daugiau mato, na- 

įtūralu. Todėl tuoj man visa 
‘ jo sodybėlė pasirodė kaip 
ant delno. Toks jo tas na
melis įspūdingas, nenoromis 
primenąs tau Edgard Poe 
dar ir dabar tebesančią ka- 
tedžią New Yhrke, kur jis 
taip daug prirašė pasauli
niai garsių ir po šiai dienai 
apysakų, kur jo žmona mirė 
ir iš kur jam mintyse for
mavosi garsioji poema “The 
Raven” (“Juodvarnis”). Tik 
Jono katedžas-bakūžė ski
riasi nuo Poe katedžo tuo, 
kad jo sumodernizuota ir 
patraukliai nudažyta— rau
donos’ sienos su baltomis 
apylangėmis ir durimis. Tai 
švaros jausmą teikianti 
spalvų kombinacija.

Prieš namelį medžiai, su
teikianti nameliui kaip ko
kius gamtos žalius rėmus, 
kur jįs kaip kokia fotogra
fija juosna įsodintas. T a 
gamtinė iliuzija suteikia na
meliui dydį, kurio jis netu
ri. O aplinkui namelį žemė 
iškelta apie pusmetrį ir ap
mūryta sienele, idant žemė 
neslystų ir nereikalingiems 
nebūtų patogu ten vaikšti
nėti, ; ją trempti. Čia, mat, 
yra gausiai prisodinta tų 
pasaulio kvietkrūmių — ro
žių ! Poetas, matyt, myli 
rožes, kaip ir visaš svietas. 
Bet poetai gal dar ir dau
giau jas myli. Juk amžinai 
neišdils iš žmonių atminties 
Shakespearo žodžiai: “Ro
žė ir kitu vardu kvepėtų ly
giai skaniai — Rose by any 
other name would smell <?
just as sweet.” Už name
lio matėsi vaismedžiai ir ša- 
rono rožmedis žolynėly.

Namelis duoda tau jaus
mą/ jog čia gyvena žmo
gus, kuris, gali būti ne eili
nis. Jis yra rūpestingas 
gamta, ją mylįs. O kuris 
gamtą myli, tas turi ir žmo
nes mylėti. Todėl jis gali 
būti ir svetingas. Jo juk ir 
namelis tave viliote vilioja 
vidun.

Man besižvalgant, atsive
ria durys ir jose pasirodo 
pats poetas-teatrininkas Jo
nas Juška . Man tuoj prisi
minė jo teatrinė poza. Iš
skėtęs abi savo ilgas rankas, 
didele šypsą ant veido ir va
dina mane eiti kuo greičiau
siai vidun, kad nepermirk
čiau dulkiančiame lietuje. 
Anaiptol neklydau manyda
mas, kad čia svetingas žmo
gus gyvena.

Vidus stubelės įrengtas 
kukliai, bet labai skoningai. 
O švara visur tokia pavyz
dinga, kad malonu visur 
prisiliesti. Čia gal garbė ir 
kreditas poeto žmonai — 
Magdalenai Juškienei— 
n e n u i 1 stančiai visuomeni- 
ninkei. Veiklūs žmonės ir 
kultūringi žmonės visada 
turi laiko atlikti gerus dar
bus ir visuomenei, ir sau.

Pasėdėjome kiek šioje ma
lonioje svečių vietelėje, pa
sikalbėjome apie dieninius 
įvykinsi ir mūs pačių Feika- 6 pusl.-LaisvS

lūs. Paskiau skubinomės į 
poeto kultūrinio darbo vie
telę, kuri randasi • vienais 
laiptais žemiau. Ir čia taip 
visur tokia švara, kad iš 
sykio pamaniau, ^būk mes 
einame virtuvėn/ Bet tuoj 
pasirodė didelis stalas su 
knygomis, laikraščiais, žur
nalais ir rašomu popierių. 
Jonas sako:

“Čia aš dirbu, rašau, mo- 
kinuosi ir praleidžiu dienų 
dieneles. Kartais ir nakte
les. Sėskimės.”

Pirmiausia mano akį at
kreipė didelė ir skeveldrėtai 
nudėvėta knyga. Sakau: 
“Tai Lalio.”

“Taip, žodynas,” jis sako, 
“tik ne Lalio, ale ne taip 
seniai spausdintas Lietuvo
je.”

Tuoj supratau, kad žody
nas nusidėvėjo į skudurus 
ne dėl amžiaus, ale dėl var
tojimo. Jam tinkamas žo
dis eilėse šimteriopai svar
besnis negu proz i n i n k u i. 
Tai ir tenka žodynui nuken
tėti pakliuvus į poeto ran
kas.

O kiek čia daug tų albumų 
su nuotraukomis iš praei
ties jo veiklos masėse. Tai 
iš jo loštų teatrų, tai iš dai
navimo koncerte chore, tai 
iš piknikų, tai iš masinių 
demonstracijų, tai iš Aido 
choro veiklos. Negaliu nuo 
jų nei atsitraukti. Kiek čia 
ir mano pažįstamų, kurių 
gyvenime nebėra! Malonu 
atminti tokią praeitį, bet 
skauda širdį ir liūdna, kad 
jų jau sviete nėra.

Skubinamės toliau, į da
bartį, kai poetas tik aną me
tą lankėsi tarybinėj Lietuvoj. 
Oh, kokia, čia , naujienybė. 
K,ur tik žiūri šiame rūpes
tingai sudėstytame albume, 
ten širdį zavėja., Lietuva 
nebe ta, kurią palikau pen
kiasdešimt mętų atgal. Čia, 
va, išdidingi fabrikai ir fab
rikai —• tąį cemento dirbi
mo, tai mašinų, tai audimo, 
tai elektros gaminimo, tai 
įvairiausių kitų gyvenimo 
reikmenų dirbimo.

Tie jų miestai taip jau 
švarūs atrodo nuotraukose 
ir tvarkingi skoniu namai. 
Gatvės matosi plačios, tie
sios ir ilgos. Visur medžiais 
ir medeliais apsodinta. Kur 
tik žiūri, ten tau malonumą 
teikia nuotrauka.

O jau tie nu o rankose 
žmonės! Visur taip madin- 
g a i apsirengę, ypatingai 
moterų iš apsirengimo neat
spėsi, ar nuotrauka imta 
New Yorke, ar Lietuvoje. 
Visur naginės ir skudurai 
išnykę. Iš veidų žmonės ma
tosi fiziniai sveiki ir kūnin- 
gi. Jauni vyrai puikiai nu
augę, o merginos gražuo
lės... Į vaikučius malonu 
taipgi žiūrėti, kokie jie svei
ki atrodo ir gražūs. Kaip 
tai persikeitė Lietuva prie 
darbo žmonių tvarkos! Ma
lonu ir pamislyti, kad tokios 
tvarkos ten ir pageidavome 
per ilgus metus.

Tiek daug čia Jonas tų 
nuotraukų pritraukęs ir su
tvarkęs, kurias norėtum žiū
rėti visą dieną. Bet laikas 
bėga, norėtųsi daugiau ko 
čia jo darbo pamatyti. Gi 
va, čia didelė knyga jo eilių, 
jo poezijos rinkinys. Norisi 
čia pažvelgti, tiek daug čia 
jų. Vis iškarpos iš spaudos 
—“Laisvės,” “Vilnies” ir iš 
kitų laikraščių. Eilėraščiai 
prikliuoti prie lapų ir pažy
mėta data, kur ir kada ei
lės spaudoje tilpo. Negali
ma nuo knygos nei atsi
traukti; bet poeto žmona

kviečia pusryčių. Einamu 
paliekame... .

Draugė Juškienė pagadi
nus tokius liuksusinius pus
ryčius, taip paįvairinus 
maistu, kad nežinai nei kur 
griebti... Valgydami įsigi
liname į Lietuvą, į jos da
bartinius žmones, į jų gyve
nimą prie socializmo. Koks 
jis ten darosi geresnis ir ge
resnis.

Valgome pusryčius, bet 
juk jau vidudienis, pietūs! 
Kaip greitai trys valandos 
prabėgo. Laikas man grįžti 
namon .

Grįžau su dideliu pasiten
kinimu ir kupinas minčii^ 
apie visuomeninius žmones 
Koks jų gyvenimas pilnas 
intereso, kaip malonu ir 
prie širdies matyti jų gyve-, 
nimo vietą. Nestebėtina, 
kad įžymių žmonių namus 
kiti žmonės užlaiko pasižiū
rėti ir pasigėrėti ilgai, ilgai 
po jų prasišalinimo iš pa
saulio. ..

A. Gilman

PRANEŠIMAS
LLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 29-tą, 
7:30 vai. vakaro, “Laisvės” 
salėje. Turime svarbių rei
kalų. Prašome visus narius 
dalyvauti. Valdyba

Spalvoti paveikslai 
sekantį šeštadienį

Sekantį šeštadienį, gegu
žės 25 d., “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke, bus rodomi spalvoti 
paveikslai. Rengia A i do 
choras.

Slenkančius paveiks 1 u s 
(“slides”) rodys J. Siurba, 
kuris turi padaręs daug 
nuotraukų iš įvairių įvykių.

J. Grybas parodys spal
votą judžių filmą iš LDS 
šeinio, Jcųris įvyko Detroite 
pereitą vasarą. u / 

, Atsiveskite savo draugus 
ir pažįstamus., •

Paveikslų rodymas pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjai

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekantis banketas 
atsibus šeštadieni, Gegužės-May 25 
d., Laiškanešių svetainėje, 314—15th 
Avė. S o.

Banketo komitetas susideda tik 
iš vyrų ir jis tikrai patieks gerus 
pietus, nes nenorės pasirodyti pras
tesniais kukoriais už moteris; jie 
stengiasi padaryti pietus kuo geriau
sius.

Prašome visus atsilankyti ir įsi
tikinti, kad tikrai bus kas nors 
“special.” ; /

Pradžia 12 valandą.
Rengėjai (40-41

BROCKTON, MASS.
Moterų ApŠvietos Klubo išvyka 

(piknikas) įvyks gegužės 26 d. Us- 
tupų sode, 27 Cleveland Ave., Mon
tello. Pradžia 1 vai. dieną.

Vyrų Dailės Grupė rengia pikni
ką po stogu šeštadieni, Birželio-June 
1 d., Liet. Taut. Namo didžiojoje sa
lėjo, 668 N. Main St., Montello. Pra
džia 7 vai. vakaro. Geo. Shimaitis

(40-41)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperacinės Spaudos 

Bendrovės Direktorių Tarybos eilinis 
susirinkimas įvyks šį pirmadienį, 
gegužės 27, 7:30, Lietuvių Namo B- 
vės name, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Direktoriai prašomi daly
vauti. Sekretorius

Pirmas Rodymas Amerikoje— 
Dokumentinis

“THE GREAT BATTLE 
ON THE VOLGA” 

ARTKINO
Matykite mūšį, kuriame Hitlerio 
nugarkaulį sulaužė. Filmavo 150 
fotografistų, po didžiausia ugnimi.

Ekstra — spalvotas filmas:

“THE WORLD APPLAUDS 
GEORGIAN DANCERS” 4

CAMEO TEATRE
8th Ave. and 44th St. | 

JU. 6-8534

(Liberty)--Penkt, gegužės (May) 24, 1963




