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KRISLAI
Senas Vincas.
Gyvenimo ir kovų sūkuriuose. 
Kardinolai prieš prezidentą. 
Ir “šilta ir šalta.’’ 
Jau be jokių ribų. 
Jubiliejiniai parengimai.

— A. Bimba —

Su draugo Vinco Jakščio 
jCSeno Vinco) mirtimi neteko
me vieno iš seniausių m ū s ų 
pažangaus judėjimo veikėjų. 
Mirė jis sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Mirė po gana ilgos 
ligos. Aišku, kad prieš porą 
metų jo mylimos žmonos mir
tis žymiai prisidėjo prie 
kirtimo jo sveikatos.

J. Valstijų diplomatiniai 
pasitarimai ir politika

Washingtonas. — “Nau-. naujoji valdžia susidūrė

Kosimo reakeminkai 
žudo civilius žmoues

pa-

Visas šio mūsų seno, įžy
maus veikėjo-rašytojo gyveni
mas buvo medžiaginiai sunkus 
ir politiniai audringas. Jis 
buvo didžiulės biedno valstie
čio šeimos sūnus ir iš pat ma
žens turėjo sau duoną pelnyti. 
Ir per visą savo gyvenimą pas
kui Vincas nebepamiršo savo 
tos vargingos kilmės. Visą gy
venimą paskui jis aukojosi ko
vai ir veiklai už palengvinimą 
darbo žmogaus naštos.

Tik dvidešimties metų jau
nuoliu būdamas Vincas aplei
džia savo brangią tėvynę Lie
tuvą ir pasileidžia į pasaulį 
laimės ir šviesos paieškoti. 
Dar pradžioje šimtmečio mes 
ii randame Škotijoje sunkia
me ir sveikatai ir gyvybei pa- 

f vojingame angliakasio darbe. 
Ten jis įsitraukia į darbinin
kišką socialistinį sąjūdį ir 
1906 metais aktyviškai daly- 
v a u j a įsteigime pažangaus 
laikraščio “Rankpelnio.”

joji Jungtinių Valstijų vy
riausybė energingai imasi 
diplomatinio veikimo”, ra
šo W. J. Jorden. Jis nurodė, 
kad tos diplomatijos rezul
tatai jau yra Kongo res
publikoje, kur Kasavubu, 
Tshombe ir Kalonji sudarė 
vienybę karui prieš Gizen
gos vyriausybę. Ta vienybė 
įvyko po to, kai ten atsilan
kė G. M. Williams, JAV 
Valstybės sekretoriaus pa
galbininkas, tai yra, specia
listas Afrikos reikalais.

I Rio de Janeiro, Brazdi- 
ją, atvyko Adolfas A. Ber- 
le, JAV vyriausybės virši
ninkas Lotynų Amerikos 
reikalais. Jis tarėsi su Bra
zilijos prezidentu Quadro
su. Buvo svarstoma JAV ir 
Brazilijos santykių reika
lai, ir santykiai su Kubos 
respublika.

Kaip žinia, Brazilijos

! su 
sunkumais — tai palikimas 
pirmesnės valdžios. Reika
linga pagalba iš kitų šalių. 
Brazilijos vyriausybė pasi
sakė, kad ji laikysis drau
giškos politikos su visomis 
užsienio valstybėmis, kaip 
kapitalistinėmis, taip ir so
cialistinėmis, jų tarpe ir su 
Kuba. Ši jos politika Wash- 
ingtonui nepatinka.

Washingtone Tarybų Są
jungos ambasadorius Mi
chailas Menšikovas tarėsi 
su JAV Valstybės sekreto
riumi Rusku. Jie kalbėjo 
Laoso valstybės reikalais. 
Menšikovas sakė, kad Lao
so kare jau dalyvauja JAV 
karininkai, vienas jų ten 
jau buvo užmuštas.

Varšuvoje vėl pradės tar
tis JAV ambasadorius J. D. 
Beam su Kinijos ambasa
doriumi Ping-nan.

Leopoldville. — Kasavu- 
bu ir Mobuto kareiviai žvė-

vilinius gyventojus, 44 nu
žudė ir labai daug sužeidė.

Prieš kelias dienas Gi- 
zengos kariai buvo užėmę 
Luluaburgo miestą, bet vė
liau iš jo pasitraukė.

Tada į miestą įsiveržė 
Kasavubu-Mobuto-Ileo re
akcinės jėgos ir tuojau pra
dėjo areštuoti žmones už 
tai, kad jie gražiai priėmė

Jungtinių 
Luluaburge 
paliuosuoti

žmones puo-
kariai ir
Jie savo

Gizengos karių būrį.
Keli tūkstančiai žmonių 

susirinko prie 
Tautų centro - 
ir reikalavo 
areštuotus.

Tada civilius 
lė reakcininkų
žvėriškai žudė, 
žmogžudystę teisina tuo, 
būk kas tai iš pasalų mies
te užmušė tris Mobuto ka
reivius, tai jie už tai lu- 
mumbiečiams keršijo.

Čiimgiimikai įsiveržė į Laosą
karai prieš liaudiečius

Pentagonas ir J B V 
ginkluotės planai

Apleidęs Škotiją, Vincai 
1909 m. pasiekia Jungtines 
Valstijas ir stoja darbuotis 
prie Amerikos Lietuvių Sočia 
listų Sąjungos organo “Ko 
vos.” Iš karto dirba zeceriu. 
paskui tampa 
riumi. Bet 
nedideliame 
ladelphijos 
J.) ūkelyje

administrate- 
vėliau jis įsikuria 
beveik Šalia Phi 

(Gibbstown, N 
ir daro pragyve

nimą iš taipgi nelengvo fizi
nio darbo.

Bet Vincas nesutrauko ry
šių su mūsų judėjimu. Jis 
tartum dar tvirčiau su juomi 
susiriša. Jis veikliai dalyvau
ja politiniame revoliuciniame 
judėjime, jis įeina į Literatū
ros Draugijos komitetą. Jk 
tampa mūsų pažangiosios 
spaudos gausiu koresponden
tu ir bendradarbiu. Jis pra
moksta gana gerai rašyti ii 
rašinėja populiarias apybrai
žai ir apysakaites. Jis kuris 
eilėraščius. Jis važinėja pc 
kolonijas ir ugningomis kalbo 
mis neša į lietuviškąją darbe 
liaudį revoliucinės šviesos 
mintį. Jis visa savo jautria 
siela sveikina mūsų senosios 
tėvynės Lietuvos pasiskelbimą 
socialistine tarybine respubli
ka.

Washingtonas. — Penta
gonas (Jungtinių Valstijų 
ginkluotųjų jėgų centras) 
išdirbo planą didesniam ap
siginklavimui. Karininkai 
planuoja daugiau ginkluo
tis raketomis ir atominiais 
ginklais.

Bet jų planas prieštarau
ja liaudies pageidavimams. 
Kaip kitose šalyse, taip ir 
mūsų žmonės trokšta tai
kos, reikalauja uždrausti ir 
panaikinti atominius ir ki
tokius ginklus.

Prezidentas Kenedis yra 
išreiškęs viltį, kad gal bus 
galima susitarti su Tarybų

Sąjunga atominių ginklų 
kontrolei. Tarybų Sąjunga 
pakartotinai sako, kad jei
gu tik Jungtinės Valstijos 
sutiktų ir susitartų su 
TSRS nusiginklavimo rei
kalais, tai tą pasektų ir ki
tos valstybės. Tada pasau
lis lengviau atsikvėptų, nes 
būtų pašalinta karo pavo
jus ir apsiginklavimo naš
ta.

Pentagono karininkai, su
sidūrę su šiais faktais, tę
sia dar ir kitų ginklų gami
nimą, nes jie mano, kad jei
gu atominiai ginklai ir bus 
uždrausti, tai kitokį gink
lai dar ilgam pasiliks.

Pnompenhas. —Jau 3,000 
Čang Kai-šeko banditų per
ėjo iš Burmos į Laosą ka
rui prieš Liaudies armiją, 
o dar 1,000 jų maršuoja 
per Thailando teritoriją.

Vakarų sudaryta Bouno 
Oumo “valdžia” pasakoja, 
būk čanginiai įsiveržė dėl 
to, nes Burmos karo jėgos 
juos puolė. Bet Laoso liau
dies vyriausybė, k u r i os 
priešakyje stovi princas 
Souvanna Phouma, turi 
įrodymų, kad čanginiai atė
jo į pagalbą Laoso reakci
ninkams.

Princas Phouma, kuris 
su savo valdžia randasi 
Kambodžoje, buvo nuvykęs 
į Laosą. Jis ten matėsi su 
savo pusbroliu princu Soup- 
honouvongu, Liaudies ar-

mi j os vadu, parašiutininkų 
komandieriumi kapit o n u 
Kong Le ir kitais vadais. 
Jie išdirbo planus atrėmi
mui čanginių, nugalėjimui 
reakcijos jėgų ir atsteigi- 
mui visoje Laoso teritorijo
je Phoumos vyriausybės 
galios, kuri laikosi neutra- 
liškos pozicijos tarp Rytų 
ir Vakarų.

Bet,, išyęngimui karo, La
oso premjeras Phouma siū
lo: (1) Sudaryti koalicinę 
vyriausybę, kurioje būtų ir 
komunistai. (2) Ištraukti 
visus Jungtinių Valstijų 
militaristus iš Laoso. (3) 
Laikytis griežtai neutrališ- 
kos politikos ir, (4) su
šaukti Laoso reikalais 
14-kos Azijos valstybių 
konferenciją.

Ar įvyko suokalbis prieš 
Alžyro liaudies reikalus

Paryžius. — Į Paryžių 
buvo atvykęs H. Bourgui- 
ba, Tunisijos prezidentas. 
Jis ilgai tarėsi su Francū- 
zijos prezidentu De Gaul
le.

Po jų pasitarimo Tunisi
jos ambasadorius pareiškė: 
“Dabar taika priklauso 
nuo Alžyro liaudies vyriau
sybės politikos”. Ir jis sa
kė, kad jeigu Alžyro liau
dies vyriausybė “bus suga- 
bi”, tai ii pasinaudos proga 
ir karas bus baigtas.

Kokiomis sąlygomis? Iš 
to, kas viešai pasakyta, tai 
naudingomis Francūzijai. 
Francūzija ir NATO nariai 
siekia baigti karą Alžyre. 
Ypatingai jis puldo Jungti
nių Valstijų vardą Alžyre 
ir Afrikoje. Alžyriečiai sa
ko: “Prieš mus kariauja 
JAV ginklais, amunicija ir
JAV karo specialistai”. Be-:Afrikos valstybės.

silaisvinančioje Afrikoje 
tokia padėtis yra žalinga 
Vakarų politikai. Baurgui- 
ba yra Vakarų politikos 
rėmėjas.

Alžyro Liaudies Laikino
ji vyriausybė, priešakyje 
su Ferhat Abbas, yra Tuni- 
sijoje. Tunisija rubežiuoja- 
si su. Alžyru iš Rytų pusės. 
Vakarai mano, kad jeigu ji 
nusistatytų prieš Alžyro 
Liaudies vyriausybę, tai 
Francūzija laimėtų Alžyre. 
Jie daugiau vilties gavo po 
Maroko karaliaus Moha- 
medo staigios mirties, nes 
mano, kad naujasis kara
lius neis tėvo keliais. Maro
kas rubežiuojasi su Alžyru 
iš Vakarų pusės. Jeigu Tu
nisija ir Marokas nusista
tytų prieš Alžyro liaudies 
reikalus, tai alžyriečiai bū
tų izoliuoti nuo pagalbos iš 
kitų šalių, kurios pažadėjo

JBV organizuoja 
Taikos korpusą

Prasidėjo

atomi- 
subma-

minios

Tai toks buvo mūsų Senas 
Vincas.

Asmeniškai aš jį pradėjau 
pažinti apie 1919 metus. Vie
na šio mūsų tautos tauraus 
sūnaus būdo ypatybė man 
visuomet labai patikda
vo. Jis buvo nepagydomas 
optimistas visuose visuomeni
nio darbo baruose. Kiekvieno 
darbo imdavosi šilta ranka. I 
kiekvieną savo užmojį įdėda
vo kiekvieną unciją savo 
energijos ir žinojimo. Už sa
vo įsitikinimus ir supratimus 
jis kovodavo visomis pajėgo
mis.

Ilsėkis, Vincai, baigęs savo 
ir audringo darbo kelio

nę. Mes, likusieji, tęsime puo- 
(Tąsa 6-tam pusi.)

Angly protestai 
prieš JAV bazes

Londonas,
nauja protesto banga prieš 
Jungtinių Valstijų 
nių karo lėktuvų ir 
nnų bazes.

Salisbury mieste
maršavo su vėliavomis po 
obalsiu: “Ban the Atom 
Bomb?”

Holy Loch. prieplaukoje, 
kur JAV įrengė atominių 
submarinų bazę, tai škotai 
protestavo. Jie įrengė pala
pines, kuriose apsigyveno 
kelioms dienoms. Ant pala
pinių didelėmis raidėmis 
užrašyta: “No U.S.A. Po
laris”.

Čionai

Sako, kad Turkija 
paklusni Vakarams
Ankara. — “Turkija už

sienio politikoje nedarys 
nei vieno žingsnio nepasi
tarusi su Washingtonu”, — 
rašo C. L. Sulzbergeris. Jis 
nurodo, kad prieš 9 mėne
sius, kada 1960 m. turkai 
karininkai nuvertė senąją 
vyriausybę ir jos vadus su
kišo į kalėjimą, tai Vaka
rai buvo nusigandę.

Bet Turkija leido Jung
tinėms Valstijoms įrengti 
“Jupiter” raketų bazes, 
nors prieš tai Tarybų Są
junga protestavo.

Vakarai užtikrino Turki
ją, kad už jos paklusnumą 
jie pritars Turk., kad ji ir 
toliau laikytųsi sau Hatay 
provinciją,, kurią Sirija 
kalauja grąžinti jai.

Dabar jau negalimas 
lokalinis A-karas

New Yorkas. — Augant 
liaudies prieškariniam nu
sistatymui, karo kurstyto
jai aiškina, kad būk “gali
mas lokalinis atominis ka
ras”. Jų tikslas nuraminti 
taikos šalininkus: “Nebijo
kite, gali būti mažas karas, 
bet didelio galima išveng
ti”.

Karinių reikalų žinovas 
ir istorikas Walter Mills 
išleido brošiūrą “Perma
nent Peace”, kurioje pa
reiškia, kad negalimas lo
kalinis atominis karas, nes 
jeigu jis tik prasidėtų, tai 
pavirstų į visapasaulinį.

NATO išeigų našta 
gula ant JAV pečių

Paryžius. — Po daugelio 
planų ir sumanymų “pa
lengvinti JAV naštą užlai
kyme NATO” ji vėl pasili
ko ant Jungtinių Valstijų 
žmonių pečių. Tik biskį ją 
sumažino, nes dalį perkėlė 
ant Vakarų Vokietijos ir 
kitų NATO narių, bet vis 
tiek Jungtinės Valstijos pa
dengs 31 procentą visų iš
eigų.

NATO, tai Vakarų karo 
sąjunga, kurią sudaro pen
kiolika valstybių. NATO 
buvo suorganizuota JAV 
pastangomis, tai ant jų pe
čių ir gula sunkiausia išlai
kymo našta.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis išleido pa
tvarkymą organizuoti Tai
kos korpusą (Peace Corps). 
Taikos korpusas bus orga
nizuojamas iš savanorių 
vyrų ir moterų, kurie veiks 
užsienyje. Jo nariai bus la
vinami kalbų, politikos, pa
ruošti sveikatos ir techni
kos klausimais. Iki 1961 
metų pabaigos Kenedis sa
kė, kad užsienyje jau bus 
iki 1,000 žmonių Taikos 
korpuso narių.

J i e veiks vadovystėje 
Valstybės departame n t o. 
Pirm bus paimti į Taikos

korpusą, juos ištyrinės Fe
deral Bureau of Investiga
tion (Federalinis Tyrinėji
mų Biuras). Jiems vado
vaus R. S. Shriver, biznie
rius iš Chicagos.

Prezidentas sakė, kad 
Taikos korpuso vieno nario 
išlavinimas, paruošimas ir 
užsienyje užlaikymas vals
tybei atsieis pet metus nuo 
$5,000 iki $12,000.

Iš korespondentų aprašy
mo suprantama, kad Tai
kos korpusas steigiamas 
propagandai ir agitacijai 
už Vakarų santvarką.

rei-
KONGIEčIAI PRIEŠ 
JAPONIJOS KARIUS
Leopoldville.

pasklydo gandai, kad į Kon
go bus prisiųsta Japonijos 
karių, kaipo Jungtinių Tau
tų jėgų. Visur ’girdisi pro
testai. Numatoma, kad jei
gu bus prisiųsta japonų, 
tai Vakarai suduos smūgį 

| savo politikai.

Londonas. — Anglų ad
mirolai mano, kad Tarybų 
Sąjunga suteikė submarinų 
Indonezijai ir Jungtinei 
Arabų Respublikai. Taipgi 
ji pagelbėjo Kinijai pasi
statyti naujų submarinų.

Prancūzai ir ispanai 
pasitrauks iš Maroko

Rabatas. — Kovo 2 d. su
kanka penkeri metai nuo 
Maroko valstybės nepri
klausomybės. Francūzija ir 
Ispanija vis dar laikė Ma
roke savo karinių jėgų, bet 
su kovo 2 diena jau turės 
pasitraukti.

Tūliems Vakarų diplo
matams labai nepatinga, 
kad Maroko karalius akty
viai dalyvauja kovoje už 
kitų kolonijų žmonių lais
vę ir palaiko draugiškus ry
šius su socialistinėmis šali
mis.

WASHINGTONAS.—A. 
J. Goldbergas, Darbo sek
retorius, sako, kad mūsų 
šalyje jau yra 5,500,000 
bedarbių.

Chicago.—Pietinėje mies
to dalyje nusiautė tornado 
audra. Vienas žmogus už
muštas, 82 sužeisti ir pa
daryta daug nuostolių.

HAVANA.—Kubos prie
šai šaudė į minią. Du žmo
nes užmušė ir šešis sužei
dė. Milicija suėmė 
liaudies priešui

tris

Londonas. — Anglijoje 
pakelė laikraščių kainas.

Brazilijos kava ir 
juodoji rinka

Rio de Janeiro. — Brazi
lija daugiausiai kavos pa
gamina pasaulyje. Jos mil
žiniškas daugis eina į Jung
tines Valstijas.

Brazilijos vyriausybė su
sekė, kad kavos plantato
riai slapta gabena kavą į 
Jungtines Valstijas, o gau
tus dolerius Brazilijoje 
maino gaudami už dolerį 
po 215 kruzeirų, vieton nu
statyto kurso 100.

Sakoma, kad iš Brazilijos 
net septyni laivai slapta iš
plaukė su kava, jų tarpe ir 
“Buenos Aires” laivas.

New Yorko prieplaukos 
viršininkai patvirtino, kad 
“Buenos Aires” atplaukė su 
200,000 svarų kavos.

TERRE HAUTE, Ind. — 
Įvyko sprogimas Viking 
anglie^ kasykloje. Nelai
mėje žuvo 22 angliakasiai.

Washingtonas. — JAV 
astronomai sako, kad TSRS 
7-ių tonų satelitas jau su
degė.

Maroko liaudiečiai 
turi daug įtakos

Rabatas. — Vakarų di
plomatai manė, kad Mo- 
hammedo sūnus Hassanas 
pasisuks į Vakarų politiką. 
Bet dabar jie jau nuogąs
tauja, nes Maroko liaudie
čiai turi masėje didelės įta
kos.

Taipgi už kairiuosius 
dirba ir laikas. Seniau Af
rikos žmonės ramiai vilko 
baltųjų jungą, o dabar apie 
20 valstybių jau turi tauti
nę laisvę, o kolonijose eina 
kova prieš imperialistus.

Telegrama iš
Vilniaus “Laisvei”

Senam Vincui mirus 
reiškiame gilią užuojautą 
velionies artimiesiems ir 
kovos draugams. >

Gražus atminimas apie 
rašytoją ilgam liks jo tėvy
nėje.

Grožines Literatu ros 
leidykla:

J. čekys,
J. Tornau
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Pradeda ne iš to galo
GERAI, kad prezidentas Kenedis svarsto Jungtinių 

Valstijų santykius su Kinija. Pavyzdžiui, galima būtų 
jį tik pasveikinti, kad jis siūlo Kinijai įsileisti Amerikos 
korespondentus, o Amerika jau įsileisianti koresponden
tus iš Kinijos. Iki šiol palaikomas Amerikos užsidary
mas nuo didžiosios Kinijos buvo didžiausia diplomatinė 
beprotystė. t '

Betgi mums atrodo, kad mūsų naujasis prezidentas 
čia pradeda darbų ne iš to galo. Korespondentais apsi
keitimas yra tik menkniekis. Laikas mūsų prezidentui 
pakeisti visa Amerikos politika linkui Kinijos. Pirmuti
nis žingsnis naujoje politikoje turi būti pripažinimas 
Kinijos ir užmezgimas su ja diplomatinių ryšių. Štai ko 
būtinai reikia. Štai nuo ko reikėtų pradėti.

Neparodė reikalingo 
susirūpinimo

ŠIOMIS DIENOMIS FLORIDOJE beveik porą sa
vaičių posėdžiavo Amerikos Darbo Federacijos-CIO Pil
domoji taryba. Šis vadovybės sąskrydis turėjo būti labai 
svarbus. Deja, juomi tenka nusivilti. Jis davė labai ma
žai—beveik nieko nedavė. Aukštoji federacijos hierar
chija, tiesa, smarkiai ir teisingai nusiskundė krašto 
ekonomine padėtimi, ypač dėl mus jau labai smarkiai 
plakančio nedarbo. Bet apie bedarbių organizavimą ko
vai prieš alkį ir už darbus darbo unijų vadovybė visiš
kai pamiršo. Federacijos vadai nesurado žodžių pasisa
kymui už nusiginklavimą, už drastišką sumažinimą mili- 
tarinių išlaidų. Jie dar norėtų, kad Kenedžio admini
stracija daugiau ginkluotųsi.

Kitas klausimas. Paskutiniais keleriais metais darbo 
unijų narystė žymiai sumažėjo. Yra unijų, kurios nete
ko desėtkų tūkst. narių. .Išskyrus skaitlingą sunkve
žimių vairuotojų (“tyįfnsterių”) uniją, kuri prieš treje
tą metų buvo išmesta iš federacijos, visos kitos unijos 
neteko narių. Bet nesimato, kad šituo gyvybiniu klausi
mu Pildomosios tarybos posėdyje būtų buvę rimtai Su
sirūpinta. Nieko nesimato ąpie kokį nors naują energin
gą vajų organizavimui neorganizuotų darbininkų.

Tuo tarpu Pildomoji taryba nutarė paaukoti net 
keturis milijonus dolerių neva padėjimui Afrikos ir 
Azijos darbininkams susiorganizuoti į darbo unijas. 
Nieko prieš tai nebūtų galima sakyti, jeigu šitie keturi 
milijonai dolerių būtų iš tikrųjų pašvęsti organizavimui 
kolonijose ir buvusiose kolonijose darbininkų. Deja, jau 
seniai aiškiai įrodyta, kad mūsų profesinių sąjungų 
(unijų) vadovybei tas mažiausia apeina. Toji didžiulė 
dolerių suma skiriama pakreipimui Azijos ir Afrikos 
darbininkų “prieš komunizmo pavojų”. Visos pastan
gos bus dedamos neleisti naujai išsilaisvinusiems darbi
ninkams organizuotis į kovingas, revoliucines darbo uni
jas. Šitais keturiais milijonais dolerių Federacijos va
dovybė finansuos Azijoje ir Afrikoje šaltąjį karą. Tai 
bloga. Tai prasižengimas prieš darbo žmones.

Kraštutinieji negrai
KOMERCINĖ SPAUDA sakosi jau suradusi “kraš

tutinių jų” negrų judėjimą. Jie esą nepasitenkinę Natio
nal Association for the Advancement of Colored People 
vedama lėta kova prieš segregaciją ir diskriminaciją. 
Šitie “kraštutinieji” negrai buvo surengę prie Jungtinių 
l’autų demonstraciją prieš nužudymą Lumumbos. New 
Yorko mieste tos “kraštutiniųjų” negrų grupės kol kas 
turinčios tik apie 2,000 narių. Tai, žinoma, nedaug, jei
gu atsiminsime, kad šiame didmiestyje gyvena daugiau 
kaip milijonas negrų.

Labai galimas dąiktas, kad ne tik New Yorko, bet 
ir visos Amerikos negruose bręsta nuomonė, kad kova 
prieš rasinę diskriminaciją eina per lėtai. Slenka die
nos, mėnesiai, metai, o segregacijai ir diskriminacijai 
jokio galo dar vis nesimato. Nesistebėsime, jeigu gana 
greitoje ateityje pradės veržtis į priekį daug kovinges- 
nis negrų judėjimas, negu tas, kurį šiandien atstovauja 
konser\tetyviška sena Nacionalinė acociacija dėl negrų 
pažangos. Tik stebėtis reikia, kad iki šiol asociacija ne
turėjo jokio konkurento. Ji bus priversta paaštrinti ko
vą už negrų teises, jeigu nenorės būti nustelbta daug 
energingesnio ir kovingesnio sąjūdžio.

Komunistų programa 
prieš nedarbą

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Komunistų partija lape- 
lio formoje išleido savo pasiūlymus kovai su nedarbu. 
Tai labai rimtai apgalvoti ir praktiški pasiūlymai. Jie 
turėtų būti rimtai visų apsvarstyti.

Komunistų partijos programa susideda iš sekamų 
dešimties punktų:

1. Vyriausybė privalo tuojau pradėti plačią viešųjų 
darbų programą. Tuose darbuose turi būti unijinė alga.

2. Turi būti i<est i 30 valandų darbo savaitė, palie-
%

DAR APIE TĄ BUDELĮ
Chicagos dienraštyje “Vil

nyje” (vas. 25 d.) Pilėnų 
Margiris suteikia mums 
dar įdomių pastabų apie 
jau visiems lietuviams ge
rai žinomą budelį PlechavL 
čių. Medžiagos jis pasisė
męs iš kunigo P. Žadeikio 
užrašų. Margiris sako:

'Mums bus bene įdomiausia 
toji užrašų vieta, kurioje kun. 
P. žadeikis pasakoja apie P. 
Plechavičiaus vartotas priemo
nes “tvarkai” Skuode ir jo 
apylinkėse palaikyti. O tos 
priemonės tikrai pasibaisėti
nos. Plechavičius dažnai nei 
teismų, nei kaltės įrodymų 
nereikalavo. Sugautas asmuo, 
kuris jam nepatikdavo, būda
vo be jokių teismų nudėda
mas vietoje. Ypatingai jo 
žiaurumas pasireikšdavo ko
munistų atžvilgiu.

“čia reikia pabrėžti,” rašo 
kun. P. žadeikis, “jo griežtu
mą kovoje su bolševikais ir 
plėšikais. Su tos rūšies žmonė
mis jis nedarė jokių ceremo
nijų: sugavęs bolševiką ar 
plėšiką, jis paklausdavo tik, 
kaip nori būti šaunamas — ar 
stačias, ar gulsčias?”

Įdomus taip pat iš to laiko
tarpio išlikęs P. Plechavičiaus 
“Įsakymas Nr. 2,” taikytas jo 
valdytos apylinkės gyvento
jams. Tuo įsakymu jis už
draudė žmonėms be specia
laus jo leidimo ruošti bet ko
kius susirinkimus. Uždraudė 
net ir mažiausią agitaciją 
prieš tariamą “teisėtą” Lietu
vos valdžią, grasindamas ne
paklusniesiems mirties baus
me. Mirties bausmė laukė 
net ir tų, kurie išdrįs nuplėšti 
jojo išlipintus skelbihius, kaip 
pagaliau ir tiems, kurie “ne-, 
pildys mano įsakymų.”

Tokią “laisvę,” “nepriklauso
mybę” • ik “demokratiją”'' P; 
Plechavičius su Savo, sėbrais’ 
įvedė 1919 metais Žemaitijo
je, o vėliau ii; visoje Lietuve-; 
je., Tokia; “lajsvė,” “nepri
klausomybė’' ir ’demokratija” 
tęsėsi iki 1940 metų'/’

Šiandien, ačiū dievui, viso
kie plechavičiai ir jų paka
likai nebesėdi Lietuvos žmo
nėms ant sprando. Šiandien, 
sugužėję į Ameriką, jie pa
virto visokio plauko “vaduo
tojais,” kurie visa gerkle rė
kia; “Grąžinkite mums Lie
tuvą !”

Kokios Lietuvos jūs norite, 
ponai? Plechavičinės ? Už
mirškite ją. Ji jau praeity ir 
niekada nebegrįš. Apie ją jūs 
galite tik svajoti. Svajoti ir 
prisiminti tuos “gerus laikus,” 
kai Skuode ar kur kitur ne
reikėjo su bolševikais, anot 
kun. P. žadeikio, “daryti jo
kių ceremonijų.” O jeigu kar
tais sąžinė pabustų, tai užpil
kite ją generolo P. Plechavi
čiaus pardavinėjama degtine. 
Jis bus jums už tai didžiai 
dėkingas.

KLERIKALAI PRIEŠ 
ŠVIETIMO PROGRAMĄ

Chicagos kunigų organas 
“Draugas” jau viešai išsto
jo prieš prezidento Kene
džio pasiūlymus Kongresui 
švietimo reikalais. Kaip 

kant 40 valandų darbo savaitės mokestį.
3. Turi būti tuoj praplėsta prekyba su socialisti

niais kraštais. /
4. Federalinė nedarbo apdrauda turi apimti visus

darbininkus, mokant jiems du trečdalius algos per visą 
nedarbo laiką. " • • • ■

5. Galas turi būti padarytas visokiai rasinei bei tau
tinei diskriminacijai.

6. Tuojau įvesti minimum $1.25 valandai algą.
7. Stambiosios korporacijos turi būti daug aukščiau 

aptaksuotos. Turi būti pašalinta iš algų išskaičiavimo 
taksų (“witholding tax”) sistema.

8. Apriboti iškėlimą fabrikų į naujas vietas, arba iš- 
kraustymą į užsienį.

9. Įvesti pilną socialinę apsaugos sistemą, apimant 
kiekvieną amerikietį nuo lopšio iki grabo. • Pilniausias 
medicininis aprūpinimas visiems senatvėje.

10. Federalinė parama skaudžiausiai nedarbo pa
liestoms sritims.

Komunistų partijos programos kovai su nedarbu 
šūkis “Valdžia ir stambusis biznis turi pasiimti pilną 
atsakomybę už suteikimą darbininkams darbo arba al
gos, už teisę į darbą”.
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žinia, prezidentas .siūlo su
teikti viešosioms mokyk
loms federalinės paramos 
sumoje keleto bilijonų do
lerių ateinančiais dvejais- 
trejais metais. “Draugas” 
užgieda:

Tačiau visi tie, kurie yra 
labai gerai susipažinę su Jung
tinių Valstybių švietimo siste
ma, su valstybinės konstituci
jos nuostatais ir žino dabarti
nę mokyklų padėtį, stato svar
bų ir rimtą klausimą: ar iš vi
so yra reikalinga federalinė 
parama švietimo reikalams?

Tėvų jėzuitų leidžiamame 
žurnale “America” randame 
autoritetingų hsmenų pareiš
kimų, kuriuose ryški abejonė 
tokios federalinės paramos 
reikalingumu.

Tiesa, girdi, sakoma, kad 
mums trūksta apie 70,00'0, 
bet “šis skaičius yra perdė
tas.” Be to, “jei kurioje 
krašto vietovėje t r ū k s t a 
mokytojų, tą trūkumą yra 
pajėgios papildyti ir pa
čios savivaldybės.” Betgi 
iki šiol tas trūkumas ne
buvo papildytas ir, aišku, 
nebus., jei federalinė para
ma neateis. Tai mūsų kle
rikalams nerūpi ir nesvar
bu.

Toliau: . •
“America”', taip, pasisako: 

“Mes remsime Federalinės pa
galbos planą švietimui tiek, 
kiek ji pasirodys esanti rei
kalinga. Bet mes dar turime 
būti įtikinti, kad; tai yra ge
neralinės federalinės paramos 
reikalas — tuo labiau, kad 
apsiribojama tik viešomis mo
kyklomis.”

Dabar, aišku. Katalikų 
bažnyčia priešinga prezi
dento programai, priešin
ga teikimui feder alinės 
paramos krašto švie t i m o 
reikalams^ ‘: Prležastiėš ne
reikia tolu ^Ieškoti. Mat, 
prežidėnto pasiūlytoje pro
gramoje kalbama tiktai 
apie viešąsias, m o k y klas. 
Joje jokios finansinės para
mos iš federaliniu fondu 
nežadama parapijinėms ir 
privačioms mokykloms. Bet 
kaip tik todėl prezidento 
pasiūlymai, nors ir toli gra
žu dar nepakankami, susi
laukia labai plataus prita
rimo. Tik reikia, kad Kon
gresas juos dar papildytų 
ir priimtų.

JIE BIJO KOMUNISTŲ
Clevelando smetonininkų 

laikraščio redaktorius pra
šo savo pasekėjus labai sau
gotis komunistų. Jie esą 
labai, labai gudrūs. Girdi, 
“juk gerai, žinom, k a d ko- 
munis tai, kad visą tave 
įtrauktų, niekad neprašo 
tuoj pačiam ir lįsti. Pirma 
prašo tik vieno piršto, pas
kiau rankos, o paskiau — 
tu pats lįsi...”

Taip esą su bendradar
biavimu sUi Tarybų Lietu
va. To reikią baisiai sau
gotis.

Betgi, kiek mums žino
ma, niekur ir niekados ko
munistai nėra nei prašę, 
nei raginę smetonininkų 
laikraščio redaktorių Balį 
Gaidžiūną bendradarbiauti. 
Jie puikiai seniai žino, kad 
jis yra lietuvių tautai žu
vęs, tapęs jos įtūžusiu prie
šu. Bet kas liečia jo skaity
tojus, tai netenka abejoti, 
kad daugelis jų su laiku su
sipras ir supras, kaip be
gėdiškai jie buvo Gaidžiū- 
no apgaudinėjami.

NEMATO NEI 
BEDARBIŲ NEI 
DEPRESIJOS

Chicagos “Sandara” kri
tikuoja ir bara prezidentą 
ir Darbo sekretorių Gold— 
bergą už kalbėjimą apie 
ekonominę depresiją.. Tik 
pasiklausykite:

Bėgyje pastarųjų keliolikos 
dienų Darbo Departamento 
sekretorius Goldberg važinė
damas iš vieno miesto į kitą, 
pasakoja spaudos, radio ir te
levizijos atstovams, jog Ame
rikoje įsivyravo ne tik rece
sija, bet ir depresija. Esą, 
milionai žmonių atsidūrė be 
darbo ir jog tūkstančiai žmo
nių stovi eilėse, norėdami gau
ti bent puoduką sriubos ir rie
kutę duonos.

Toks esamos padėties at
vaizdavimas yra klaidinantis 
ir vienpusiškas. Darbo sekre
torius vengia prisiminti apie 
tai, jog daugelyje vietovių 
biznis ir pramonė nei kiek ne
atslūgo, o bedarbių esama vi
sai mažai.

Girdi., “matoma, p. Gold-; 
berg nori sukelti visoje ša
lyje baimės psičhozą ir‘pri
versti Kongresą užgirti vi
sus tuos projektus, kuriuos 
neseniai vyriausybė jam 
pateikė.”

“Sandaros” peckeliai pri
deda savo balsą prie reak- 
cioniškiausių republikonų, 
kurie nė kalbėti nenori apie 
kokias nors pastangas pa
lengvinti ekonominę padėtį 
ir rūpintis bedarbių reika
lais.

Redakcijos Atsakymai
• J. Šleiniui, Tarybų Lietu
va. — Jūsų šešis straipsne
lius apie didžiuosius kom
pozitorius gavome ir sunau- 
d o s i m e . Širdingai ačiū. 
Taipgi ačiū už laiškutį ir 
gerus linkėjimus. To paties 
linkime ir jums.

Klaidų atitaisymas
Kovo 3 d. laidoje “Kas 

ką rašo ir sako” pirmos 
skilties paskutiniame para
grafe pasakyta:

“Tačiau įdomu štai kas. 
Juk tie vyskupai, kuriuos 
vyskupas atsisakė šventin
ti, per keletą metų lankė 
seminariją.”

Žodis vyskupai turėjo 
būti vyrukai.

Taipgi 6-to puslapio pir
moje skiltyje po antrašte 
“Dėl fermos ir dėl turinio” 
paragrafas išėjo su klaida. 
Jis turėjo skambėti seka
mai:

“Veikalas pernelyg ilgas 
ir nuobodus. Nors čia ir ten 
išgirsti vieną kitą dialogą 
bei pasisakymą, literatūri
niu atžvilgiu, nieko sau, 
bet tai veikalo nesutvirti
na, nes jis yra atitrūkęs 
nuo realybės, nėra ką su
tvirtinti,,—nėra pagrindo.”

Viena. — 1960 metais 
Austrija turėjo $23,000,000 
deficito.

Praslinko pusšimtis metų 
nuo to laiko, kai moterys 
pradėjo tarptautiniai rišti- 
gvildenti kasdieninius gy
venimo reikalus.

Apdairesni visuomeninin
kai permatė, kad kol mote
rys pačios neims svarstyti 
sunkiųjų gyvenimo proble
mų, bent kokie palengvini
mai bus sunkihi pasiekia
mi. . A

Per paskutinį pusšimtį 
metų moterų gyvenimo pa
dėtis daug pasikeitė ir spar
čiai žygiuoja pirmyn, ša
lyse, kur dar egzis t u o j a 
moterų d i s k r i minaci j a, 
stiprinama kova už visiš
ką lygiateisiškumo įgyven
dinimą. Kitur nors oficia
liai moterų teisės ir yra su
lygintos, prąkt i k o j e dar 
daug kas likosi nugalėti.

Šiandien svarbiausia prob
lema moterims tenka rišti, 
tai kova už pasaulinės tai
kos išlaikymą. Mūsų am
žiuje pergyventa du pasau
liniai karai. Pavojus grūmo
ja trečiuoju, pačiu baisiau
siuoju karu, kuris, jeigu 
iškiltų, galėtų sunaikinti 
visus iki šiol žmogaus iško
votus" mokslinius pasieki
mus. Sąmoningos moterys, 
kaip ir vyrai, jau, nesidali- 
na į kilnesnes arba prastes
nes tautas bei rases, bet 
kovoja, kad dėl mažos gru
pės išnaudotojų nebūtų be
prasmiškai liejamas žmo
gaus kraujas. Kovoja, kad 
kūdikiai augtų ne karo 
troškėj ų užgaidoms paten
kinti, bet gražiam, vertin
gam žmogaus gyvenimui. 

Norintiems nuodugniai sekti šių 
1 laikų gyvenimų Lietuvoje

Aš gaunu ir įkaitau Lie
tuvoje išeinančius du labai
svarbius leidinius — dien
raštį “Tiesą” ir žurnalą 
“Tarybinė moteris.” Ypa
tingo dėmesio vertas dien
raštis “Tiesa.” Šiame gra7 
žiai vedamame ir labai 
turiningame Vilniaus dien- 
r a š t y j e puikiausiai atsi
spindi šių dienų gyvenimas 
mūsų senojo je tėvynėje. 
Laikraštis kupinas kores- 
podencijų ir žinių iš mies
tų, miestelių, iš, kolūkių, iš 
įmonių. “Tiesoje” kasdien 
beveik ištisas puslapis pa
švenčiamas pasaulinėms ži
nioms. O ypač joje telpa 
daug savikritikos. Žiniose, 
straipsniuose bei atsišauki- 
m u o s e pagerbiami geri, 
darbštūs žmonės, kaimo ir 
miestų darbininkai, tarnau
tojai, o begailestingai pla-^į 
kami tinginiai, paklydėliai, 
atsilikėliai, piktavaliai.

Mane labai imponuoja 
pranešimai, kurie pasakoja 
apie Lietuvos žmonių išra
dingumą. Patys darbinin
kai bei kolūkiečiai išranda 
visokius darbui palengvinti 
įrankius .

Pavyzdžiui, vasario 12-os 
dienos “Tiesoje” savo laiš
ke J. Mališauskas, mecha
nikas iš Biržų rajono “Rau
donosios žvaigždės” kolū
kio, pasakoją apie tai, kad 
jis išrado ir ten pat kalvė
je padarė naujas šakes, ku
rios labai praktiškos mėš- 
lavežystei. Girdi, dviemis 
pakabi nimais prisimėžia 
pilnas vežimas! Puikiai at
simenu, kaip neapkęsdavau 
mėšlo vežimo. Ir sunkus, ir 
dvokiantis, ir nešvarus dar
bas. Mechanikas Mališaus
kas sakosi išsprendęs šitą 
problemą. Nuo dabar ta
me kolūkyje traktorius su 
naujomis šakėmis atliks de
šimties vyrų darbą! Tai 
yra kuo pasidžiaugti!

Arba, štai, Šiaulių rajo
no “Pirmyn” kolūkio me
chanizatoriai taip pagerino 
cukrinių runkelių sodinimą 
ir suėmimą, jog ateinančią 
vasarą jie žada apdirbti vi

Moterys, būdamos žmogaus 
auklėtojomis, kasmet per* 
Moterų Tarptautinę dieAą 
visuose pasaulio kampuose 
rūpestingai iškelia obalsius 
už taiką, už kolonijų išlais- ‘ 
vinimą.

Kovo 8-ąją Tarptautine 
Moterų diena 1910 metais 
paskelbė nedidelis moterų 
skaičius, bet jis išaugo į 
didelį tarptautinį moterų 
sambūrį. Visuose pasaulio 
kampuose su pakilusia 
energija moterys iškelia 
pasaulines problemas. Jos 
reikalauja, kad v i -e t o j e 
beproti ško ginklavimosi 
valstybiniai ištekliai būtų 
naudojami žmogaus gerbū
viui pakelti. Vietoje bom
bų ir durtuvų lai kyla gy
venamieji namai, mokyk
lų rūmai, laboratorijos, li
goninės, ko visur yra per 
maža. Mokslas ir technika 
jau tiek yra pažengę, kad 
žmogui nebereikalinga gy*^ 
venti nędatekliuje, baimė- 
j e dėl neužtikrinto ryto
jaus. Yra nedora naikinti 
maistą vienur, kuomet žmo
nės badauja kitur. Nedo
ra, kad vaikai auga lūšny
nuose ir purve tik todėl, 
kad jų augintojai neišgali 
mokėti didelių nuomų už 
butą.

Kada šiuos opius gyveni
mo klausimus moterys, pra
deda rišti, neišvengiamai 
einama prie pagrindinio 
padėties išsprendimo—prie 
pašalinimo tos santvarkos, 
kurioje tokia nelygybė to
leruojama.

K. Petrikienė

są “100 'hektarų cukrinių 
runkeli^“h be jokio rankiy 
darbo!”’ Visus reikalingus \ 
darbus atliks technika!.

Galėčiau dar daug, daug 
ką parodyti tik iš vieųo ‘šio 
Vilniaus “Tiesos” numerio, 
kaip 'vystosi šiandien Lie
tuves darbai ir gyvenimas. 
Bet lai tik tų poros pavyz
džių užteks.

Žurnalas “Tarybinė mo
teris’’ pamatiniai skiriamas 
nušvietimui šių dienų Lie
tuvos moterų darbo, veik
los, poreikių. Tai labai gra
žiai, rūpestingai apdirba
mas žurnalas. Beveik kiek
viename numeryje randu 
po keletą maistui paruošti 
receptų. Kai kurie net ga
na keistais pavadinimais. 
Pavyzdžiui, šių metų Pir
majame numeryje telpa to
kie keturi receptai: “Riešu
tėlių tortas,” “Žagarėliai” 
“Spurgos” ir “Plikyti vai; 
nikeliai.” Žurnale nemažai 
vietos skiriama vaikų prier 
žiūrai ir ,auklėjimui. *

Svarbu tas, kad tiek dien
rašti “Tiesą,” tiek žurnĄlą 
“Tarybinė moteris” galima 
užsiprenumeruoti labai pri
einamomis sąlygomis. Tik 
įsivaizdųo kite: “Tiesos” 
metinė prenumerata tik 
$4.5 0, o “Tarybinės mo
ters” tik $1.50! Amerikos 
lietuviams, kurie nori ati
džiai sekti Lietuvos žmo
nių gyvenimą, pata r t i n a 
šiuodu leidiniu įsigyti. . O 
užsiprenumeruoti galite 
per Imported Publications 
& Products, 4 W. 16th St., 
New York 11, N. Y. Pa
siųskite’pinigus (čekiu ar- . 
ba “money orderiu”)., ir bū
site prenumeratoriais. Ra
šykite lietuviškai. Tai įstai
gai vadovauja veikli lietu
vaitė. Rcp.

Washir.gtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasi ū 1 ė 
Kongresui aptaksučtM 
sunkvežimius virš 26,000 j* 
svarų, nes jie labai ardo 
auto vieškelius.



‘Laisves’ juhili 
j praėjo, kon<

Sausio ir vasario mėne
siais New Y o r k o miesto 
apylinkėje praūžė 5 žiau
rios sniegų audros, privertė 
56 colius sniego. Užvertė 
kelius ir miestų gatves, va
žinėjimas automobiliais bu
vo neįmanomas. Tūkstan
čius automobilių audros 
sniegu užvertė kelyje. Spe
cialiai policijos greitosios 
pagalbos organai darbavosi 
per naktis išlaisvinimui au
tomobiliuose užsnigtų žmo
nių.

Tas nesitikėtas žiemos 
žiaurumas labai išgąsdino 
žmones. Kai “Laisvės” 
Bendrovės dalininkų suva
žiavimas įvyko, sniegas jau 
buvo nukastas ir keliai jau 
buvo apvalyti, tačiau žmo
nės tebebuvo audrų per
gąsdinti. Nors suvažiavimo 
diena buvo labai graži, 
giedra, bet iš toliau tik ke
li asmenys teatvyko į suva
žiavimą, kiti pabijojo kelti 
koją toliau nuo slenksčio.

Nepaisant visų kliūčių, 
suvažiavimas ir jubiliejinis 
banketas išėjo pavykusiai. 
Daug dalininkų ir svečių 
buvo suvažiavime ir daug 
publikos buvo bankete.

Suvažiavimo proga finan
siniu dovanų “Laisvei”

ijinis banketas 
nertas ateina
įplaukė $2,216.00. Labai 
gražus visuomenės atsižvel
gimas į savo laikraščio 50 
metų sukaktį.

Dovanos atėjo su laiškais, 
sveikinančiais suvažiavimą 
ir “Laisvę’’ jubiliejaus pro
ga. “Laisvės” knygvedė Lil
lian Kavaliauskaitė laiškus 
labai įspūdingai perskaitė 
suvažiavimui. Dalinin k a i 
kiekvieną perskaitytą laiš
ką sveikino entuziastiškais 
aplodismentais.

Ji taipgi pasidarbavo vi
sus laiškus išspaus d i n t į 
“Laisvėje.”

Brooklyniečių jubiliejinis 
banketas praėjo sėkmingai. 
Dabar seka jubiliejinis 
koncėrtas, kuris įvyks ba
landžio 8 d., New National 
Hali, 261 Driggs Avenue, 
Brooklyne.
Jubiliejinės “Laisvės” lai

dos išeis balandžio 4-tą ir 
7-tą dienomis. Tas abi die-1 
nas laikraštis bus dvigubai 
padidintas. Taigi koncertas 
yra rengiamas pasitikimui 
laikraščio jubiliejinių lai
dų.

Baladžio 8 d. sniegas ne-, 
begąsdins nieko, keliai bus 
atdari iš visur, ir mes lauk
sime svečių iš tolesnių ko
lonijų.

Koncerto komisija dar
buojasi sudaryti gerą pro
gramą. Pasirūpinkite ją 
pamatyti ir išgirsti. Apart 
geros programos, bus ir 
kitas dalykas. Dailininkas 
Robertas Feiferis nupiešė 
ir padovanojo gražų certi- 
fikatą^ kuris bus duodamas 
aukojusiems į “Laisvės” ju
biliejinį fondą. Šiame kon
certe šie certifikatai jau 
bus išdavinėjami. O į toles
nes kolonijas jie bus pasiųs
ti paštu.

Šis koncertas Didžiojo 
New Yorko aplinkei yra 
svarbus dalykas, turime 
pasiruošti ne tik dalyvau
ti jame, bet ir pasidarbuo
ti gerai išgarsinti koncertą 
ir sukviesti j jį daug pub
likos. Už dienos kitos “Lais
vėje” matysite koncerto 
skelbimus. Pr. Bubnys

Joniškėlyje įvyko drau
govininkų pasitarimas. Vi
suomeniniai viešosios tvar
kos saugotojai pasidalijo 
patyrimu, numatė būdus 
užkirsti,, kelią nusikalsta
mumui.

J. Valiukaitė

Washingtonas. — Prezi-. 
dentas Kenedis pasky r ė■ 
Mrs. E. Rooseveltienę į 
JAV delegaciją būsimoje 
Jungtinių Tautų Asamlėjo- 
je.

IŠ LLD 20 KUOPOS 
VEIKLOS 1960 M.

Kuopos susirinkimas įvy
ko vasario 16 d. Pirminin
kas Jonas Vaicekauskas 
atidarė susirinkimą. Visi 
komiteto nariai dalyvavo. 
Komitetas ir komisijos iš
davė raportus. Taigi laik
raščių vajininkai ir aukų 
rinkėjai raportavo.

Pirm. J. V. raportavo, 
kad mažai ką jis1 galėjo 
veikti, nes buvo susirgęs, 
buvo operuotas ir ilgai sir
go. Dabar jau sveiksta. 
Džiugu jį matyti sveiks
tant.

Finansų sekretorė A. Že
maitienė raportavo, kad na
riai* duokles mokasi. Jau 
.turi- duokles iš virš 26 na
rių. Ji eina pas narius į 
namus duokles išrinkti, O 
kai kurie jai duokles atve
ža tiesiai į namus. Taipgi 
A. Žemaitienė gavo 4 nau
jus narius į kuopą. Į kuo
pą įstojo Joseph ir Anna 
Bakai, ir Frank Miller ir 
Elsie van Barger. Pasta
roji yra mūsų darbščiosios 
sekretorės dukra.

Iždininkė H. Žukienė ra
portavo, kad ižde dabar yra 
$67.44.

Vajininkės ir aukų rin
kėjos raportavo, kad dar
bavosi pagal aplinkybes. O.

rON, N. Y.
Wellus pranešė, kad dirbo 
abi su M. Kazlauskiene, ga
vo “Laisvei” tris naujus 
skaitytojus, pinigų yra pa
siųsta laikraščiui $243. 
Bet ji dar nežino, kiek d-gė 
Kazlauskienė yra surinkusi. 
Mat, pastaroji nepribuvo į 
susirinkimą. Ji savo rapor
tą išduos ateinančiame su
sirinkime. J. K. Navalins- 
kienė raportavo, kad ji ga
vo “Laisvei” du naujus 
skaitytojus, o “Vilniai” 
tris. A. Žemaitienė gavo 
vieną ir K. Juoząpaitienė 
vieną. Pasiųsta “Vilnies” 
įstaigai $93, o “Laisvei” 
$221.25. Man šiame vajuje 
pagelbėjo A. Žemaitienė, 
K. Juozapaitienė ir N. Stro- 
lienė. Širdingai dėkoju 
jums, draugės.

Kuopos susi rinkimai 
1960 m. laikyti tik trys, pa
rengimas tik vienas kartu 
su LDS 6 kp. 1960 metų 
balandžio 9 d. buvo rodo
mos nuotraukos iš Lietu
vos. Rodė Dr. Jonas ir 
Kristina S t a n i s lovaičiai. 
knygelių “Dabartinė Lie
tuva” išplatinta 10, “Vil
nies” kalendorių 25, į LLD 
suvažiavimą pasiųsta dvi 
delegatės — A. Žemaitienė 
ir J. K. Navalinskienė. Su
važiavimas įvyko liepos 3 
d. Philadelphijoje.

Iždininkė H. Žukienė ra
portavo, kad ji surinko $12 
dėl Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščio “Darbo” ir pa
siuntė kartu su kuopos $5 
auka — viso $17. Taipgi ji 
aukojo dėl “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus $50.

Komiteto ir komisijų ra
portai priimti. J. K. Nava
linskienė pridavė nuošimtį 
$5 už laikraščius, ir nutar
ta pasveikinti “Laisvės” ju
biliejų iš kuopos iždo su 
$50. ’

Kuopos komitetas ir 1961 
metams paliktas tas pats. 
Komitetan įeina: pirm. J. 
Vaicekauskas, f in. sekr. A- 
milija Žemai tienė, prot. 
sekr. J. K. Navalinskienė, 
ižd. Helen Žukienė.

Reikia pasakyti, kad mū
sų kuopos veikimas 1960 
metais buvo neblogas.
Sekr. J. K. Navalinskienė

.. APLANKE ŽMONOS .. 
KAPĄ IR TEN MIRĖ
East Brunswick, N. J.— 

John Brim, 55 metų am
žiaus, nuėjo į St. Mary ka
pines aplankyti savo žmo
nos kapą ir nuo širdies 
smūgio mirė. Jo žmona mi
rė prieš mėnesį laiko, 

f
Viena. — Iš Vakarų Vo

kietijos atbėgo JAV karys 
John Witt, kuris nenori to
liau tarnauti.

Iš laiškų redakcijai
Gerbiamas Mizara!

Jau daug laiko praėjo, 
kaip aš jums rašiau.

Mano brolis Antanas mo
kytojauja Ukmergėje ir ne
turėjo progos su jumis as
meniškai susitikti. Bet jis 
man rašo, kad R. Mizara 
yra talentingas rašytojas ir 
labai svarbus žmogus.

Aš jaučiu, kad šie metai 
bus taikos metai. Aš labai 
laukiu, kada prasidės pasi
tarimai tarp Amerikos . ir 
Tarybų Sąjungos. Šiandien 
nedarbas verčia šalies sos
tinę Washingtona gerai pa
galvoti...

Aš pasiunčiau į Lietuvą 
magnetofono juosteles, kur 
aš jau turiu * nutraukęs 
Aido choro koncertus ir 
mūsų “Laisvės” koncertus. 
Pas mane randasi jų, labai 
daug — tai ketvėrių metų 
darbas. Aš noriu palikti 
istorijoje mūsų Aido chorą. 
Turiu nuspausdinęs Jono 
Juškos eilėraščius magne
tofone.

Na, bus gana šiandien.
Viso gero.

Juozas Alexaitis

Gerb. “L.” redakcija:
Daug gerų raštų telpa 

“Laisvėje” iš Lietuvos laik
raščių. Ar nebūtų naudin
ga perspausdinti “Laisvė
je“ Alg. Lukausko straips- * 
nį “Kas valdo kolūkį”? Jis 
tilpo “Tėvynės balso” nu
meriuose 8 ir 9 (sausio
mėn.) Dabar daug laiškų
ateina iš Lietuvos ir jie ra-

MTKROMEGAS

ŽiOrint pro snano akinius
ĮDOMUS POKARIO 

ROMANAS
Neseniai J. A. V-se lan

kėsi Vilniuje einančio žur
nalo “Švyturio” redakto
rius Alfonsas Bieliauskas. 
Su šiuo kresnu, energija 

v tryškančiu brunetu dauge
li liui amerikiečių teko susi

pažinti ir jį pamilti. Tai 
nepaprastas, viskuo besi-' 
domintis jaunuolis, kurio 
pasakojimų bei sąmojaus, 
rodos, niekad nenusibostų 
klausytis.

Tai va koks, glaustai pa
sakius, yra 1959 m. išėjusio 
premijų oto “Rožės žydi 
raudonai” romano auto
rius. Romaną išleido Vil
niaus Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla.

“Rožės žydi raudonai” 
yra labai įdomus romanas. 
Jis vaizduoja pokario me
tą, kai į Šilus iš Uralo ga
myklų grįžta studentas, 
komjaunimo vadas, Vytas 
Čeponis. Hitlerininkų su
griautuose Šiluose, kaip ir 
daugumoj Lietuvos vietų, 
užverda intensyvus restau
racijos darbas. Reikėjo at
statyti visą kąro nuniokotą 

Ą gyvenimą: nebuvo butu, 
pramonės, elektros; nebuvo 
net maisto ii’ geriamojo 
^andens. Visa tai reikėjo 
atsteigti ar įsteigti. Ypa
tingai sunku buvo tiems, 
kuriems teko visa tuo rū
pintis, kuriems reikėjo bū
ti to sunkiai įveikiamo dar
bo pirmosiose eilėse. O be 
to dar tuo patim kartu rei
kėjo ir ginklo iš rankos ne
išleisti, nes hitleri ninku 
palikuonys^visaip tam kū
rimai am darbui kenkė. 
Jie žudė ne tik pirmaeilius 
veikėjus, bet ir tuos žmo
nes, kurie apsigyveno besi
tveriančiuose kolūkiuose ar 
kooperatyvuose.

Romano autorius mums 
parodo visą galeriją asme
nų, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu įeina į jo darbo 
panteoną, lyg pilki akmens 
f rūmo sieną. Pirmiausia 
susipažinkime su Zigmu 
Žabūnų, Vyto Čeponio pus- 
broliu, studentu, smetoni- 

. ninku, hitlerininkų kolabo- 
™ ratorium - geštapini n k u , 

banditu, nužudžiusiu dau
gelį žmonių. Šimas Žabū-

nas, Zigmo tėvas, Vyto dė
dė, Kalnėnų gyventojas, są
žiningas popieriaus fabri
ko technikas, jo žmonos 
(juodosios Ancės) užuitas 
vergas. Adomas Girčys, 
aukštas smetonlaikio virši
ninkas, geštapininkas, kar
tu su naciais pabėgęs į Vo
kietiją. Aleksandra Girčie- 
nė, Adomo žmona, gimna
zijos mokytoja, griežtai ne
apkenčianti tarybinės san
tvarkos ir tik laukianti, 
kada grįš “senieji laikai.” 
Asta ir Rasa Girčytės, Ado
mo ir Aleksandros dukros: 
Rasa šešiolikmetė gimna
zijos mokinė, Asta — uni
versiteto studentė, Vyto 
mylimoji. Pijus Dauman
tas - Dementavičius, nevy- 
k ę s poetas, žurnalistas, 
universiteto dėstytojas, bu
vęs karštas smetonininkas 
ir aistringas hitlerininkas, 
šnipas, provokatorius, no
rėjęs įsimeluoti į tarybinio 
švietimo vedėjo postą. Ani
cetas Levandrąitis, lengva
būdis inteligentas, dabita, 
oportunistas, per viršūnių 
neapdairumą paskirtas pro
pagandos sekretorium, vė
liau pašalintas. Daknys, 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, stiprus kovotojas, 
sėdėjęs kalėjime, bet žmo
gus stačiokiškas, be takto, 

i'nepajėgiąs suprasti gyveni
mo bei žmonių psichologijos 
ir tuo savo tariamai tyru 
aklumu darąs kai kada 
daugiau žalos nei gero 
(Šimo Žabūno ir kitų at
žvilgiu). Petras Janušis— 
senas partijos darbininkas, 
iškentėjęs aštuonis su puse 
metų buržuazinės Lietuvos 
kalėjimuose, nuosaikus ir 
taktingas politikas, parti
jos miesto komiteto pirmi
ninkas. Eugenija Valiony- 
tė, mokytoja, komjaunuolė, 
kurios tėvus banditai su
šaudė. Pranas ir Algis 
Kalveliai, Krantelio gyven
tojai, komjaunuoliai. Pra
nas buvęs partizanas, myli Va- 
lionytę; Algis, Raselės Girčy
tės mylėtinis. Danguolė Kalve- 
lytė. Prano ir Algio sesuo, 
karšta komjaunuolė, pionie
rė, dailininkė. Kalvelis, mi
nėtųjų vaikų tėvas, po
pierinės (fabriko) vedėjas. 
Atilija Žabūnaitė, Zigmo 
sesuo, lengvabūdė, oportu
niste. Kipras Rimšikas,

senosios ideologijos vyras, 
advokato sūnus, Daumanto 
draugas, vedęs Astą Gir- 
čvtę. Antanas Kontrimas, 
Daumanto draugas, gešta
pininkas, banditas. Nastu- 
tė, avantiūristė studentė, 
chirurgo duktė. Ginekolo
gas Patašius, smetoninin- 
kų draugas. Vėlyvis, stro
pus saugumo viršininkas.

Tai ir visi svarbiausieji 
romano “dramatis perso
nae.”

Neabejotinai Vytas Čepo
nis yra romano herojus ir 
vyriausias vaidyla. Jis mo
kosi ir kartu tvarko kom
jaunuolių organizaciją; jis 
dirba saugume ir vadovau
ja visam gelbėjimo darbui, 
kai pavasari patvinusi Vi- 
duvos upė užlieja dali mies
to. Jis taurus idealistas, 
tik gal kiek neatsargus, 
nes'perdaug liberaliai trak
tuoja įtariamus savo pus
brolio Zigmo Žabūno (pa
sivadinusio Vincu Žygu) 
poelgius. Šis vėliau ' suo
mišku peiliu supiausto ir 
pati Vyta, dėl ko jam tenka 
kelis mėnesius ligoninėje su 
mirčia kovoti. Zigmas Ža- 
gūnas nušovė ir jį sulaikiu
sį Algį Kalvelį.

Vytas įsimyli Astą Girčy- 
tę ir bando ją pakreipti 
prie naujo, tarybinio gyve
nimo; ji perdaug prisirišu
si nrie savo motinos. Vy
tas pirmą kartą pamato 
prie žalios pintų vielų tvo
relės, jog “žaliu vainiku 
rožės juosė namą su stik
line veranda, o jų raudo
nose karūnose tviskėjo vais
kūs rasos deimančiukai.” 
Tai buvo Astos namas. 
Raudona rožė jam tapo 
meilės simboliu. Tačiau kai 
i is be sąmonės guli ligoni
nėje, kai net gydytojų prog
nozė yra beviltiška ir jam 
pranašaujama (geriausiu 
atveju) invalido likimas, jo 
mylimoji Asta išsigąsta 
niūrios tikrovės, ji pabijo 
būti aklo invalido žmona ir 
išteka už tėvų jai parinkto 
nemylimo Kipro Rumšiko. 
Tačiau ten ji laimės neran
da. Kipras girtuokliauja 
ir tuoj susideda su jos 
drauge lengvabūde Nastu- 
te, su kuria praleidžia va
karus ir naktis. Asta pa
sijunta užgauta, ji Kiprą 
meta ir grįžta pas motiną,

Pagaliau grįžo ir Raselė, i niau skaisčiai degusią, da- 
susijaudinusi, nesava. Mo- bar jau pelenais virtus’ 
tinos klausinėjama, kur bu- meilės ugnėlę, tačiau
vo, ji nedviprasmiškai pa
reiškia, kad ji įstojo į kom-

bar jau pelenais virtusią jų 
į “jis 

jautė, kaip lėtai, bet nesu
laikomai kyla ta pati ne- 

i siena.,jaunimo ratelį, vieton Zig- numaldoma ledinė siena., 
mo Žabūno nužudyto Algio kuri visada trukdė jiems 
Kalvelio, kurį ji mylėjo. Ji iki galo būti atvirais... Ir 
pasakoja apie iškilmingas jis suprato, kad nėra pras- 
jo laidotuves. Dar daugiau, męs tarp jų iškilusios šie
ji atsisakė puotoje dalyvau- nos nei griauti nei tirpdy
ti ir užsidarė savo kamba- ti. Sunkiai nuleidęs gal- 
ryje. Pusgirčiai svečiai iš- , vą jis slinko peronu, nepa- 
siskirstė. Vėliau, motinos ’ stebėdamas, kad praėjo sa- 
ujama, ji iš namų išeina vo vagoną.” Ii Iiąi “ciUv.r. 
ir gyvena iš stipendijos 
bendrabutyje. Motina dėl 
to labai nervinasi ir bando

ti ir užsidarė savo kamba-

kuri jau atvirai gyvena su 
savo vyro draugu Pijum 
Daumantu. Nusivylusi As
ta prašo Vytą jai atleisti. 
Ji jam rašo, jog “Mano na
melis be stogo. įsiveržė 
vėjas ir išblaškė svajonių 
pasaulį. Jei gali, atleisk!” 
Bet šis jai neatsako, nors 
iš savo širdies galutinai ir 
nepašalina. Jis tik vienu 
atsidėjimu parašo novelę 
“Namas be štogo.”

Net tais sunkiais pokario 
metais, kai maisto klausi
mas buvo visai aktualus, 
kai prie kepyklų stovėjo il
giausios žmonių voros, vi
suomenės parazitai ir viso-, dukrą varu grąžintis. 
kie spekuliantai puotavo 
visai ištaigiai. Pav. kad ir 
tokia Girčienė, kai jos duk
rai Raselei sukanka šešioli
ka metų, ji iškelia grandi
ozinį banketą, kurio metu 
stalas lūžta nuo gėlių, like
rių ir valgių: “Kvapnus, 
šokoladu papuoštas tortas; 
buvo atsargiai padėtas pa-, 
čiame stalo vidury ant jam 
skirto sidabrinio padėklo... 
Kimšta lydeka, kurios Iza
belė (tarnaitė—M.) ieškojo 
pusę dienos po visus Šilų 
turgus, papuošta raudonais 
ridikėliais, gulėjo lyg gyva. 
Priešais ją, tarp marinuo
tų agurkų ir žirnelių, snau
dė keptas paršiukas... O 
šalia — rauginti baravykė- 
liai, rudi, žvilgą, rasoti, lyg 
tik šį rytą atnešti iš miško. 
Vien į juos žiūrint, turėtų 
varvėti seilė. Žąsis ir šal
tiena ant stalo netilpo ir 
kukliai laukė savo eilės bu
fete. Užtat gėrimams buvo 
suteikta daugiau garbės. 
Rausvo mis ir žalsvomis 
varsomis spindėjo krupni
kai ir vyšninės, supilti i 
tikro krištolo grafinėlius.v

Šioje karališkoje puotoje, 
kurioje trūko gal tik “ge
gutės pieno,” Vyto nebuvo, 
jo Girčienė nekentė ir ne
kvietė. Ten uliojo Pijus 
Daumantas, numatomas jos 
žentas Kipras Rumšikas, 
d-ras Patašius, Nastutė ir 
kiti artimi šeimos draugai. 
Trūko čia tik yienos Rase
lės, vakaro solemnizantės, 
tačiau įsigėrę svečiai jos 
beveik nei nepasigedb. Su
sirūpino ja tik viena mo
tina. Ir ne tiek dėl to., 
kad jau pusiaunaktis, o 
mergaitės dar nėra namie, 
bet daugiausia dėl užgautos 
jos savimeilės, ji jautėsi 
prieš savo svečius pažemin
tą.

Atkutę visos buržuazinės 
liekanos susimetė į konspi- 
ratorių, sabotuotojų bei na
cionalistinių banditų būre
lius ir pradėjo žmonėms 
keršyti. Daug nekaltų žmo
nių buvo nužudyta, o dar 
daugiau išgąsdinta, daug 
įmonių bei ūkiu sunaikin
ta. Zigmo Žabūno gauja 
veikė visu įkarščiu. Po 
dvejų metų į “patriotinį 
darbą” su ginklu rankoje 
grįžo iš Vakarų ir Ado
mas Girčys. Tik jam ne
kaip vyko: saugumo orga
nai suėmė vieną būrio “mi
nister!,” tas išdavė kitus 
suokalbininkus ir susikirti
me Zigmas Žabūnas buvo 
nušautas. Vargais negalais 
grįžęs į savo namus Girčys 
randa savo žmoną Aleksan
drą lovoje bemiegančią su 
jo draugu Pijum Daumam 
tu, kurį' jis vietoje nušau- 
ja, o atvykusi milicija jį 
patį suima.

Tai toks elegantiškos 
Girčių šeimos finalas.

Pagaliau gyvenimas su
sitvarko : banditai nugalė
ti, pramonė atsteigta, žmo
nės pavalgę ir apsirengę. 
Vytas Čeponis, nors po 
atentato nesveikuoja, ko
mandiruojamas penkeriems 
metams universitetan lite
ratūros studijuoti, 
damas 
dviejų 
nuolių 
kartu 
kyklon 
JCelmelytė.

Vyto išleisti ateina į sto
tį' ir Asta. Vytas, sėdėda
mas traukinio vagone, jos 
nemato, tik instinktyviai 
jaučia jos artumą ir eina 
jos ieškoti. Perone ją su
randa. Ji bando įžiebti se-

Išvyk- 
jis palieka Šiluose 

tūkstančiu komjau- 
aktyvą. Tuo patim 

į Vilnių meno mo- 
vyksta ir Danguolė

iki galo būti atvirais...

ti. Sunkiai nuleidęs gal-

Ir kai “sudun
dėjo vagonų ratai... Vytas 
stryktelėjo ant beg a n č i o 
pro šalį vagono laiptelio ir 
įsikibo į. turėklius... Pero
nas tolo, veidai tirpo, pil
kėjo, ir netrukus viską už
liejo darbščiai pokštaujan
čio garvežio ratai.”

Kiek šiame romane auto
biografinio elemento, ne
siimu spręsti; spėju — jo 
turi būti nemaža...

Aišku, jog Asta Vytą my
lėjo. Jis irgi nebuvo jos 
meilei abejingas. Atsisvei
kindamas perone jis prašė 
jos dienoraščio, nes žinojo, 
iog ten yra ir apie jį para
šyta. Vytas šiuo metu ne
priėmė Astos meilės, bet ir 
tilto į ją nesugriovė.

Prisipažinsiu, jog seniai 
skaičiau taip intriguojantį 
romaną! Autorius pasako
ja taip švelniai, taip natū
raliai, <lyg, rodos, paties 
gyvenimo lapus sklaidytum. 
Žinoma,* kaip ir visuose to 
žanro kūriniuose, kai kur 
nasitaiko vienas kitas me- 
lodramatinis mom e n t a s , 
kai kur švystelia sutirštin
tos spalvos bruoželis. Ta
čiau tai tik stipriau paryš
kina, tik reljefiškiau pabrė
žia piešiamojo vaizdo kon
tūrus ar praplečia aprašo
mąją situacija. Atrodo, jog 
beletristas - kūfrėjas. kaip 
dramos artistė, eidama i 
scena, turi savo bruožus 
paryškinti, kad jie giliau 
isibrėžtų į mūsų sąmone ir 
pasąmonę. Aktorė juk ir
gi pudruoja bei ružuoia sa
vo veidą, dažo lūnas, anta
kius ir blakstienas tam. kad 
nublika geriau ja matytu, 
kad iš tolo žiūrintiems ji 
neatrodvtu blanki.
xKai jau užverti paskutini 

romano lapa, nejučiomis 
saves paklausi: arei tai jau 
pabaiga? O norėtųsi, kad 
jis tęstųsi “ad infinitum”!

šo, kad jie dirba kolūkyje, 
o čia daugelis tokius laiš
kus gavusiųjų visai nežino, 
kas kolūkis yra. y

Kurie skaito progresyvią 
spaudą, tie žino, kas yra 
kolūkis. Bet tie, kurie skai
to tik tokius šlamštus, kaip 
“Keleivis,” “Darbininkas,” 
“Vienybė” ir kiti tokie, kol
ūkių neranda. O jei ir ran
da, tai “kolchozus.” Šitie 
redaktoriai žodžiu “kolū
kis” užpringsta.

Taipgi kitas straipsnis 
9-ame numeryje — “Pažįs
tamas balsas,” po kuriuo 
pasirašo net trys žymūs 
žmonės: Juozas Macevičius, 
Antanas Trakymas ir Sta
sys Laurynaitis.

Draugiškai,
J. Gaidys

Redakcijos 'pastaba
“Tėvynės balsą” mes gau

name labai nereguliariškai. 
Minėtų straipsnių nepaste
bėjome.

Anglai susitaikė 
su Islandija

Londonas. — Anglija'Jau 
nusileido Islandijai ir dau
giau jos žvejai, apsaugoje 
kaSto laivų, nesiverš žvejoti 
prie pat Islandijos krantų.

Šis “karas” tarp Angli
jos ir Islandijos tęsėsi be
veik trejus metus. 1958,me
tais Islandija paskelbė, kad 
per 12-ką mylių jūros nuo 
jos krantų — yra jos teri
toriniai vandenys.

Anglijos žvejai su tuo 
nesiskaitė ir žvejojo karo 
laivų apsaugoje. Kiekviene- 
riais metais jie Islandijai 
pada rydavo $56,000,000 
nuostolių, nes už tiek iš
gaudydavo jos pakraščiuo
se žuvų.

AR PASITRAUKS?
Washingtonas. — Reak

cinis kongresmanas Franc- 
cis E. Walter, iš Pennsyl- 
vanijos valstijos, kuris pir
mininkauja Antiameri k i- 
niam komitetui, sako, kad 
1962 m. jau nekandidatuos 
į kongresmano vietą.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje per televiziją buvo 
leista dvi prezidento Kene
džio konferencijos su spau
dos atstovais.

3 p.-Laisve (Liberty)— Antrad.* kovo (March) 7, 1961
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Rochester, N. Y.
Mirus Jonui Šatui

Jonas Šatas mirė vidur
vasarį 1959 m. Ir tuoj pa
sklydo žinia, kad buvo pa
likęs vieną trečią dalį pini
gų Gedemino draugystei.: 
Na, ir už apie metų su pu-! 
se Gedemino d-tė jau yra 
gavusi Šato palikimo 14 
tūkstančių ir viena šimtą. 
Ir pagal draugystės valdy
bos pranešimą dar gaus 
apie vieną tūkstantį dau
giau. Gi kiti du trečdaliai 
buvo palikti sesers dukte
rims. Jos gyvena Baltimo- 
rėje. Jų pavardžių neteko 
sužinoti.

J. Šatas buvo nevedęs. 
Turėjo nuosavą stubą ir 
gyveno ant antrų lubų. Kai
mynai, už poros dienų ne
matydami Šato, pradėjo 
žiūrėti į jo stubą. Stuboje 
rastas Šatas buvo miręs i 
prieš dvi ar tris dienas. Po 
skrodimo daktarai pripaži
no, kad miręs nuo nedaval- 
gymo.

Šatas iš Lietuvos paėjo 
nuo Kapsuko (Marijampo
lės parapijos), kaimo 
vinės ar Igliaukos? Į 
riką atvyko 1910 m. 
gyvenęs Baltimorėje,
liau Rochester, N. Y. Siuvė
jų amato; kišenes dėdavo.

Buvo prigulėjęs ir prie 
LDS 11-tos kuopos. Bet 
prieš 10 metų išsibraukė. 
Nebuvo bažnytinis. Lanky
davo pažangiečių parengi- j 
mus. Na, dar ir\ 
vo šiek tiek. 
Baltimorėje, Md.

Kle- 
Ame- 
Buvo 
o vė

k

LIETUVA ^VEIKSLUOSE
DARBO ŽMONIŲ SVEIKATOS 
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Lietuvos 'Žemdirbystės moks
linio tyrimo instituto eksperi
mentinio ūkio karvių melžėja 
Michalina Jakubonienė — ge
riausia melžėja ne tik Kėdai
nių rajone, bet ir respubliko
je. Antraisiais septynemčio 
metais ji pasiekė šaunių dar
bo rodiklių^ prižiūrėdama 20 
karvių, ji iš kiekvienos jų 
primelžė po 
pieno.

Prasidėjo 
mečio metai, 
nė jau gali pasigirti kai ku
riais darbo rodikliais. Iš kiek
vienos prižiūrimos karvės ji 
per parą primelžia daugiau 
kaip po 15 kilogramų pieno.

Nuotraukoje: M. Jakubonie
nė.

6312 kilogramų

tretieji septyn- 
o M. Jakubonie-

uikoda-I 
diidotas ■

Gedeminietis

Lawrence, Mass.
Lawrence miesto majo-į 

ras Buckley pakėlė nuosa
vybių savininkams po $51 
taksų. Tai mažų nuosavy
bių savininkams naujai ap*- 
sunkinimas.

Gražiame Lietuvos sostinės rajone An
takalnyje įsikūrė respublikinė kraujo per
pylimo stotis. Joje pagal naujausią mokslo 
ir technikos žodį įrengti rentgeno, elektro- 
kardiografijos kabinetai, biochemijos ir ki
tos laboratorijos. Be donorų ir kraujo kon
servavimo skyrių, stotyje veikia ir staciona
rinis hematologinis skyrius su 25 lovomis. 
Iki šiol respublikoje tokio specialaus staci
onaro nebuvo.

Šimtai sostinės darbininkų, g y d y tojų, 
mokslo įstaigų darbuotojų, studentų duoda 
savo kraują nemokamai. Šių patriotų tar
pe matome Vilniaus taksi parko šoferį A. 
Mastarenką, ‘“Eifos” fabriko darbininkę N. 
Berželionytę, žinomą respublikos keramikų 
profesorių P. Norkūną, respublikos sveika
tos apsaugos ministrą V. Kleizą ir daug 
kitų.

Nuotraukoje: respublikinės 
pylimo stoties felčerė-Iaborantė 
kūnaitė atlieka kraujo tyrimą.

Įspūdžiai iš FloridosChicago, 111.
LMS 1-MOS APSKRITIES 

CHORŲ DARBUOTĖ 
Roselando Aido choras
Roseland© Aido choras, 

vadovystėje Daratėlęs Mu- 
relienės, neseniai turėjo la
bai sėkmingą banketą, pa
gerbimui rėmėjų i|r abel- 
nai Aido choro darbuotojų. 
Bankete žmonių dalyvavo 
virš trijų šimtų. Tai buvo 
graži aidiečių sueigja; Jie 
turėjo gerą programą] Pats 
Aido choras sudainąv!o ke
letą dainelių, o choro ? solis
tai irgi puikiai pasirodė.

Dabar Aido choras ren
giasi prie savo auksinio 
jubiliejaus, 50 metų sukak
ties. Parengimas įvyks ba
landžio 16 d., Mildos! teat- 
re. Mes galime tikėtis, kad 
bus skaitlinga aidiečių su
eiga.

Roselando Aido 
visados turėjo gerais 
gramas savo parengimuo
se, o šiame parenginje tu
rės dar geresnę programą.

LKM choras
LKM choras gale 

gyvavimą atžymėti, 
yra apie 45 metai ja!' 
aš atsimenu, choras 
jo darbuotis pasauli 
ro metu. Jo pirmas 
tojas buvo Jonas Katilius. 
Jis ir dabar yra gy 
rėmėjas meno.

Dabar LKM chor 
vau j a Daratėlė Mll vuvuv. 

Ji yra nenuilstantį pieni
ninkė mūsų tarpe. | Į)abar 
ji deda pastangas sumoky- 
ti ir pastatyti operetę “či
gonai”. gegužės 14 
dos teatre. Tai bus vėj gra
žus, meniškas pare/

Ex-mainierių choras
Šis choras darbuo, 

14 metų. Jis yra dau 
pildęs programų, 
nioms ir didesniomi 
nizacijoms laike padengi
mų. Dabar chorą vadovau
ja Onutė Tilvikienė. 
gana gerą sugebėjirpą cho
rą sumokyti. Jie dabai* ren
giasi prie pastatymo ketu
rių veiksmų dramos “Gri
norka”. Tai yra lietuvio pa
rašytas geras veikalas,, ver
tas visiems pamatyti kovo 
19 d., Mildos teatre. Šiame 
pastatyme bus apžymėta 
Ex-mainierių klubo 20 me
tų gyvavimo sukaktis. Šis 
klubas gerai gyvuoja, turi 
virš 400 narių.
Ciceros Liet. Moterų choras

Ciceros Moterų 
vadovystėje Estelle ! Bog- 
den, yra daug pasidarba
vęs programų pildynįe ir 
ne tik Čikagoj, bet ! New 
Yorke ir kitur. Šio ęhoro 
mokytoja yra atsižyųiėjųsi 
dainininkė, solistė.

Dar visai nesen

(įhoras
> pro-

tą savo 
nčs jau 
m|. Kiek 
pradė- 

nio ka-

Iš New Įlaven, Conn., aš 
ir mano draugas atvykome 
į Floridą. Savo atostogas 
leidžiame Stuart miestely
je, karts nuo karto apian
kami kitus miestus ir lietu
vių kolonijas.

Vieną dieną nuvykom į St. 
Petersburgą, apie 200 my
lių, o iš ten netolimai yra 
ir Clearwater, pama r i o 
miestelis, kur gyvena buvę 
Bridgeport© gyventojai Jo
ciai.

Jociai abu gerai atrodo, 
jaučiasi puikiai, turi gražų 
namą, kiemą ir yra pasi
tenkinę. Clearwater mieste
lis nedidelis, bet gražus. 
Jie mus supažindino su vie
tos pažangiais lietuviais.

Iš ten nuvykome į St. 
Petersburg© miestą, kur 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos kuopa buvo suruo
šus pietus. Pietūs buvo ge
ri, skanūs ir už maža kai- 
ną. Žmonių susirinko gana 
apsčiai. Ir kas įdomu, kad 
^lietuviai suvažiavę iš dau
gelio valstijų. Dalyviai vie
ni buvo nuolatiniai Flori-

dos gyventojai, o kiti tik * 
žiemos laiku atvykę pra-j 
leisti vakacijas saulėtoji 
Floridoje.

Pasikalbėjau su LLD vei
kėjais, patyriau, kad jie tu
ri skaitlingą kuopą, daug 
veikia, turi noro ir energi
jos. Ir, kas svarbu, kad vi
si santaikoje ir susitarime 
sugyvena.

St. Petersburg miestas 
didelis. Yra grąžui namų, 
gražių gatvių, bet yra senų 
namų.

Už plačios vandens įlan
kos yra kitas didelis mies
tas — Tampa. Ten buvo 
suruošta paradas, kaip čia 
vadina “festivalis”. Para
dai čia įdomūs, nes vaiz
duojama ir istoriniai pira
tai. Mat, senovėje jūriniai 
piratai veikė Tampa įlan
koje.

Po to dar apžiūrėjome 
vieną kitą svarbesnę vietą r 
ir grįžome į Stuartą. Mums' 
patinka Florida ir čia gy
venanti pažangiečiai lietu
viai. Siunčiame sveikini
mus newhavenieciams.

Barbora Medley

Brockton, Mass.
Vasario 19 d. įvyko Mon

tello Vyrų Dailės Grupės 
praktikos. Buvo ketinę du 
nauji nariai ateiti, bet šį 
kartą dar neatėjo. Pasiti
kima, kad jie ateis į seka
mas praktikas.

Al Potsus perskaitė laiš
ką ir atsišaukimą nuo M. 
Stensler, Meno Sąjungos 
sekretorės, kuriame prane
ša, kad Meno Sąjungos su
važiavimas įvyks balandžio 
1-2 dd. Chicagoje, ir kvietė 
pasiųsti delegatus .

Apdiskusavus prieita iš-J 
vados, kad delegato nebus 
galima pasiųsti, tai nutar
ta pasveikinti suvažiavimą 
su $10. Tai'pgi nutarta 
prigulėti prie Meno Sąjun
gos ir pasimokėti $5

Philadelphia, Pa.
Norėjo veikti, bet?..

Mūsų aldietčiai jau se
niai buvo užsimoję veikti 
plačiu mastu, suruošti kil
naus ir kultūringo pobūdžio 
vakarėlį. Bet tam užmojui 
pasipainiojo kliūčių ir pla
nai suįro... Tačiau dabar, 
su ateinančio pavasario 
gamtos nauju atgimimu, 
atgims naujai ir veikėjų 
energija, paspartind a m a *• 
griebtis prie kultūrinės 
veiklos.

Sakoma, kad LLD 10 kp. > 
Į komitetas " jau darbuojasi"* 
parodymui philadelp h i e- * 
čiams naujų filmų, gautų 
iš Lietuvos. Draugas Gry
bas, iš New Yorko, didžiuo
jasi gavęs puikų nufilmuo
tą lietuvišką veikalą. Fil
mai bus rodomi pradžioje 
balandžio mėn.

vis ir

ą vado- 
ręlienė.kraujo per-

Janina Stan-

g

Vilniaus “Neries” žemės ūkio mašinų gamyklos kolekty
vas pagamino pirmuosius mėšlo kratytuvus.

Naujoji mašina skirta mėšlui, durpėms, kompostams bei 
kitoms organinnėms-mineralinėms trąšoms pervežti ir lauke iš
barstyti. Ją galia panaudoti ir šiaudams, šienui transportuoti.

Nuotraukoje: naujasis mėšlo kratytuvas.

I Tretieji septynmečio metai 
Man teko kalbėtis SU sene- I dar prasidėjo, o Vilniaus

liais. Skundžiasi jie, kad 
pensija maža, o viskas 
brangu. Daugelis £huna tik 
po $57.80 per mėnesį, o kai 
kurie vyras ir žmona bend
rai gauna tik $90.

Grįžo iš. Kubos Joseph 
Akroosh, kuris sako, kad už 
šnipavimą buvo į kalėjimą 
pasodintas. Bet jis sako, 
kad Kubos gyventojai re
mia Castro valdžią.

“Žalgirio” gamykla išleido ei
lę naujų gaminių. Surinktos 
pirmosios automatizuotos ver
tikalinės ir horizontalinės fre- 
zavimo staklės. Jų stalas 
valdomas automatiškai. Ši sa
vybe leidžia vienam darbinin
kui aptarnauti 3-4 tokias stak-

Jurgio Washington© gim
tadienyje biznieriai norėjo 
pasidaryti biznio. Garsino, 
kad turi tūkstančius pyra
gų su vyšniomis, ir kas 
pirks tą dieną, tai veltui 
gaus “Cherry” pyragą. 
Buvau Essex gatvėj, kur 
randasi biznio krautuvės, 
bet “kostumerių” buvo ma
žai. Vis tai nedarbo rezul
tatai.

Lietuvių Tautiškos para
pijos vedėjai buvo surengę 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą. Ku n i g a s J. 
(iaspariūnas laikė pamal
das ir sakė kalbą. Jis sa
kė, kad Lietuva daro pro
gresą mokslo ir kitose gy
venimo šakose.

Nuotraukoje: šaltkalvis B. 
Aleksandrovas surenka verti
kalaus frezavimo elektrinio 
kopijavimo stakles.

Sew

Žinios iš Lietuvos
Naujos Trąšos

KAUNAS. —Naujas trą
šas — durpių-amoniako mi
šinį — jau mėnuo laiko ga
mina Ežerėlio durpių įmo
nės kolektyvas.

Tokiu, durpių - amoniako 
mišiniu, — sako Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos do
centas Baginskas, — labai 
naudinga tręšti dirvas, 
skirtas bulvėms, pašari
niams runkeliams ir kitoms 
kaupiamosioms kultūroms 
auginti. Patręšus juo kiek
vieną hektarą po 10-15 to
nų, geras derlius bus už
tikrintas.

miesto ateistų tarybos pir
mininkas V. Petronis, Me
dicinos instituto dėstytoja 
B. Vaitkutė ir kiti. Jie pa
pasakojo statybininkams 
apie religijos žalą, apie re
liginę moralę, atsakė į dau
gelį klausimų.

Kauno įmonių saviveik
lininkai — Respublikinės 
dainų šventės laureatai — 
surengė kolektyvui didelį 
koncertą.

R. Steikūnas

dJ, Mil

žimas.

aši jau 
g, daug 
mažes-

s orga-

Ji turi

choras,

duok-

“LAISVĖS” 
BANKETAI

Vasario 12 d. Massachu- 
setts valstijos menininkų 
apskritis laikė suvažiavimą 
Worcesteryje. Nutarta su
rengti “Laisvės” pagarbai 
50-ties metų jūbili e j a u s 
banketą. Darbas pavestas 
Montello Vyrų Dailės Gru
pei. Banketas įvyks sek
madienį, balandžio 23 d., 2 
vai. popiet. Lietuvių Taut. 
Namo svetainėje. Montello.

Sekmadienį, kovo 26 d., 
1:30 vai. popiet, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., 
Worcesteryje, įvyks LLD 
7-os apskrities ban ketas 
“Laisvės” paramai ir pami
nėjimui apskrities 45-ių 
metų sukakties.

Grupė Haverhillio lietu
vių ruošiasi važiuoti į ban
ketą dviemis automobiliais. 
Manau, kad lawrencieciai 
nepasiduosime. Keli mū
sų draugai turi automobi
lius. Mobilizuokimės ir mes 
važiuoti.

S. Penkaivskas

Pernai Biržų rajono “Rau
donosios žvaigždes” kolūkis 
šimtui hektarų ariamos že
mes pagamino daugiau kaip 
po 140 centnerių kiaulienos ir 
pagal kiaulienos gamybą ra
jone užėmė pirmąją vietą.

Po 24 paršelius iš savo pri
žiūrimų dvidešimties paršave
džių gavo praėjusiais metais 
pirmaujanti šio kolūkio kiau
lių šėrėją Anelė Vilčinskaitė. 
Už šaunų darbą pernai ji bu
vo apdovanota Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinu. Dar 
didesni Anelės užmojai tretiem 
siems septynmečio metams: iš 
kiekvienos paršavedės ji pa
siryžo gauti po 26 paršelius.

Nuotraukoje: Anelė Vilčins
kaitė.

Knyga apie Lietuvos 
Moliuskus

VILNIUS.—Išleista aka
demiko P. Šivickio knyga— 
“Lietuvos moliuskai ir jų 
apibūdinimas.” Knyga- 
apibūdintojas tai pagrindas 
faunai pažinti, jai tyrinėti. 
Šis leidinys yra pirma kny
ga lietuvių „kalba./ Ji ap
ima vieną iš seniausių ir 
dabar gausiai išplitusios 
grupę. , Akademikas P. Šj- 
vickis savo knygoje aprašo 
150 moliuskų rūšių. Kny
goje yra nemaža piešinių, 
kurie kaip tik palengvina 
moliuskų rūšis pažinti.

Ansamblis ruošiasi 
premjerai

Miesto kul-

Daugiau įvairių pąrengi
mų Laisvės naudai. \

Vakaras svarbiausioje 
statyboje

Vievis. — Vėl pilnutėlė 
buvo Lietuvos šiluminės 
elektrinės statytojų klubo 
salė. Daugiau kaip 400 
žmonių atėjo į vakarą. Iš 
Kauno atvyko svečiai —

Panevėžys.
tūros namai įsigijo lietuvių 
liaudies muzikos instru
mentų komplektą. Pasiro
dė skelbimai, jog organi
zuojamas liaudies dainų ir 
šokių ansamblis. Netrukus 
buvo gauti pirmieji 60 pa
reiškimų į orchestrą, cho
rą ir šokių ratelį. Įvyko ir 
steigiamasis ansamblio su
sirinkimas. Naujojo meni
nio kolektyvo vadovė—jau
na specialistė, m u z i k o s 
technikumo dėstytoja A. 
Čiplytė.

Naujasis ansamblis ruo- 
pirmajam koncertui.

J. Burkauskas

ai šis 
choras turėjo, juokingi pa
statymą — komediją; “Ne
nuorama žmona”, Cičeroje 
ir Roselande. Bet jis įnano 
ją pastatyti Springf 
kitur.

Liaudies teatro grupės 
susideda iš tu pačių ^akto
rių, kurie vaidina ir (Įabar. 
Jie, rodos, turi suvaidinti 
keturių veiksmų 
“Grinorka”.

Čikagos menininkei gerai 
darbuojasi.

LMS 1—os apskrities 
Sekret. V. V.

elde ir

dramą

šiasi

Paroda, skirta Veng- 
Liaudies Respublikai,rijos

surengta Lietuvos Veteri
narijos akademijos rūmuo
se Kaune. , (

’ . V,. Ftkleravičius

žvejų mėgėjiška^ 
kinostudija

KLAIPĖDA. — Eks 
cinės silkių žvejybos 
profsąjungos k o m i t (Į 
kartu su techniniu ką 
tu suorganizavo žvejų 
gėjišką kinostudiją.

Pirmiausia num a t 
nufilmuoti atskirus ž 
šiaurės Atlante

bazės 
;tas 
bine- 

mė-

omą 
ūklės 

epizodus, 
sukurti filmus apie žvejų
darbą ir poilsį.

LLD 7-oji apskritis ren
gia “Laisvės” pagarbai 50- 
ties metų jubiliejaus banke
tą sekmadienį, kovo 26 d., 
Lietuvių svetainėje, 29 En
dicott St., W o r c-esteryje. 
Pradžia 1:30 vai. popiet. 
Jis yra plačiai spa ūdoje 
garsinamas. Būtų gerai, 
kad lietuviai suvažiuotų iš 
visos plačios apylinkės.

Yra pageidaujama, kad 
LLD 7-os apskrities sekre
torius J. Jaskevičius su
šauktų komiteto posėdį, 
sekmadienį, kovo 12 dieną, 
South Bostone, kur galėtu
me aptarti banketo ir vasa
ros parengimų reikalus. Y- 
patingai reikia plačiau pa
sikalbėti spaudos pikniko 
reikalais.

Geo. Shimaitis

Utenoje, Basanavičia u s 
gatvėje, iškilo dar du nauji 
pastatai — restoranas ir 
buitinio aptarnavimo kom
binatas.

J. Sirgedas

Philadelphijos priemies
čio Chesterio pareigūnai 
rimtai susirūpino su žada
mu uždaryti Fordo fabri
ku, kuriame dirba penkio
lika šimtų darbininkų. Su
sirūpino ir Pennsylvanijos 
gubernatorius Lawrence, 
nes jo valstijoj didelis ne
darbas ir taip jau seniai tę
siasi ir vis dar daugėja.

Gubernatorius Lawrencas 
vyks į Detroito miestą ir 
asmeniškai maldaus Fordo, 
kad jisai pasigailėtų Ches
terio miestelio gyventojų irj^ 
toliau ten montuotų auto
mobilius.

Kasžin ar 
suminkštės?

Komercinė 
pakartotinai
didžiojo valstijoj nedarbo 
bedarbių šalpos fondas že
mai nusekęs, kad gręsia pa
šalpos išmokėjimams, jei
gu federalė valdžia laiku 
nesuteiks pagalbos.

Bedarbis

Fordo širdfe

spauda irgi 
rašo, kad dėl

Rekonstruota sporto halė
KAUNAS. — Sporto ha

lėje baigti pagrindiniai ro
ko n s t rūkei jos darbai. Ji 
tarsi išsiplėtė, tapo erdves
nė. Vietoj buvusių .3,100 
vietų dabar įrengta .5,400 
sėdimų vietų.

Sporto arena dabar už
ima daugiau kaip 1,200 
kvadratinių metrų ir yra 
beveik trigubai didesnė už> 
buvusią. Įrengtas lengvo- -A 
sios atletikos sektorius.

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., koyo {March), 7, 1961
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Vis labiau atsiveria akys ii 
pavergtosioms moterims

* Imperialistų siautėjimas 
Konge, Alžyre, Laose su
kėlė neregėtą liaudies rūs
tybės bangą. Nėra šiandien 
tokios vietos pasaulyje, kur 
neskam 
kolonizatorius iš Kongo!”, 

 

“Nepriklaus o m y b ę Alžy
ru! I”, “Nutraukti JAV ki
šimąsi į Laoso reikalus!” ir 
pan.

Vis labiau ir labiau at
siveria akys ir pavergtųjų 
tautų moterims. Dabar jau 
ir tarptautiniuose susitiki
muose vis dažniau ir dides
ne jėga skamba Nigerijos, 

Gvinėjos, Kamerumo, Togo, 
Dramblio Kaulo Kranto, 
Liberijos ir kitų šalių mo
terų balsas.

“Gana žiūrėti į mus, kaip 
į egzotines būtybes su žie
dais ausyse! Mes seniai jau 
nebe tokios!” — pareiškė 
T a r p tautiniame m o t i n ų 
kongrese Juodosios Afrikos 
atstovė Fatu Sise.

Iš tiesų, jau daugelio, ko
lonijų bei priklausomųjų 
šalių moterys šalia vyrų 
kovoja atkaklią kovą už sa
vo nepriklausomybę. Susi
pratusios moterys—juk tai 
didelė jėga. Ir jei panorės 
tikros draugystės tarp tau
tų, laisvės savo ir visų 
kraštų žmonijai, jos laimės, 
kovodamos ranka rankon 
su savo vyrais, broliais ir 
sūnumis.

Taikaus įvairių sistemų 
valstybių sambūvio idėjos 
vis labiau skverbiasi į žmo
nių sąmonę, ir šiandien nė
ra didesnio uždavinio, kaip 
priversti tarptautinio įtem
pimo kurstytojus trauktis, 
kad žmonės mūsų planetoje 
jryventų taikiai ir draugiš-

sikiai: “Lauk

Iš atsivertėlio 
“dipuko” laiško

Miela mano motinėle, 
Tavo laišką aš įgavau, 
Ir paskaitęs jį atidžiai 
Tau atsakymą rašau.

Visų pirma aš dėkoju,
Kad man laišką parašei, 
Ir kad viską taip teisingai, 
Ką manai, pasisakai.

Kiek matyt iš tavo laiško,
Tai esi labai džiugi,
Kad mane — savo sūnelį —
Gi Amerikoj turi.

Tu manim labai džiaugiesi, 
Kad -Amerikoj būnu,
Ir manai, kad aš jau ponas, 
Ir kad rojuj gyvenu.

Tau atrodo, kad aš čionai 
Kraunu dolerių maišus, 
Ir kad jau esu turtingas, 
Ir parkviesiu čia ir jus,

Kad džiaugies manim, 
motule,

Tai tas yr’ labai gerai, \ 
^Bet Amerikos šalyje

Tai taip nėr, kaip tu manai.
Čia, 'kad dolerį uždirbti,
Tai reik sunkiai prakaituot, 
O į krautuvę nuėjus, 
Vėl jį reikia atiduot.

Ir čia doleris—tai viskas!
Apsakyt net negaliu.
Už jį varžos visi žmonės, 
Tai ir aš juos sekt turiu.

Tai, kad greit prasigyventi, 
Tai jau nėra nei kalbos, 
O kad čia ilgai gyventi— 
Irgi nėra išvados.

Prie to čia mane vadina
Ne vardu, bet “dipuku,” 
Taip kad iš garbingo vyro 
Patapau tik nykštuku.

Taigi, grįšiu aš į žemę
Mūs tėvynės mylimos
Ir ten dirbsiu, kiek tik drūtas, 
Dėl Tarybų Lietuvos.

Nesupyk, miela motule,
, , • Kad aš Šitaip tau rašau,
i- Bet tikėk, mano brangioji, 

Kad tisybę aš sakau.
< s Jonas Juška

kai, neišnaudodami vieni 
kitų, lygiai ir teisingai 
naudodamiesi visų bendrai 
įgytomis gėrybėmis, kad 
laisvė ir taika viešpatautų 
pasaulyje.

Šių idėjų nešėjos ir kovo
tojos dėl jų taip pat yra ir 
moterys. Jos daro didelę 
įtaką sprendžiant šių lai
kų opias problemas. Visų 
svarbiausias jų uždavinys- 
ryžtingai kovoti už moterų 
lygiateisiškumą visose šaly
se. Iš tikrųjų, laikas jau 
baigti laikytis teorijos, kad 
moterys yra nepilnaverčiai 
žmonės, kad jos šeimoje ir 
visuomenėje yra priklauso
mos nuo vyrų. Juk dabar 
moterys savo rankomis pa
gamins trečdalį pramonės ir 
dar didesnę dalį žemės ūkio 
produkcijos! Moterys tei
kia gyvybę ir auklėja jau
nąją kartą. Laikas visose 
šalyse atidalyti joms duris 
į mokyklas ir aukštąsias 
mokslo įstaigas, • sudaryti 
visas sąlygas dalyvauti vi
suomeniniame ir politinia
me gyvenime.

Socialistinių šalių patyri
mas rodo, kad žmonija daug 
greičiau žengs progreso ke
liu pirmyn, jei lygiateisė- 
moteris drauge su vyru 
dirbs, kurs žmogaus ir jo 
gerovės vardan.

Praeitų metų lapkričio 
mėnesį Maskvoje įvyko ko
munistinių ir darbininkų 
partijų atstovų pasitari
mas, kurio dalyviai pareiš
kė, kad kolonializmas neiš
vengiamai žlugs, nes viską 
ir galutinai visų formų ir 
pasireiškimų kolonijinio re
žimo likvidavimą diktuoja 
visa pasaulio istorijos eiga. 
Nei patrankos, nei bombos, 
nei doleriai nepadės koloni
zatoriams. Muša paskutinė 
kolonializmo valanda. At
eis toks laikas, kai neberei
kės benamiams v a i k a m s 
raustis po šiukšlių dėžes, 
valgio išgraužų beieškant, 
ir motinoms paleisti vaikus 
bastytis po gatves, tikintis, 
kad gal kas nors pasigailės.

Neišvengiamai turi nuga
lėti taika ir laisvė, progre
sas ir socializmas.

‘‘Taryb in ė nio tevis ’ ’

Spinduliai suvirina 
kietus metalus

Viena Maskvos Baumano 
vardo Aukštosios technikos 
mokyklos laboratorijų su
kūrė naują metodą, įgali
nantį suvirinti sunkiai be
silydančius metalus: tita
ną, molibdeną, volframą ir 
kitus.

Anksčiau tokie metalai 
buvo suvirinami elektros 
lanku įnertinių dujų aplin
koje, tačiau šis metodas yra 
sudėtingas ir brangus. Va
dovaujant profesoriui G. 
Nikolajevui, Auk š t o joje 
technikos mokykloje buvo 
sukurtas prietaisas, analo
ginis elektriniam mikrosko
pui. Elektronų srautas, su
telkiamas elektromagne t o, 
gali duoti aparato židinyje 
temperatūrą iki 6 tūkstan
čių laipsnių. Vakuumas ap
saugo nuo kenksmingų du
jų darbui vykstant.

Naujas metodas prana
šesnis ir tuo, kad suvirinti 
galima iš tolo.' ’ Elektroni
nis spindulys patenka ir į 
tokias vi-etas, kurių jokiu 
būdu negalima pasiekti su
virinant elektrodais. Nau
dojant tuos spindulius, ga
lima taip pat pjaustyti sun
kiai besilydančius metalus.

Pirmieji mano progreso
žingsniai

su- 
gi-

vamokslė, mažai buvau 
sipažinus su rašyba ir 
lesne literatūra,, todėl man 
buvo nelengva susipažinti 
su politiniu veikimu ir abel- 
na klasių kova. Bet man 
turint didelį patrau k i m ą 
veikti darbo žmonių gero
vei, palaipsniui, žingsnis 
po žingsnio, vis ėjau pir
myn. Ir man gyvenant nuo 
1911 metų iki dabar ketu
riose lietuvių koloni jose, 
prisiėjo visko pergyventi ir 
matyti gero ir blogo. Aš 
daug išmokau ne tik iš li
teratūros, bet ir iš savo ko
lonijų gerų draugių, ku
rios seka abelną gyvenimo 

Aš mokiausi ne vien

Kiek atsimenu praeitį, 
koks buvo apgailėtinas mo
terų ir merginų gyveni
mas, kad net pamislyti ne
sinori. Dabar net smagu 
darosi, kad moterys, nepa- 
kęsdamos to sunkaus gyve
nimo, suprato svarbą su
šaukti viso pasaulio šalių 
moterų suvažiavimą 1910 
metų kovo 8 d Danijoj ir 
nutarė tęsti kovą už mote
rų teises, už geresnes gy
venimo sąlygas.

Atvykau į Ameriką tik 17 
metų būdama — jauna, 
energinga mergaitė. Čia ti
kėjausi rasti šviesesnį ir 
pažangesnį gyvenimą. Bet 
pradžioje jaučiausi nusivy-; eigą, 
lusi, nes radau daug šiurkš-jiš knygų, bet ir iš gyveni- 
tesnį gyvenimą negu tikė-imo ir veikimo. Skaitant 
jausi. Pradžioje mano gy- knygas ir abelną literatūrą, 
veninio Amerikoje nuvy-■ nušvito man akys, pradėjau 
kau į mažą kietosios ang-! blaivai protauti, 
lies miestelį, kuris vadina-i lengvai suprasti klasių ko- ■ 
si Patchia arti New Phila-jvas, politinį veikimą ir tik—I
delphijos. Ten darbai — 
beveik tik anglies kasyklo
se. Tiesa, dar buvo saliū- 
nai ir kelios maisto ir ki
tokiu reikmenų krautuvė
lės.

Gavau darbą saliūne kaip 
patarnautoja. Ten vyrų 
elgesys ir nešvarios kalbos 
mane taip greit atgrasino 
nuo to darbo, kad turėjau 
ieškoti kito darbo. Padir
bėjau kelias savaites krau
tuvėj. Ten irgi nepaken
čiama : reikėjo g r į n d i s 
plauti, viską apvalyti ir tt. 
Dirbdavau daugiausia 'po 
12 vai. į dieną, 6 dienas 
savaitėje tik už $2 į mė
nesį! Tiesa, gavau valgį ir 
miegamąjį, bet nebuvo iš 
ko apsirengti.

Kadangi vyrai mažai už
dirbdavo, tad namų šeimi
ninkė šiek tiek pajamų gau
davo iš įnamių. Koks mo
terų ten buvo gyvenimas, 
reikėtų ilgą istoriją para
šyti.

Pabuvus apie tris mėne
sius Pennsylvanijos anglies 
kasyklų srityje, susirašinė
jau su tetėnu Clevelande. 
Jis man prisiuntė bilietą 
kelionei, ir nieko nelaukus 
ten nuvažiavau.

Clevelando mieste gyve
nimas šviesesnis ir pažan
gesnis. Gatvės apšviestos, 
grįstos ir su šaligatviais. 
Čia prisiėjo susirasti darbą 
su tetėno pagalba. Dirbau 
daugiausia skalbykloje, vė
liau ir geležies fabrike. 
Reikėjo dirbti 6 dienas p 10 
ir 12 valandų. Bet jau ga
vau $2.50 į savaitę. Rei
kėjo užsimokėti už kambarį

Nors mano tėtėnienė bu
bo akla fanatikė, bet aš vis 
viena gavau progą kur nors 
išeiti į pažangiečių, dau
giausia socialistų, prakal
bas. Gaudavau man prie
lankios litera t ū r o s pasi
skaityti, ir mane lyg trauk
te traukė įstoti į pažanges
nę organizaciją ir sykiu 
veikti. Ne po ilgo įstojau 
į SLA 14 kp. Vėliau su
sipažinau su moterimis ir 
įstojau į Amerikos Lietuvių 
Moterų Susivienijimo 24 
kuopą. Čia man buvo pui
ki proga ne tik darbuotis 
ir veikti tarpe moterų, bet 
gavau progą skaityti mote
rų leidžiamą mėnesinį laik
raštuką “Moterų balsą.” Aš 
jį mylėjau skaityti ir lavin
tis, Buvau moterų kuopos 
valdyboj per keletą metų, 
tad ne vien dirbau mote
rų kuopai, bet sykiu gau
siai platinau litera turą, 
laikraščius, surinkau šim
tus dolerių aukų ir tt.

Kadangi aš buvau tik sa-

rąjį žmonių gyvenimą.
APIE KOVOJANČIAS 

MOTERIS

d., 
145

11 
ir

giai pasišoko prie Damuso 
muzikos.

Susirinkimai
Kovo (March) 12 

vi. ryto, įvyks LLD
LDS 35-tos kuopų susirin
kimai Danish Hall, 1359 W. 
24th st.

Geistina, kad visi nariai 
atsilankytų, nes reikės ap
tarti “Vilnies” vajų, ir kiti 
svarbūs reikalai.

šakalių žemaitis

per geriausiai. Bet kai nu
eini į bedarbių apdraudos 
namą, tai, rodos, visas 
Bridgeportas ten susirin
kęs. Didžiulės linijos lau
kia savo eilės, kad gauti tą 
mizerną čekutį. Bet kas bus 
tiems čekučiams išsibaig
us? J. J. Mockaitis

Rusų darbininkų 
dienraščio koncertas

Praėjusį sekmadienį pa
žangiųjų rusų centre įvyko 
metinis pažangiųjų rusų 
leidžiamo dienraščio “Ruski 
Golos” koncertas. Publikos 
prisirinko pilnutėlė salė. 
Tai buvo 44 metų dienraš
čio sukakties minėjimas.

Programą pildė vaikų-

Bridgeport, Conn.
Mirė Jonas White (Vait

kevičius), sulaukęs 68 me
tų. Savu laiku jis dirbo 
mėsos parduotuvėj, vėliau 
eilę metų užlaikė restoraną 
su gėrimais, Bethel, Conn.
Apie prieš 3 metus atsista-1 jaunuolių grupė, gerai su- 

mokyta pildyti liaudiškus 
šokius ir dainas. Smagu 
buvo matyti juos ant estra
dos.

Dienraščio redaktorius 
Borisovas pasakė tam mo
mentui tinkamą kalbą. 
Jis atžymėjo, kad dienraš-

tydino nuo visų darbų.
Paliko ž m o n ą ir daug 

i draugų. Prigulėjo Lietuvių 
i Jaunų. Vyrų Draugijoj. Va- 

nmdmoii isario 20 d., aptarnaujant 
i Daugėlų šermeninei, palai- 
idotas Šv. Mykolo kapinėse.

Reiškiu u ž u o j a u t ą jo 
; žmonai ir artimiesiems.

lis per 44 metus savo , am
žiaus visada gynė darbo 
žmonių reikalus, užgyrė ir 
gynė Tarybų Sąjungos įsi
kūrimą ir dabar numas- 
kuoja tuos, kurie šmeižia 
ir niekina socialistinius 
kraštus.

Dienraščio paramai aukų 
sukėlė virš $1,300.00. Kon
certe buvę lietuviai taipgi 
su aukomis prisidėjo.

Po koncertui sekė šokiai, 
o valgykloje visi galėjo ge
riausia pasivaišinti viso
kiais valgiais ir gėrimais.

Įsikalbėjus su vienu kitu 
minimo dienraščio skaity
toju gauni įspūdį, kad ir 
pažangiesiems rusams, kaip 
ir lietuviams, nelengva sa- ' 
vąją spaudą išlaikyti. Nu
siskundė techninių jėgų 
trūkumu. Taipgi ir redak
cinės jėgos nėra tvirtos. 
Bet jie pasiryžę visais gali
mais būdais savo dienraštį 
remti. J. G.

Churchill, Man. — Rake
tų bazėje įvyko gaisras. 
Nuostoliai siekia $2,000,000;

Serga Victor Miller. Tu-
Aš augau prie pamotes, j rėj0 operaciją, randasi St. 

turėjau sunkias gyvenimo j Vincent ligoninėj. Linkiu 
sąlygas. Antras nepasise-; greito pasveikimo.
kūnas, tai kad jauna ište-i p. Baranauskas buvo pa- 
kejau ir turėjau daug rū-|šlijęs sveikatoj, bet ligoni- 
pintis šeima. Vyras sakėsi j nėje davė ylų ir adatų ir 
esąs laisvamanis, bet poli-i ilgai ne]aikė. Dabar vyras 
tiniai buvo nesąmoningas,! kaip ridikas.
tad prisiėjo ir su savo vyru ’
kovoti, jeigu aš norėjau ką' LDS 74 kp. ruošia “So- 
V'eikti. . icial Card Party kovo 19 d.

Labai gerai atsimenu ap-j Lietuviu salėje, 407 Lafa- 
rašymus apie kovingas mo-|yette st., 7:30 vai. vakare, 
teris, tai yra Klarą Zetki-i
ną, Rožę Luksemburg Ve-i Su darbais Bridgeporte 
kietijoje ir Anmta Whit-,ngra gerai. Bullard Ma
ney Amerikoje. Kada skai-|chinc Co. dirba 4 dienas sa- 
čiau apie jų kovingumą, j vaitej, darbininkų neatlei- 
jis mane taip sužavėjo, kad'džia, turbūt tikisi gauti už- 
niekados negaliu jų pa-jsakymu.

Kitos dirbtuvės kruta nemiršti. Laikas nuo laikot 
girdėjau ir /-lietuvių mote
rų kalbėtojų kalbas, kaip 
K. Petrikienės, K. Karosie-- 
nes, Z. Puišytės, Jonikie
nės, Undžienės ir keleto ki
tų. Tai vis buvo mano gy
venimo mokykla,- davė- man 
gerą supratimą, kaip pažin
ti tikrą darbininkų gyveni
mą. M. Alviniene

Los Angeles, Cal.
Būdingas parengimas
Vasario 26 d. Lietuvių 

Grandmas klubas turėjo 
parengimą su pietumis, vi
sais atžvilgiais sėkmingą ir 
įvairų. Be vištienos pietų 
ir kitų skanėsių, buvo rodo
mi paveikslai (slides) iš 
Lietuvos, kuriuos J. Zdana, 
važinėdamas Lietuvoje su 
turistais, nufotografavo.

Publikos susirinko gau
siai ir svečių atvyko net iš 
tolimų miestų, žymiausi, 
tai Masių šeima iš Detroit, 
Mich., kurie šiuo metu ap
žiūrinėja Californiją. Jie 
žymūs visuomenininkai ir 
labai draugiški. Jų duk
ra Stephanie, advokatė, 
nors aukšto išsimokslinimo, 
tačiau nesistato aukščiau 
už kitus. Jai netrūksta 
dvasinių vertybių — tai pa
žiba lietuviams ir darbinin
kų klasei. Ji pasakė agita- 
dyvišką kalbą gražia lietu
viška kalba, nors čia gimus 
ir augus. Garbė draugams 
Masiams už išauklėjimą 
taip vertingos dukros. Jų 
atsilankymas padarė gilų 
įspūdį losangeliečiams.

Iš San Francisco dalyva
vo F. Straus ir jo žmona 
(Baltulinytė), ir draugė 
Brown iš Rockford, Ill., 
taipgi gražus būrelis iš Yu- 
caipos.

Visi geroj nuotaikoj link
smai praleido laiką ir sma-

Liūdna sukaktis

Šių metų Kovo 8 d. sukanka 10 metų, 
kai mirė mano mylima žmona 

Elena Šemetiene
Šią taip labai liūdną sukaktį miniu su dideliu 
skausmu širdyje ir mintyje, netekęs brangios 
žmonos, kuri savo maloniu būdu ir širdingumu 
buvo m a n brangiausias gyvenmo prietelius.

Lai būna jai amžina' ramybė.

JUOZAS ŠEMETA, 
West Hav-en, Conn.

UTERATURA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir
literatūrinis iliustruotas žurnalas ............. Kaina metams $4.00

TARYBINĖ MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas .......... ........................ ff P 1.50

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos 
namų mėnesinis žurnalas .... v n 1.00

ŠLUOTA — Satyros ir jumoro dvisavaitinis žurnalas ff v 2.50
SVEIKATOS APSAUGA — LTSR Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos mėnesinis leidinys ............. ff ff 4.50
TARYBINĖ MOKYKLA — Lietuvos TSR Švietimo 

Ministerijos mėnesinis organas f............ n ff 3.00
LITERATŪRA ir MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų 

Sąjungos savaitraštis............ ................. n ff 1.60

v 4.50

n n 4.00

TIESA — Dieninis organas: Lietuvos Komunistų Partijos
♦ Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos ........................... •................

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikos mėnesinis 
žurnalas .-....................-........

Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš Lietuvos
Klausimai iš prenumeratorių bus persiunčiami laikraščių 

žurnalų leidykloms. Jūs galite rašyti mums lietuviškai.
NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS

Kiekvienas prenumeratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 
iš sekamų leidinių:

KAUNO APYLINKĖS — iliustruotas
RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaitė

PO VILNIAUS APYLINKES, iliustruotas 
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENA

Šie leidiniai yra importuoti iš Lietuvos.
Prisiųskite mums savo pasirinkimą

bei

Pasiūlymas geras iki Balandžio 30, 1961. 
knygelės ir užsakymą prenumeratos

kartu su mokesčiu.

Užsisakykite dabar per mūsų firmą nupigintom kainom

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 7, 1961
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Priėmimas
Rockwell Kent garbei
žymusis amerikiečių re

alistinės mokyklos dailinin
kas Rockwell Kent, kuris 
Sovietu Sąjungai paaukojo 
savo darbų apžvalgine ko
lekciją, vasario 24 dieną 
buvo pagerbtas Tarybų Są
jungos Jungtinių Tautų 
Misijoj, 680 Park Avenue, 
Niujorke.

Rockwell Kent norėjo pra
džioje paaukoti savo kolek
ciją Amerikos muziejams, 
tačiau šių direktoriai neat
sake į jo laiškus. Tada jis 
nutarė paaukoti kolekciją. 
Tarybų Sąjungai, kuriai jis 
neslėpdamas reiškia daug 
simpatijų.

Priėmime dalyvavo nema
ža amerikiečių svečių, jų 
tarpe matėsi keli lietuviai. 
Į priėmimą buvo pakviesta 
visa eilė amerikiečių lietu
vių dailininkų. Šalia visos 
•eilės vadovaujančių tarybi
niu diplomatų, jų tarpe am
basadoriaus V. Zorino, pri
ėmime taip pat dalyvavo iš 
1 i e t u vių “Selskaja Žizn” 
Jungtinių Tautų akredituo
tas korespondentas Alber
tas Laurinčiukas.

Albertas Laurinčiukas, 
kuris yra baigės matemati
kos - fizikos ir žurnalisti
kos fakultetus Vilniuje, da
ro daug žadančio žurnalis
to įspūdį.

Būdinga, kad ir priešin
goje stovykloje lietuvių kil
mės Otto Tolišius jau daug 
metų dirba “The N-ew York 
Times” redakcinėj kolegi
joj. Jungtinėse Tautose yra 
taip pat dar ir kitas lietu
vių kilmės žurnalistas. Tai 
Salomėja N a r k e 1 iūnaitė, 
kuri šiuo metu atstovauja 
Čikagoje leidžiamą marijo
nų vienuolių “Draugą.”
Lietuviai ątidatfo galeriją 

Niujorke
Y Du nauji . .ateiviai Algi
mantas Šalčius ir Jurgis 
Mačiūnas kovo pradžioje 
Niujorke, pačiame dailės 
galerijų centre, atidaro ga
leriją. Joje bus rodomi 
tarptautiniai • kūrybingųjų 
dailininkų darbai. Vaka
rais galerijoj bus organi
zuojami anglų kalba (ir 
lietuvių kalba) koncertai, 
paskaitos, filmo demonstra
cijos, pašnekesiai.

Naujieji jaunesnio am
žiaus ateiviai yra vėžius. 
Štai biržietis rašytojas-po- 
etas Jonas Mekas per de
šimti metų garsėja pasau
lyje kaip naujojo amerikie
tiškojo, filmo steigėjas ir 
propaguotojas, filmininkas, 
filmo kritikas, filmo kultū
rinio žurnalo leidėjas,♦tuo 
pačiu metu spėdamas ir lie
tuviškai parašyti vieną ki
tą poemą, kaip “Semeniš- 
kių Idilės,” “Gėlių Kalbėji
mas.” Netrukus pasirody- 
siančiame kultūriniame vi-

metu) kilmę, bot pagal jo 
raštus. Dabar beveik kiek
viename numeryje “DarbL 
ninko” redakcija spausdina 
jos “kultūrą” palaikančius 
laiškus, kurie stebina kai 
kurių išeivių ras iškurnu 
ir šoviniškumu, net po to, 
kai vos prieš 10 metų įvyk- 
dvtos apie 300,000 skerdy
nės žydų kilmės Lietuvos 
piliečių tebešaukia, kaip 
sakoma, dangaus keršto vi
siems tiems kriminalistams, 
prisidėjusiems prie šitokio 
baisaus nusikaltimo. Vie
nas iš tokių laiškų rašyto
jų mano, kad Sluckis nega
li būti vadinamas lietuviu, 
nes net Izraelio premjeras 
Gurion pripažinęs, kad Ry
tų Europos žydai niekad 
saves nelaikė gyvenamo 
krašto tautinės bendruome
nės nariais. Bet Mykolas 
Sluckis, nepaisant to, kad 
Lietuvoj žuvo jo tėvai, 
draugauja, sakoma, beveik 
be išimties vien tik su lie
tuviais, rašo vien tik lietu
viškai, daugiausia vien tik 
apie Lietuvą ir jos gyveni
mą, yra vedes lietuvio ūki
ninko dukrą ir jo šeimoj 
kalbama niekaip kitaip, jo
kiu žargonu, kaip kad Ame
rikos lietuvių kai kurių re
daktorių šeimose, bet lietu
viškai. Ir reiktų palinkėti, 
kad nors vienas iš “Darbi
ninko” skaitytojų ir redak
torių galėtų susilyginti su 
Sluckio žinojimu lietuvių 
tautosakos ir dainų! Lietu
viai amerikiečiai patriotai, 
reikalaudami savo ruožtu, 
kad amerikiečiai lietuviai 
pirmoj eilėj būtų “tik lie
tuviai,” krokodilo ašaromis 
rauda, kad lietuviai taip 
greit atsižada tokios “šiau
dinės” lietuvybės, ir tik rei
kia stebėtis, kaip lietuviai, 
tokie redaktoriai ir skaity
tojai daro viską, kad atbai
dytų hub lietuvių visus no
rinčius. į ją įsijungti sve
timtaučius.

Ruošia dainų šventę 
Čikagoje

Liepos 2 dieną Čikagoje 
ruošiama “Amerikos lietu
vių dainų šventė.”

Vilniuje viena iš 
didžiausių estradų

Ar žinote, kad Vilniuje 
pastatyta Dainų švenčių 
estrada dėl 25,000 žiūrovų 
yra viena iš didžiausių ne 
vien Tarybų Sąjungoj, bet 
visame pasaulyje? Kad 
Madison Square Garden 
talpina tik 15,000 ir net 
naujoji planuojama po sto
gu estrada talpins tik 25,- 
000? Ar taip pat žinote, 
kad vilniškę estradą pasta
tė lietuvis architektas, ku
ris karo metais buvo išvie- 
tintas Tomskan, baigęs ten 
mokslus, grįžęs Lietuvon ją 
pasiūlė?

Smarkus ūkinis augimas

muzikų Amerikoj, vasario 
26 Bostono Piliečių salėje 
davė smuiko muzikos kon
certą. Jam akompanavo 
dukra Rasa Vasyl iūnaitė. 
Programoje buvo išpildomi 
paskutinieji ■ Juliaus Gaide
lio kūriniai. Koncerto pel
nas skiriamas leisti išeivi
jos lietuvių kompozitorių 
kamerinės ir simfoninės 
muzikos leidiniams. Ka
dangi kai kurie iš siu kū
rinių tautinės ir gal net 
tarptautinės reikšmės, būtų 
iš tikro gera, kad būdas bū
tų rastas šiuos kūrinius 
pervertinti ir, reikalui esant, 
išleisti Lietuvoj, o pats Izi
dorius Vasiliūnas pakvies
tas koncertams. Toks būtu 
linkėjimas tų, kurie tiki 
lietuvi š k u o j u kultūriniu 
bend rada r bi a v imu.

Latviai pralenkė?
Amerikos latvė daininin

kė Žebranska jau praėju
siais metais lankėsi Rygoj, 
kur davė kelis labai sėk
mingus koncertus. Daini
ninkė praleido Latvijoj ke
lis mėnesius.

Viesulo paskaita 
Bostone

Romas Viesulas, lietuvis 
grafikas Temple Universi
teto Philadelphijoje dėsty
tojas, praėjusį savaitgalį 
skaitė paskaitą iš savo sri
ties Bostono Lietuvių Kul
tūros Klube.
Imponuoją architektūriniai 

projektai Lietuvoj
Gautuose iš L i et u v o s 

“Švyturio” žurnalo repor
tažuose nemaža Įdomios ir 
imponuojančios medžiagos. 
Štai Nr. 21 stra i p s n y j e 
“Rūmai prie Neries” apra
šomi naujieji Vilniaus Pe
dagoginio Instituto didžiu
liai pastatai ir kiek džiaugs
mo jie atnešė studentams. 
Kur kas modernesni, ma
tyt, netaikomi prie miesto 
bend r o charakterio yra 
Klaipėdos Kultūros Rūmai, 
kurie primena iš dalies 
daug mažesniu mastu, Niu
jorko Kolisiejumą. Nr. 23 
apie architektūrine pažan
gą rašo A. Rusteiką. 
Stra ipsnis pailiustruotas. 
Pasigėrėtini yra arch. E. 
Chlomausko ir Z Lansber- 
gio projektas “Vilniaus Kli
nikinė ligoninė Antakalny,” 
kuri prilygsta savo mcder- 
niškumu ir gražia išvaizda 
Manhasset, N. Y., ligoni
nei: architekto S. Bareikio 
“Vilniaus Geležinkelio sto
ties viešbutis”; arch. A. 
Sprindžio, V. Stausko ir S. 
Bartusevičiaus “Prampro- 
jekto” Rūmai Kauno Jano
nio aikštėj, Muziejus, šalia 
jų.

Labai įspūdingai atrodo 
Kaune prie Tunelio gatvės 
planuojamas moderniškiau
sias daugiaaukščių namų 
gyvenamasis rajonas. Jame 
ne tik gausu sodų, bet pats 
rajonas glausis prie Kauno 
svarbiausios žaliosios juos
tos parkų, kuris tęsis nuo 
Ąžuolyno, Vytauto parko, 
pro tunelio rajoną iki pat

Liet. Namo Bendrovės1 Komunistai už tvirta
I 4-

šėrininkams i nuomy kontrolę
Komunistų Partijos NewVisi Lietuvių Namo Bend- Komunistų Partijos New 

rovės (Lithuanian Building Yorko valstijos vadovybė 
Corp.) šėrininkai turėtų i pridavė savo pareiškimą N. 
įsitėmyti, kad šios Bendro- Y. valstijos legislatyviam 
vės šėrininkų suvažiavimas komitetui nuomų, kontrolės 
įvyks šeštadienį, balandžio klausimu.
29, Kultūriniame Centre, | Partija nurodo, kad New 
Ozone Park, N. Y. . ; Yorko miestas gyvenamų

Bendrovės direkto r i ai i namų klausimu yra despe- 
patieks raportus iš savo irjratyvėj padėtyj. Ypač daug 
Bendrovės veikimo. Svar-! kenčia biednuomenė, pir- 
bus raportas bus iš dabartį-1 moj vietoj negrai ir puerto- 
nio namo stovio ir finansų, i rikiečiai. Gyvendami lušny- 
Po suvažiavimo turėsime i nuošė yra priversti mokėti 
vaišių. Suvažiavimo daly- j aukštas nuomas, 
viai bus pavaišinti.

Su balandžio mėn. pra-1 tai greitai būsi 
džia bus visiems šėrinin- i laukan, 
kams laiškai išsiuntinėti.

o jeigu 
nesumokėsi laiku nuomų, 

išmestas

Partija stoja už griežtes-

Buvo skaitytas LMS laiš
kas suvažiavimo klausimu. 
Kuopiečiai nusitarė pasvei
kinti suvažiavimą su de
šimke.

Sekamas susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., toje 
pačioje vietoje.

Kuopietis

Svarbus LLD 185 
kuopos susirinkimas
Trečiadienio vakare, ko

vo 8 d., Kultūriniame Cent
re, Ozone Parke, įvyksta 
mėnesinis LLD 185 kp. su
sirinkimas.

Svarbu, kad šiame susi
rinkime visi nariai daly
vautų, taipgi ir savo pa
žįstamus atsivestų prie

LNB Valdyba i nę gyvenamų namų nuomų kuopos prirašyti.
. Po susirinkimo turėsime 

statyti vaišių ir pamatysime gra- 
Wagneris sako, kad "1961 apartmentinių namų pigio-'žių paveikslų (nuotraukų) 

iš Lietuvos. Amelia Yuške- 
vičienė 1959 m. vasarą vie
šėdama Lietuvoje daug 
nuotraukų padarė. Dabar ji 
šiame susirinkime mums 
parodys.

New
; kontro!

majoras pintųsi
id valdžia rū- 
giau

metais mieste bus statoma nuomomis.
naujų namų už $100,000,- Dabar Albany, N. Y., 
000. " ‘ i svarstomas nuomų kontro-

___________ . lės klausimas. Stambieji
N. Y. VALSTIJOJE YRA namų savininkai reikalau- 

! ja visai nuomų kontrolę pa- 
j naikinti, kad jie galėtų 

. v?7 j nuomas kelti, kaip jiems
siaučia patinka< o nuomin inkai 

reikalauja, kad šis įstaty- 
i mas būtų sutvirtintas nuo
mininkų naudai.

660,000 BEDARBIŲ
Albany, N. Y.

Yorko Valstijoje 
baisus nedarbas. Vasario
mėnesį jau buvo 660,000 
bedarbių. Valstijos vyriau-; 
sybė imasi priemonių pra
tęsti nedarbo apdraudą■ 
tiems, kurių pasibaigė.

PRANEŠIMAI
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 
kovo (March) 10 dieną, svetainėje 
1150 N. 4th St. Prasidės 7:30 vak.

Draugai ir draugės, atvykite į 
šį susirinkimą, 
kybos leidžia, 
bininkus
menesio (balandžio) pradžioje.

Komisija (19-20)

kuriems tik aplin- 
Reikės išrinkti dar- 

filmų rodymui ateinančio

ROCHESTER, N. Y.
Priminimas, kad bus šaunus 

žmonys kovo (March) 11 d., G 
vakare, Gedimino salėje.

Rengia abi LDD kuopos
Uždarbj skirsime spaudai.
Maloniai kviečiame visus atsilan

kyti. Atsilankymu paremsite spau
dą. Rengimo komisija (19-20)

pa- 
val.

MIAMI, FLA.
Auksinio “Laisvės" jubiliejaus 

pietūs įvyks kovo 12 d. Žekonių 
sode,' 3975 S. W.37th St. Pietūs 
12:30.

Mūsų prityrusios šeimininkės ruo
šiasi surengti tikrą puotą. Čia bus 
proga susitikti turistų iš arti ir 
toli. Kviečiame dalyvauti. Sma
giai laiką praleisite ir “Laisvės" 
gimtadieni paminėsite. Rengėjai 

(19-20)

WORCESTER, MASS.
šeštadienj, kovo (March) 11 d., 

Lietuvių salėje, 29 . Endicott Street, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos Moterų Socialinis Skyrius ren
gia žaislų 
atsilankyti 
t i. Pradžia

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyko kovo 1 d., 
Liet. Kultūriniame Centre. 
Nors oras buvo lietingas, 
tačiau nemažai narių susi
rinkime dalyvavo.

Valdybos raportai rodo, 
kad kuopoje visi reikalai 
vedami gerai. Nariai laiku 
susimoka savo mokestis. 
Tai gerai. Bet dar yra ke
letas narių, kurie šiais me
tais dar nesumokėjo mokes
čių. Jie turėtų dar šį mėne
sį susimokėti. Turėtų ma
tyti kp. finansų sekretorių 
Yakštį arba į Centrą atėję 
susimokėti.

LDS kuopų pikniko rei
kalai tvarkomi. Jau trys 
kuopos prisidėjo prie pikni
ko rengimo. P. Bėčis apsiė
mė Kasmočiaus sodą pik
nikui užregistruoti. Pikni
kas įvyks birželio 18 dieną.

Kp. narys

Klaidos Atitaisymas
Vasario 28 d. laidoje til

po Louis Šimoliūno prisimi
nimo skelbimas iš Bing
hamton, N. Y. Ten buvo 
pažymėta, kad vieneri me
tai, kai mirė. Turėjo būti 
dveji metai (mirė li959 m. 
vasario 28 d.), kai mirė. At
siprašome. —L. Adm.

PRANEŠIMAS
LLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 10 d., 7:30 
v.v., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, Visi bariai da
lyvaukime. Valdyba

Andriukaitis, Marijona, gimusi 
1896 Lazdijuose.

ndijiukaitis,.. Antanas, jos vyras.
Andriukaitis, 

gimęs 1917.
Andriukaitis, 

muši 1925.
Andriukaitis, 

si 1927..
Ieškotojas — Ignas Žukauskas, 

Marijonos Andriukaititnės brolis.
Žinantieji apie juos prašomi pra

nešti: Brooklyn Red Cross, Home 
Service Dept., 1 Red Cross Place, 
Brooklyn 1, N. Y. Tel. MAin 4- 
6000, Ext. 11. Nuo pirmadienio iki 
penktadienio, 9 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro.

Alfonsas, jų sūrius,

Manė, jų duktė, gi-

Stella, duktėį gimu-

pare. Kviečiame visus 
linksmai laiką praleis- 
7:30 vai. vakare.

Rengėjos (18-19)

WATERBURY, CONN.
Sckmadienj, kovo (March) 12 d., 

įvyks LLD 28-os kuopos susirinki
mas, pradžia 2-ą vai. popiet, 103 
Green St. (apatinėje salėje).

Visus ir visas prašome dalyvauti 
susirinkime. Taipgi atsiveskite sa
vo draugus ir pažįstamus. Šiuo 
kartu susirinkimą šaukiame sekma
dieni ir dienos šviesoje, kad visiems 
būtų patogu ateiti. Sakoma, kad

KRISLAI
1

Tąsa iš 1-mo pusi.)
selėjimą tų prakilnių idėjų, 
kuriomis jūs, gyvas būdamas, 
tiek daug dirbote ir aukojo
te s.

Tikrai siunta Amerikos ka
talikų bažnyčios kardinolai ir 
vyskupai. Jie susirinko ir pa
skelbė karą prezidento Kene
džio visai apšvietos progra
mai. Jie negali atleisti jam, 
kad jis savo pasiūlymuose 
Kongresui pamiršo parapiji
nes mokyklas.

O už tai, žinoma, nuošir
džiai prezidentą pasveikina 
visi tikrosios apšvietos šalinin
kai. Parapijinės mokyklos nė
ra jokio mokslo Įstaigos. Tai 
Įstaigos religiniais prietarais 
maitinti vaikus. Būtų nusidė
jimas iš federalinio iždo šelp
ti tokias Įstaigas.

Klerikalų dienraščio rašei
vos sako: “Lietuvos gyven
tojams dėl afrikiečio Lumum- 
bos nužudymo Kongo provin
cijoje nei šilta, nei šalta.’’ 
Todėl jie barasi, kam Lietu
voje ruošiamos protesto de
monstracijos prieš šitą baisią 
kriminalystę.

Betgi Lietuvos gyventojams 
labai ir “šilta, ir šalta’’ dėl 
to, kas dedasi Konge, kas de
dasi kiekviename pasaulio 
kampe. Jei klerikalai to ne
supranta, tai jie nieko nenu
simano nei apie Lietuvos gy
ventojus, nei apie lietuvių tau
tos poreikius.

O kanadiškių dipukų laik
raščio redaktorius, gražiai at
sisveikinęs su visokiu padoru
mu, gieda: “dabar Lietuvoje 
jau nėra ne tiktai lietuviško 
žodžio ir rašto, bet nėra ii' vil
čių.”

Argi sveiko proto žmogus 
galėtų šitokias nesąmones kal
bėti apie Lietuvą ?!

Labai, labai nuoširdžiai ra
ginu visus laisviečius ener
gingai paremti visus d ar Ja v k- 
siančius mūsų laikraščio ‘ujkis- 
vės” jubiliejinius parengimus. 
Ju dar bus keletas. Visus 
juos padarykime tikrai pavyz
dingais.

štai jie:
Kovo 26 dieną LLD 7-osios 

apskrities rengiamas banketas 
Worcester; Mass. '

Balandžio 2 dieną Chicago- 
je koncertas.

Balandžio 6 dieną banketas 
Rochester, N. Y.

Balandžio 8 dieną koncer
tas Brooklyne.

Ankara. — Mirė turku 
generolas S. Adil.

šuo m e n i n i a m -e žurnale 
“Fluxus” tilps jo poema lie
tuvių kalba “Apie Lietuvą 
ir Laisvę.”

Ginčai “Darbininke” 
dėl “žydelio”

Prieš kurį laiką “Darbi
ninko,” pranciškonų vie
nuolių leidžiamo dvisavai
tinio laikraščio redakcija, 
kurią sudaro Simas Sužie
dėlis (ateitininkų dvasios 
vadas), Juozas Brazaitis ir 
Paulius Jurkus, prieš kiek 
laiko praleido koresponden
ciją, kurioj rašytojas My
kolas Sluckis buvo sarkas
tiškai pravardžių o j a m a s 
“žydeliu.” Dėl to užprotes
tavo Algirdas Landsbergis, 
vienas iš jaunesniųjų lietu
vių rašytojų, kurio drama 
pasirodys anglų kalba kovo 
5 dieną profesionaliniame 
dramos teatre Niujorke. 
Landsbergis pasakė, kad 
nedera rašytoją vertinti 
pagal jo tėvų (pasibaisėti
nai nužudytų Kaune karo

Lietuvoj džiūgaujama, 
kad lietuviškas ūkinis augi
mas tarybinių statistikų 
pripažintas pirmaujančiu. 
Kad iš 114 ūkinių rajonų 
Lietuvos ūkinis rajonas jau 
užima 49 vietą. Lietuviai 
ekonomistai žada dar dau
giau. Šiais metais esą sta
toma 17 naujų didelių įmo
nių, kurias aptarnaus 5,000 
naujai paruoštų darbinin
kų, iki šiol dirbusių mažiau 
apmok amus ir patyrimo 
reikalaujančius darbus.

Lietuvis aktorius 
televizijoj

Naujasis ateivis Juozas 
Daubėnas vasario 15 vaidi
no visose JAV m a t y t o j 
CBS dramoj, kurią apmo
kėjo Armstrong bendrovė, 
“Sekančiose duryse — šni
pas.”

Vasiliūno koncertas 
Bostone

, Izidorius Vasiliūnas, vie
nas iš judriausių lietuvių

Nemuno.
Įspūdingas yra ir Operos- 

Baleto bei Kompozitorių 
kūrinių perklausos salės 
prie Mickevičiaus gatvės 
Vilniuje projektas. Dėl iš
statytų iliustracijų straips
nį parašęs architektas E. 
Tamoševičius prašo pasisa
kyti visus. Būtų iš tikro 
gera, kad šiuo klausimu pa
sisakytų išeiviai lietuviai 
architektai . ir inžinieriai, 
kuriems svarbu, kokius pa
minklus ateities Lietuvai 
paliks šiandieninės lietuvių 
kartos.

bus užkandžių ir arbatėlės.
Šj susirinkimą ruošia moterys, 

nes čia bus kartu ir Moterų dienos, 
kovo 8-os, paminėjimas. Taigi tu
rėsimo progą linksmai laiką pra
leisti. Būkite visi ir aš būsiu.

J. Strižauskas (18-19)

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 7, 1961

Mirė Jonas Tamulynas
Kovo 3 d. Flushinge mirė 

ilgametis Niujorko miesto 
gyventojas Jonas Tamuly
nas (Ievos Mizarienės dė
dė, jos tėvo brolis). Pašar
votas Kodzis laidotuvių 
įstaigoje. Palaidotas pirma
dienį, kovo 6 d.

Nuliūdime liko žmona, 
du sūnūs, trys dukterys ir 
daug anūkų.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, kovo 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- j 
spenduotumėt. Valdyba (18-19) I

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas jvyks kovo 13 March, 7.30 
vai. vakare.

Kviečiame narius ir nares skait
lingai dalyvauti, šiame susirinkime 
turėsime apkalbėti ir kaip geriau
siai prisirengti prie Apskrities ban
keto atžymėjimui “Laisvės” jubilie
jaus — 50 metų sukakties.

Org. Jaskevičius (18-19)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-os Ąpskrities komite

to posėdis įvyks kovo 12 d., 1 vai., 
318 Broadway. Kviečiame visą Ap
skrities komitetą, taipgi ir visos 
apylinkės veikėjus dalyvauti.

Turėsime daug mūsų veikimo rei
kalų aptarti, ypač vasarinių paren- 
gimų-piknikų rengimą. Taipgi, ar
tinasi mūsų istorinis parengimas — 
“Laisvės” jubilięjaus banketas.

■' ’ (18-19)

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toji Apskritis kilniam paminėjimui

Auksinio “LAISVES” Jubiliejaus
čia taipgi bus pagerbti apskrities komiteto nariai ir kiti seni veikėjai.

Įvyks Sekmadienį

KOVO 26 MARCH
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius'

Antanas Bimba iš New Yorko
Kviečiame visus Massachusetts valstijos lietuvius atsilankyti linksmai ir 

garbingai paminėti laikraščio “Laisvės” auksinį jubiliejų.
Pietūs 1:30 vai. dieną Įžanga. $2,00 asmeniui

Gerbiamieji!
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite iš to

liau, praneškite laišku, keliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Šis banketas yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

Rengėjai




