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KRISLAI
Jūs, mūsų moterys!

Malonu girdėti.
Jų gretos paaugo 8.
Kitaip nė negali būti.
Dolerių jiems netrūksta.
Ta pati niekšystė.
Kerštas be galo.

i
— Rašo A. Bimba —

Jau čia pat Kovo Aštuntoji 
— Moterų tarptautinė diena. 
Moterys visur ruošiasi ją at-1 
žymėti. Džiugu, kad nuo to j 
neatsilieka ir lietuvės materys. ■ 
Reikia jų pastangas nuošir- Į 
džiai paremti.

----------------------------- i

J Kaip niekad pirmiau pašau-i 
lio moterys mato karo pavojų | 
ir stoja i kovą, šiuose pami-j 
nėjimuose tai ir bus vyriausias 
obalsis.

Labai gražų ir realų šūki 
Amerikos ir viso pasaulio mo
terims davė Nina Chruščiovie- 
nė. Ji sako: “Visus karo pa
būklus paskandinkime į giliau
sią okeano dugną ir gyvenki
me taikoje!”

Šiomis dienomis iš mūsų 
krašto sostinės skersai ir išil
gai pasaulį nuaidėjo dvi geros 
naujienos. Prezidentas Kene
dis žada tartis su Tarybų Są
junga dėl bendrų pastangų be- 
orėms erdvėms užkariauti. 
Valstybės sekretorius Rusk 
pagaliau kalba apie užsienio 
reikalų ministrų tarimąsi dėl 
Vakarinio Berlyno.

* Nors grynai moksliniu po
žiūriu astronauto Glenn lai- 

vmingas iš beorės erdvės sugrį
žimas ant žemės yra plačiau
siai išreklamuotas laimėijmas, 
bet tarptautiniuose tautų san
tykiuose Kenedžio ir Rusko 
pasisakymai daug aktualesni.

Aštuoni paryžiečiai, kurie 
vasario 8 dieną—per tą baisų
jį kruvinąjį ketvirtadienį — 
krito nuo policijos kulkų, tapo 
palaidoti tose pačiose kapinėse 
ir prie tos pačios sienos, kur 
amžinai ilsisi istorinės 1871 
metų Paryžiaus Komunos drą
sieji komunarai. Tuo būdu 
pastarųjų gretos paaugo as
tuoniais didvyriais.

Kiek dar komunarų turės 
kristi Paryžiaus gatvėse, kol 
francūzų tauta nusikratys pa
razitų, kol jos sostinėje iškils 
socializmo vėliava?!

Labai teisingai kalbėjo Suslo
vas, kai jis pasakė, kad taikus 
ivairių valstybių sugyvenimas 

'niekados nereiškė ir nereiškia 
ideologinės kovos išsižadėji
mo. Juokinga ir kvaila bū
tų to reikalauti. Niekas iš to 
beišeitų.

Bet tas nereiškia, jog toji 
kova turi pasireikšti viską su
naikinančio karo forma. So
cialistinis pasaulis laikysis sa
vo nuomonės, kad socializmas 
geresnė socialinė santvarka, o 
kapitalistinis pasaulis laikysis 
savo nusistatymo.

Koks ten išsigimėlis vardu 
Schwartz, Christian Anti-Com
munist Crusade lyderis, giria
si savo darbui' jau surinkęs 
čielą milijoną dolerių ! Ir gau
biąs jis sayo misijai dolerių 
dar daug daugiau, kol susido
rosiąs su komunizmo pavoju
mi !

Kad jis dar daugiau dolerių 
iš kvailių prisikolektuos, tai 
netenka abejoti, bet kad jis su 
jais nugalėtų tai, ko nenugalė
jo Hitleris su visomis savo ar
mijomis, tai labai abejotina.

T Gerai, kad So. Bostono men- 
^Sevikų laikraščio redaktoriai 

surado, jog demokratinė Ame-

(Tąsa 6-tam pusi.)

JAV jaunimo mkslas 
ir žmonių sveikata

700 reikalauja panaikinti 
Antiamerikinį komitetą

Jau numatomas ilgas 
karas P. Vietname

Washingto n a s. — Dr. 
Howard A. Rjisk’as, JAV 
sveikatos departamento na
rys, rašo apie mūsų šalies 
žmonių sveikatos silpnėji
mą, besimokančių daktarų 
mažėjimą ir HIR. 4999 bi- 
liu. v

Dr. Ruskas nurodo, kad 
nors JAV gyventojų skai
čius auga, bet jaunuolių no
rinčių mokytis medicinos ir 
dentisterijos mokslų skai
čius labai mažėja. 1950 mo
tais 22,279 jaunuoliai pradė
jo šiuos mokslus, gi 1960 m. 
jau tik 14,397. j

Dr. Ruskas sako, kad sto
ka lėšų atima jaunimui no
rą mokytis medicinios ir 
dentisterijos mokslų. 1959 
metais iš baigusių tuos 
mokslus virš 20 procentų 
naujų profesionalų turėjo 
iki $6,600 skolų, kurias jie 
pasidarė besimokydami. Tu

J. Valstijos atmetė 
TSRS pasiūlymą

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga antru kartu pasiū
lė, kad kovo 14 dieną vyktų 
į Geneva aštuoniolikos vals
tybių vadai ir tartųsi dėl 
nusiginklavimo.

Jungtinių Valstijų valsty
bės departamentas atmetė 
ir šį Tarybų Sąjungos pa
siūlymą.

JAV vyriausybė sako tą 
patį, kaip ir pirmesniame 
savo atsakyme: kad sutiks 
vykti į vadų konferenciją 
tik tada, kada žemesnių di
plomatų pasitarimai duos 
rezultatų.

Maskva. — Mirė žymus 
generolas Borisas Vanniko
vas.

Iš viso pasaulio
Ankara. — Apie tūkstan

tis karininkų, karių ir civi
linių, susirinkę prie premje
ro Inonu reikalavo, kad pa
sitrauktų jo valdžia. Bet 
Inonui ištikimi armijos da
liniai sukilimą nuslopino.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru remia 
Chruščiovo pasiūlymą, kad 
kovo mėnesį 18—kos valsty
bių vadai vyktų į Genevą ir 
tartųsi nusiginklavimo rei
kalais.

Damaskas. — Sirijos ir: 
Irako nespubilikos vis dau
giau bendrauja. Tai smūgis 
Nasserio. politikai.

■ ■ .............

Newark, N. J. — Po tri
jų dienų 5,000 autobusų 
vairuotojij laimėjo streiką.

Tokio. — TSRS ir Japo
nija pasirašė prekybos su
tartį. Metinė prekyba bus 
padvigubinta, sieks per me
tus apie $300,000,000.

rint tiek skolų jau sunku ir 
profesiją pradėti.

Daktaras nurodo, kad ne
bus galima pataisyti Šios 
padėties tol, kol nebus pri
imtas prezidento Kenedžio 
pasiūlymas, kuris yra su
formuotas Hl.R. 4999 biliu- 
je.

Jeigu butų šis bilius pri
imtas, tai tada imtųsi darbo 
pakankamai pastatyti mo
kyklų ir per ketveris me
tus federalinė vyriausybė 
duotų po $1,500 tiems stu
dentams, kurie mokytųsi ir 
jiems pagalba būtų reikalin
ga.

Studentai, gaudami ir šią 
valdžios pagalbą, dar kiek
vienas per metus laiko turė
tų gauti po $1,000 iš tėvų. Gi 
besimokinančių tuos moks
lus virš 50 procentų studen
tų yra tų tėvų, kurių meti
nės įplaukos siekia tik 
$5,000.

Virš 1,000 motery 
reikalavo taikos

New Yorkas. — Vasario 
20 dieną virš tūkstantis mo
terų pikiietavo Jungtinių 
Tautų buveinę, reikalauda
mos panaikinti atominius 
ginklus.

Jos nešiojo balionus su 
užrašais: “Tarkitės, o ne
bandykite atomines bom
bas... Mums nereikia slėp
tuvių.”

Moterų komitetai įteikė 
reikalavimus Jungtinių Tau
tų viršininkams. Jų komi
tetas lankėsi ir TSRS dele
gacijos buveinėje. Ten jas 
priėmė V. Zorinas ir pa
reiškė: “Aš suprantu, kad 
Amerikos moterų kova už 
taiką yra labai svarbus reiš
kinys”.

Maskva. — Dienraštyje 
“Pravdoje” tilpo ilgas 
straipsnis, kuriame aprašy
tas JAV astronauto John 
Glenno žygis. Tilpo ir jo pa
veikslas. Dienraštis pakar
tojo tarybinio kosmonauto 
Jurio Gagarino žodžius: 
“Beorėje erdvėje visiems 
vietos užtenka”.

Vakarinis Berlynas.—čio
nai lankėsi JAV generalinis 
prokuroras Robertas Kene
dis.

Cali, Kolomhija. — Susi
dūrė du traukiniai. Nelai
mėje užmušta 4.0 žmonių ir 
67 sužeista.

Washingtonas. — Alasko- 
je JAV lavina armijos dali
nius kariauti dideliame šal
tyje.

Ottawa. — Kanadoje yra 
545,000 bedarbių, nuo gruo
džio mėnesio jų skaičius pa
augo 132,000.

New Yorkas. — Jurgio rikinis komitetas varžo mū- 
VVashingtono gimtadienį, su šalies žmonių konstitu- 
vasario 22, “The New York cines laisves, šaukia ir ty- 
Times” laikraštyje tilpo rinėja veikėjus, tuo jis įne- 
žymiausių žmonių • vardų,; ša pasidalinimą tarp mūsų 
kurie reikalauja panaikinti šalies gyventojų, varžo žo- 

Activities džio ir minties laisvę ir 
Pareiškimas tuomi trukdo progresą, įne- 

pasiųstas Kongreso nariams ša nepasitikėjimą vienų ki- 
ir prezidentui. I tais. Todėl pasirašę pareiš-

Po pareiškimu pasirašo .kirną ragina Atstovų Buto 
:70 politinių ir visuomeninių'narius, kad panaikintų Un- 
veikėjų, 53 rašytojai, redak- American Activities 

I toriai ir artistai, 197 prof e- mittee.
Į šoriai iš universitetų ir ko
legijų, 188 vyskupai, kuni
gai, ministerial, rabinai,' 
92 advokatai, daktarai ir

Com-

Pareiškimo autoriai krei
piasi ir į visus piliečius, kad 

, rašytų laiškus savo kong- 
kitokie žymūs profesionalai. leSmanams Į1’ reikalautų 

Profesoriai ir kiti žymūs j panaikinti minimą komite- 
veikėjai sako, kad Antiame- tą.

3,500 studentų demonstravo 
už taiką ir nusiginklavimą

Un-American 
; Committee.

Washingtonas. — Penk
tadienį, vasario 16 dieną, 
demonstravo virš 1,500 stu
dentų, kurie atvyko auto
busais, automobil i a i s ir 
traukiniais' iš visų šalies 
universitetų ir kolegijų. 
Studentų buvo iš Bostono, 
New Yorko, Philadelphijos, 
Chicagos, Seattle ir dauge
lio kitų miestų.

Sostinės policija sako, 
kad tai buvo pirmu kartu 
taip skaitlinga demonstra
cija prie Baltojo namo 
(nuo 1953 metų), virš dvie
jų mylių ilgio.

Oras buvo šaltas, gatvės 
nuklotos sniegu, tai studen
tai turėjo punktus, kur virė 
kavą, ir jie, pereidami, gėrė. 
Studentai nešiojo transpa
rantu su užrašais: “Slėptu
vės neiššgelbes nuo atomi
nių bombų... Leiskite mūsų 
vaikams sveikiems užaug
ti... Mes prieš atominių 
bombų ban d y m u s, kaip 
JAV, taip ir TSRS... Už
drausti atominius ginklus... 
Ištraukti Jungtinių Valsti
jų gankluotas jėgas iš už
sienio bazių... Visiems nu
siginkluoti... Paskolinti 
$100,000,000 Jung ti n ė m s 
Tautoms... Taikiai sugyven
ti su Lotynu Amerikos šali
mis”, ir dar daug kitų.

Demonstracija buvo rami, 
apart vieno incidento. Tar
pe studentų maršavo Robert 
E. Greenberg, JAV kario 
uniformoje, nešinas trans
parantą su užraku: “Mes 
prieš jėgą, o už taiką ir ra
mų gyvenimą”. Greta jo 
maršavo kario žmona Jeane. 
Policija puolė jį prievarta 
išvilkti iš maršuotojų eilių. 
Karys atsigulė ant gatvės. 
Tada policija pašaukė mili- 
tarinę policiją.

Nuo Baltojo namo stu
dentai atliko ilgą kelionę 
prie Lincoln Memorial pa- tin, jam teisme nedalyvau- 
minklo, ir prie Nežinomojo jant. Jis buvo kaltinamas už 
kario paminklo ©Arlingtono 12,000 žmonių gyvybių su- 
kapinėse. Jaunos studentės naikinimą.

ir studentai padėjo vainiką 
prie Nežinomojo kario ka
po.

Paskui visi susirinko prie 
Washington© paminklo, kur 
sakė kalbas už taiką: Nor
man Thomas, socialistų va
das; Emil Mazey, United 
Auto Workers unijos sekre
torius - iždininkas; William 
Higenbotham, mokslininkas 
iš Brookhaven National La
boratory, Long Island, N. 
Y.; studentai—Thomas Bar
ton iš Pennsylvania valsti
jos universiteto ir Jan 
Friggs iš Philadelphijos.

Po to studentai pasidali
no į daugybę grupių ir nu
vyko pas JAV senatorius ir 
kongresmanus. 36 senato
riai ir virš 200 kongresma- 
nų priėmė studentų delega
cijas.

Kiti demonstrantų komi
tetai lankėsi pas ambasado- 
rus tų šalių, kurios jau tu
ri atomines bombas.

Sekančią dieną į Wash- 
ingtoną atvyko dar virš 
2,000 studentų, jų demon
stracijos ir pikietavimai pa
sikartojo prie Baltojo na
mo, valstybės departamen
to, ir vėl virš dviejų mylių 
demonstrantų linija nusitie
sė per Potomac tiltą į 
Arlingtono kapines, prie 
Lincolno ir Washington© 
paminklų, kur buvo laiko
mi susirinkimai.

TSRS REIKALAUJA 
GRĄŽINTI 
PRASIKALTĖLĮ

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga antru kartu krei
pėsi į Jungtinių Valstijų vy
riausybę ragindama išduoti 
Karlą Linnasą, gyvenantį 
Greenlawn, N. Y.

Prieš kiek laiko Tarybų 
Estijos Aukščiausiasis Teis
mas nusmerkė Linnasą mir-

Washingtonas. — Pirm 
JAV gynybos sekretorius 
Robertas McNamara išskri
do į Tolimuosius Rytus, jis 
tarėsi su JAV visu kariniu v c-
jėgų viršininku generolu L. 
L. Lemnitzeriu, savo pagal
bininku Paul A. Nitze, ge
nerolu Rossonu ir kitais 
militaristais.

Po jų pasitarimo buvo pa
reikšta, kad Pietų Vi etna- z v
me karas gali tęstis daug 
metu.

Karininkai sako, kad rei
kia atminti, jog Anglija per 
10 metų kariauja prieš par
tizanus Malajų pusiasalyje, 
o jų dar neišnaikino.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Pietų Vietname karas gali 
būti ilgas, tai Jungtinių 
Valstijų komandieriai pra
ilgino laiką ten esantiems 
JAV karininkams ir ka
riams nuo 6 iki 18-kos mė
nesiu. I Pietų Vietnamą dar C C- V V

TSRS raketų srityje Dėl vadų pasitarimo
turi pirmenybę

Washingtonas. — Penta
gono karininkai ir JAV ra
ketų specialistas generolas 
A. D, Starbird mano, kad 
Tarybų Sąjunga turi dide
lę pirmenybę raketų srity
je.

Ypatingai ji daug pa
siekusi priešo raketų nai
kinimo raketomis, kurios 
gali siekti apie 300 mylių 
aukštyje.

Kita TSRS pirmenybė, tai 
išbandymas 57 megatonų 
bombų ir pataikymas į cie- 
lių Ramiajame vandenyne 
iš 8,000 mylių atstos.

Vėliausios žinios
New Yorkas. — Sekma

dienį, vasario 25 d., “The 
New York Times” išspaus
dino 452-jų psychologijos 

profesorių atsišaukimą į 
prezidentą Kenedį, kad ne
pradėtų atominių bombų 
bandymų ore.

Maskva. —Tarybinė spau
da rašo, -kad broliu Kene- 
'džių apsilankymas vakari
niame Berlyne buvo tikslu 
sustiprinti Vakarų šaltąjį! 
karą.

Londonas. — Šimtai ang
lų pikietavo parlamento rū
mus ir JAV karines bazes. 
Policija areštavo 6 pikieti- 
ninkus. Anglai organizuoja 
masinius pikietavimus prie 
JAV bazių.

Santo Domingo. —Domi
nikoje valdžia paskelbė ap
gulos stovį. Sakoma, kad 
susekusi Trujillo pasekėjų 
suokalbį.

Washingtonas. — John 
L. Lewis, buvęs angliakasių 
unijos prezidentas, jau su- paleido iš darbo 
laukė 82 metų amžiaus. ninku.

siunčia 1,500 marininkų iš 
Trečios divizijos.

Jungtinės Valstijos ragi
na Pietų Vietnamo vyriau
sybę, kad ji kreiptųsi į 
SEATO (Pietry tų Azijos 
karinę sąjungą, kurią suda
ro JAV, Anglija, Prancūzi
ja, Naujoji Zelandija, Aust
ralija, Thailandas, Pakis
tanas ir Filipinai), kad Są
junga ateitų Pietų Vietna
mo valdžiai į pagalbą.

JAV diplomatai nedaug 
tikisi militarinės pagalbos 
iš SEATO, bet politinė atsa
komybė už intervenciją ta
da jau gultų ant grupės 
valstybių, taip, kaip buvo 
laike karo Korėjoje.

Washingtonas. — Atei
nantį pavasarį čionai lanky
sis arkivyskupas Makarios, 
Kipro respublikos preziden
tas, ir E. Gerhardsen, Nor
vegijos premjeras.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
siūlė, kad Anglijos, Francū
zijos, Jungtinių Valstiją ir 
Tarybų Sąjungos vadai su
sirinktu tartis atominių 
ginklų reikale.

TSRS vyriausybė siūlo, 
kad 18-kos valstybių vadai 
vyktų į Genevą, ir tartųsi 
dėl nusiginklavimo.

Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris siūlo, kad 
Anglijos, Francūzijos, Ta-
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų užsienio ministrai 
tartųsi vakarinio Berlyno 
reikalais.

Alžyras. — Reakcininkų 
[“Slaptoji armija” paaštrino 
puolimus alžyriečių įstaigų 

| ir Francūzijos valdžios 
punktų. Jie atakavo armi
jos barakus. Kovoje virš 
60 žmonių nukauta.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis vėl atmetė 
Chruščiovo kvietimą, kad 
18-kos valstybių vadai vyk
tų į Genevą ir tartųsi dėl 
nusiginklavimo.

Maskva. — TSRS pasiun
tė JAV protestą prieš tai, 
kad kada tarybinis laivas 
“M. Maklai” plaukė Pana
mos kanalu, tai ant jo buvo 
sulipę JAV karininkai ir 
laivo įrengimų traukė pa
veikslus.

Washingtonas. — P. Sa
linger, Baltojo namo spau
dos sekretorius, sako, kad 
JAV ir TSRS susitarimas 
dėl kultūrinio bendradar
biavimo bus pasirašytas.

Lebanon, N. H. — Leba
non-Woolen Mills fabrikas 

380 darbi-
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Panaikinti tą komitetą!
• t f U j • • ' 'f9

j APIE 600 JAV visuomenininkų, rašytojų, publicis
tų, švietėjų ir dvasininkų išspausdino “The New York 
Timese” per visą puslapį atsišaukimą, raginant panai
kinti t. v. Kongreso Ne-Amerikinės veiklos tyrinėjimo 
komitetą.

Atsišaukimas taikomas JAV Kongreso (žemesniojo 
buto) nariams-kongresmanams. Šis komitetas, kurį Kon
gresas įsteigė ir finansuoja, sako atsišaukimas, padarė 
ir daro labai daug žalos mūsų kraštui. Jis daro gėdą 
Amerikai pasaulio akyse. Jis persekioja, puola nekaltus 
žmones. Ne-amerikinis komitetas, sako ;
yra priespaudos inžinas, ir jis naikina mūsų šalies žmo
nių laisvę ii- saugumą.

Atsišaukimas ragina amerikiečius, kad jie siųstų 
laiškus savo kongresmanams, reikalaujant komitetą 
panaikinti.

Yra suorganizuotas specialus komitetas,—Ad Hoc 
Committee,—kuris šia kryptimi darbuojasi. Komiteto 
pinnininkas — Clarence E. Picket, iždininkas—James 
Imbrie; adresas: 160 N. 15th St., Philadelphia, Pa.

Komitetas prašo iš visuomenės talkos—materialūs 
ir moralės. Jis žada darbuotis, kol Ne-amerikinis ra- 
gangaudžių komitetas bus panaikintas.

“KOORDINAVIMO 
TARYBA”

Lietuva, Latvija ir Esti
ja turi sudariusios bendrą 
Darbo koordinavimo ir pla
navimo tarybą, kurios posė
dis įvyko š. m. vasario 13 
ir 14 dd. Vilniuje. Posėdy 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos Komunistų parti
jų ir vyriausybių vadovai 
su savo padėjėjais.

Posėdy pirmininkavo ir 
įžanginę kalbą pasakė Lie
tuvos Ministrų tarybos pir
mininkas Motiejus Šumaus- 
kas. Buvo svarstyti:

1. žemės ūkio mašinų ga
mybos specializavimas Vakarų 
ekonominiame rajone.

uoia nekaltus i 2 Liejinių gamybos specia- 
atslsaUKimas, I Ūžavimas ekonominiame rajo-

Suradęs “
ČIKAGOS MARIJONŲ laikraštis iškilmingai pra

neša, jog, girdi, tūlas brazilietis komunistas, Armando 
Countinho, nuvykęs į Italiją, įstojęs į benediktinų klioš- 
torių, ir mokysis kunigu.

Kodėl Countinho taip padarė? Todėl, girdi, kad jis 
"buvo pagautas antgamtinių paslapčių didingumo.”

Matyt, ir klerikalų laikraščio redaktorius, pagau
tas “antgamtinių paslapčių”, išpūtė šį dalyką net pir
majame savo laikraščio puslapy. Jeigu “komunistas” 
Countinho taip padarė, kaip rašo “Draugas”, tai tik 
parodo, kad prastas iš jo buvo marksistas.

Antra< vertus, kur komunistinis judėjimas labai di
delis, .nemaža ir katalikų kunigų “palinksta, pavėjui”,— 
kai kuriais klausimais su komunistais bendradarbiauja.

Atmetė17 »

PREZIDENTAS Kenedis pasiūlė Kongresui, kad 
jis nutartų įsteigti dar vieną ministeriją—departamen
tą, būtent Miestiniams reikalams ir gyvenamųjų namų 
statybos departamentą.

Bet šis siūlymas tapo atmestas. Žemesniajam bute 
264 balsai buvo paduoti prieš, o tik 150 už.

Prezidentas Kenedis buvo numatęs tam departa
mentui ir sekretorių—negrą Robert G. Weaver. Jei pre
zidento sumanymas būtų praėjęs per Kongresą, tai neg
ras būtų įėjęs į kabinetą.

Bet Kongrese susidarė respublikonų ir rasistinių 
demokratų “bendras frontas”, na, ir atmetė. Tačiau 
prezidentas mano, kad anksčiau ar vėliau Kongresas 
vis vien užgirs jo sumanymą, nes jis būtinas. Šiandien 
JAV miestų gyventojai sudaro daugiau kaip 70 procen
tų visų gyventojų, ir į jų poreikius reikėtų kreipti dau
giau dėmesio.

Bendromis pastangomis
PREMJERAS CHRUŠČIOVAS pasiūlė, o prezi- 

dentas Kenedis sutiko,' kad Tarybų Sąjunga ir Jungti- 
1 < s Valstijos kooperuotų, veiktų bendrai dėl kosmoso 
užkariavimo.

Dalykas geras, dalykas gražus.
Moksle galima lenktyniuoti, bet reikėtų ir koope

ruoti.
D' Mums ir šiandien nesuprantamas tas f aktas, kad 
ligi šiol JAV nepakvietė nei Gagarino, neiTitovo atvyk
ai Amerikon vizitui, kaip padarė kitos šalys. Ana, Juri
jus Gagarinas net buvo pakviestas pas Anglijos kara
lienę Elzbietą pietų.

Apie įžymius vyrus
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ buv. prezidentas D. Eisen- 

howeris turėjo pasikalbėjimą su vienu televizijos ko
respondentu. Eisenhoweris pasakojo apie devynis pa
saulyje garsius ir įžymius vyrus, su kuriais jam. teko, 
Jbūvant kariuomenės vadovu ir vėliau šalies prezidentu, 
.sueiti į artimesnį kontaktą.

Eisenhoweris minėjo N. Chrušči 
Mįashalą, Winston Churchillą, buv. 
S. Trinnaną, Javaharlalą Nehrų, 4$lnclerį Adenauerį, 
Prancūzijos prezidentą de Gaullę, Frankliną D. Roosevel- 
tą ir tarybinį maršalą G. K. Žukovą.

Kyla klausimas: kuo jau taip įžymus” yra Truma- 
nas? Ar tik tuo, kad jo įsakymu buvo numesta branduo
linė bomba ant HinSšima miesto, ir kad jis tuo “žygiu” 
•^Šiandien -.tebesi didžiuoju?.!.. ... . • .

generolą C. 
prezidentą H.

ne.
3. Koordinavimo tarybos 

darbo planas 1962 metams.
4. Organizaciniai klausimai.

paskutiniai nedaaugiošT
Toliau: • ; ’•
Dar nemažiau stebiuosi, kad 

buvo tokių, kurie norėjo už
dėti areštą ant tavo filmo bei 
žodžių.- O pastebėjau tai bent 
keliuose laikraščiuose. Girdi, 
mes vaikams aiškiname šiaip 
ir taip, o čia parodoma, kad 
Lietuvoj gėlės žydi, kad'gat
vės švarutėlės, kad nauji gra
žūs namai dygsta, kad dirbtu
vės kyla, ir tai sugriauna vi
sas mūsų pastangas.

P-nia Lapienė turėtų su
prasti, kad tie, "kurie norė
jo uždėti areštą” ant S. 
Narkeliūnaitės susukto fil
mo Lietuvoje, gyvena ir 
tunka iš melo. Jie taip 
samprotauja: patyrę, kad 
Lietuvos žmonės gražiai, 
kultūringai gyvena, atsisa
kys duoti jiems clol e r i u s 
“Lietuvai laisvinti.” Dėl to 
jie taip siunta prieš mūsų 
spaudą, duodančią iš Lietu
vos žmonių gyvenimo teisin-

Lietuvos žinių agentūra gų žinių! 
Elta vasario 14 d. praneša:

šiandien Vakarų ekonominio viriau gnybtelia į paš o n ę 
rajono liaudies ūkio tarybų 
darbo Koordinavimo ir plana
vimo taryba dirbo toliau. Bu
vo priimti nutarimai dėl žemės broliai Lietuvoj atsiekia, 
ūkio mašinų gamybos ir lie- daro įspūdis, kad jie norėtų 
jinių gamybos specializavimo matyti savo Tėvynę nykstan- 
trijose respublikose — Lietu- čia, 
vos, Latvijos ir Estijos TSR, biciją, nebesirūpinančius jokia 
taip pat patvirtintas darbo 
planas 1962 metams ir Koor
dinavimo tarybos nuostatai. 
Nuolatinė tarybos buveinė yra 
broliškosios Latvijos sostinė— 
Ryga. Sekantis jos posėdis 
įvyks Taline šių metų antra
me ketvirtyje.

Trumpą baigiamąjį žodį ta
ręs Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininkas M. šumaus- 
kas pažymėjo, kad Koordina
vimo tarybos veikla, be abejo, 
turės didelę reikšmę tarybinio 
Pabaltijo respublikų ekonomi
kai toliau vystyti. .Priimtos re
komendacijos ..ii’ j ..pasiūlymai 
dėl žemės ūkio mašinų gamy
bos specializavimo leis padi
dinti tobulos technikos gamy
bą kolūkiam s ir tarybiniams 
ūkiams, kas padės toliau kelti 
žemės ūkį.

Posėdžio dalyviai šiandien 
susipažino su Vilniaus skaičia
vimo mašinų ir gelžbetonio 
dirbinių gamyklų darbu, taip 
pat apžiūrėjo Tarybų Lietuvos 
sostinės įžymias vietas.

Toliau Pranė Lapienė at-

“veiksniams”:
Iš kai kurių raštų autorių, 

niekinančių viską, ką mūs ų 
, susi-

< i (įlai*pdyta‘^dabartinė Vatikano 
if7$atdlik'ųJ bažnyčios politika 
darbininkų* klasės, Tarybų Są
jungos atžvilgiu.

Ateistinis muziejus, žinoma, 
neužsisklęs tarp keturių sienų. 
Organizuosim kilnojamąsias 
parodėlė (pirmoji tokia 
paroda dabar jau įrengia
ma Kaune), padėsime or
ganizuoti ateistų namus ar 
kambarius rajonuose, skaity
sime paskaitas. Be to, bus 
įsteigta ateistinės literatūros 
biblioteka.

Čikagos klerikalų laikraš
tis dėl ateistinio muziejaus 
atidarymo Vilniuje labai 
rėkia. Kodėl taip sielotis? 
Juk muziejuje bus išsta
tyti eksponatai moksliški - 
istoriški, ir jie objektyviai 
vaizduos stebėtojams daly
kus, susijusius su religijos 
(ypatingai krikščięnyb ė s ) 
atsiradimu, n u š i v e s jos 
vaidmenį žmonių gyvenime.
Prie to marijonų laikraš

tis dar prideda, jog, girdi, 
jokia propaganda religijos 
nesunaikins, nes “Tertulio- 
no mintim, žmogaus siela 
yra natūraliai krikščioniš
ka.”

Jeigu taip, tai kam rė
kauti, kam skandalyti?!

žmones, praradusius am-

lietuviška veikla, nebeišlei- 
džiančius jokių knygų. Buvo 
net išsireikšta, kad būtų buvę 
gerai, jei visi lietuviai būtų 
išbėgę. Kur? Kad pražūtų 
savo tautai? Jau ir taip per 
daug išbėgo, ir jie leidžia die
nas be naudos savo tautai ir 
patys, liūdesy skęsta. Tik 
džiaugtis reikėtų, kad mūsų 
žmonės, likę Lietuvoje, dirba, 
kruta.

Dori žmonės, protingi lie
tuviai taip ir daro: jie 
džiaugiasi visais savo tau
tas pašiekimąis,1 •visais1 lai- 
mėjimai's. Gi‘ visokie neda- 
peros dėl to liūdi ir eina į 
pakvaišimą. 1

ATEISTINIŲ MUZIEJUS 
VILNIUJE

“Laisvėje” jau buvo mi
nėta, kad Vilniuje buvo ati
darytas ateistinis muziejus, 
o jo direktorium paskirtas 
buvęs katalikų kunigas Sta
sys Markonis.

S. Markonis, matyt, kaip 
J. Ragauskas ir kiti, kuni
gaudamas pamatė, kokį ža
lingą darbą jis atlieka liau
džiai, skiepydamas tamsybės 
nuodus į tikinčiųjų žmonių 
sąmonę. Dėl to jis metė ku
nigystę ir pradėjo aiškinti 
žmonėms tikėjimo žalingu
mą.

Koks gi bus tas naujas 
muziejus?

Pats direktorius S. Mar
koms Vilniaus “Tiesos” re
porteriui štai ką papasako
jo* ‘ •

Muziejus įsteigtas,, siekiant 
sustiprinti ideologinį darbą, 
aktyviai kovoti prieš religines 
atgyvenas. Muziejaus stenduo
se pirmiausia stengsimės aki
vaizdžiai parodyti žemišką re
ligijos kilmę, religinių formų 
keitimąsi tam tikrose žmogaus 
išsivystymo ir socialinių santy
kių pakopose..;

Muziejaus lankytojai galės 
susipažinti Su krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje aplinkybė
mis ir tikslais, sužinoti, kaip 
siautėjo inkvizicija, kurios 
laužai degė ir mūsų krašte.

Savo tikrąjį darbo žmonių 
mulkintojo, išnaudotojo, prie
šo veidą bažnyčia parodė ir 
carizmo viešpatavimo metais. 
Reakcine, antiliaudine veikla 
bažnytininkai pasižymėjo bur
žuazinėje Lietuvoje ir fašisti
nei Vokietijai okupavus^ Tary
bų. Lietuvą. O kokie šiurpūs, 
dar gyvi žmonių atmintyje 
pirmųjų pokąrio metų atsimi
nimai, kai dalis Lietuvos dva
siškuos talkininkavo buržua- 

<v>ziniams. nacionalistams, net 
tikru žmogumi! Juoktis iš. žudė kartu banditais ne-' 
darbo a didvyrių 4 tegali tik įkaltus įmonės. Bus taip pat

SVEIKAS PRANĖS 
LAPIENĖS ŽODIS

S. Narkeliūnaitė paskel
bė Brooklyno “Vienybėje” 
savo įspūdžius iš Lietuvos, 
kur ji praėjusią vasarą lan
kėsi. Perskaičiusi juos, 
Pranė Lapienė, gyv. Long 
Islande, apsiverkė. Apsi
verkusi, parašė Narkeliū- 
naitei atvirą laišką. Štai 
būdingesnės jo ištraukos:

Ar nori žinoti, kokie žo
džiai man ištraukė graudžias 
ašaras? Gi tenai, kur rašai 
apie savo krikštatėvio žmonos 
ranką, kurią Tu pabučiavai ir 
išsireiškei, kad ji buvo kieta, 
kaip odos gabalas.

Tuo Tu man priminei mano 
dėdinas ir tetas, kurioms aš 
irgi pabučiuodavau rankas ir 
kurių rankos būdavo kietos ir 
dažnai purvinos. Bet aš žino
jau, nuo ko jos tokios, ir man 
jos buvo mielos. Tie Tavo žo
džiai man priminė ir mūsų kai 
kuriuos žmones, kurie su pasi
piktinimu sutinka žinią, kad 
tokia ir tokia karvių melžėja 
ar kiaulių šėrėją tapo apdova
nota ar atžymėta. Aš negalit! 
suprasti, kaip jie gali žiūrėti 
su tokia panieka į žmogų, ku
ris Jiems duoną uždirba. Ypač 
man šiurpu, kai kumečio vai
kas, net mokslo ragavęs, išlei
džia iš savo burnos tokius žo
džius, nors ir jo paties tėvų 
rankos kietps, kaip padai.

Gerai padarė Pranė La
pienė užduodama per nosį 
visokiems lietuvių tautos 
atplaišoms, kurie juokiasi 
iš viso, kas garbinga, kas 
didelio, kas žmogų padaro

PENSUOS
KANADOJE

Kanados lietuvių laikraš
tis “Liaudies balsas” rašo:

Yra sakoma, kad kai du pe
šasi, tai trečias naudojasi. 
Taip išeitų ir pas mus. Libe
ralų ir .konservatorių politikie
riams liejantis už šiltas viefas 
Ottawoje, nukrinta šiek tiek 
trupinių ir Kanados žmonėms. 
Konservatai, ruošdamiesi prie 
rinkimų, pravedė įstatymą, pa
gal kurį senatvės pensijos pa
keliamos ^lę į mėnesį. Nuo 
vasario pirmos ’ seneliai gaus 
jau $65 į mėnesį. Geriau, negu 
nieko.

Yra manoma, kad liberalai 
| pralaimėjo konservatams, kuo
met jie atsisakė padidinti se
natvės pensijas, kurios tuo 
metu buvo vos $40 į mėnesį. 
Konservatai pažadėjo pakelti 
iki $55 į mėnesį ir per tuos 
rinkimus tieesiog iššlavė libe
ralus. Liberalai, ruošdamiesi 
šiems rinkimams, paskelbė, 
kad jie pakels pensijas iki 
$75 į mėnesį. Konservatai nie
ko nelaukė ir pakėlė iki $65.

Taip tai senatvės pensijos 
pasidarė rinkimų futbolą.

Pakėlimas senatvės pensijų 
yra geras dalykas. Bet to, kas 
padaryta, neužtenka. Viena, 
tai dar per mažos pensijos. 
Kita, jos duodamos tik sulau
kus 70 metų. Tuo tarpu Ka
nadoje jau 45 metų sulaukus 
sunku gauti darbą. Gi jauni 
vyrai tūkstančiais nyksta be
darbių eilėse, kai seneliai iki 
70 metų turi vargti, dirbant 
bet kokius darbus, kad išlai
kius gyvybę. Senatvės pensi
jos turėtų būti duodamos su
laukus 60 metų. Pensijos ma
žiau atsieitų, negu šelpimas 
jaunų darbininkų.

“Viešbučiai blogesni 
už kalėjimus

Miami miestas dabar tu
ri milijoną pastovių gyven
tojų. Kiek žiemos metu čia 
suvažiuoja sezoninių gyven
tojų, sunku apskaičiuoti, 
veikiausia apie pusę milijo
no. Sausio ir vasario mė
nesiais miesto centras esti 
užsikimšęs.

Pačiame miesto centre yra 
nemažai gražių ir brangių 
viešbučių, kuriuose turtin
gesnieji turistai gyvena. 
Bet taipgi yro daug “vieš
bučių,” kuriuose gyvena 
mažas pensijas gaunantieji 
ir kitokių įeigų neturintie
ji. Tai ne viešbučiai, bet 
“flophauzės,” kurių kamba
riai ne didesni kaip kalėji
mo celės — apie 5 pėdų 
platumo ir 8 pėdų ilgumo. 
Skirtumas tik tame, kad 
kalėjimo celės yra švares
nės. Už tokį kambariuką 
“viešbučio” savininkas ima 
$1.29 į dieną. Didesni kam
bariai turi po 5 lovas. Ten 
už lovą reikia mokėti nuo 
60 iki 80 centų į dieną.

Tai tokiuose “viešbučiuo
se” gyvena neturtingieji. 
Visur nešvara, smarvė. Nė
ra tinkamos apsaugos nuo 
ugnies. Pilna visokio .gyvio.

Piliečių protestai priver
tė patį miesto majorą High 
aplankyti porą tokių “vieš
bučių.” Jis pareiškė esąs 
nustebęs, kaip žmonės gali 
tokiuose namuose gyventi. 
Pasižadėjo tyrinėti “flop- 
houzių” padėtį ir daryti 
atitinkamus žingsnius, kad 
padėtį pataisyti. Įdomu, ką 
jis darys, kad nepakenčia
mą padėtį pataisyti.

Majoras High ir kiti mies
to viršininkai dar vis “ne
mato” ir "nežino,” ‘kaip ne
grai gyvena arti miesto 
centro tiesiog lūšnynuose, 
mokėdami s a v i n i n k ams 
aukštas nuomas. Kodėlgi 
majoras High niekad ne
prisiruošia ten nuvykti, pa
dėties patyrinėti ir atitin
kamus žingsnius padaryti?

liuką Imamą., Kuwait# šeką^. 
ir dabar i m a nagan Sau
di Arabijos karalių Sa-’ 
ūdą. Jis kaltina juos impe
rialistams parsidavus. Ne
mažą jų turtą, Egipte esa
mą, jis nacionalizuo s i ą s . 
Karalius Saudas dėl to dau
giausia nukentėsiąs, nes E- z 
gipte jis turi keletą didelių / 
namų ir kito turto.

Šie karaliai, žinoma, lai
kosi Amerikos ir Anglijos 
parama. Už aliejų jie gau
na iš užsienio kasmet šim
tus milijonų dolerių. Kara
lius Saud gauna apie 70 
milijonų dolerių. Šie alieji
niai karaliai yra priešingi 
Arabijos tautų vienybei. Jie 
konspiruoja arabų vienybes 
šalininką Nasseri vienokiu 
ar kitokiu būdu pašalinti. 
Karalius Saud, sakoma, bi|- 
vo papirkęs už 5 mil. dole
rių suokalbininkus Nasseri 
nužudyti. Bet vienas suo
kalbininkų buvo sugautas 
ir prisipažino, dabar laukia 
teismo.

Arabu karaliai ir kara
liukai yra despotiški valdo
vai. Jie valdo turtus ir )► 
žmones. Jie jau žino, kad jų 
pavaldiniai neilgai juos ant 
sostų laikys. Jie bijo, kad 
ir jų karalystėse neatsitik
tų taip, kaip atsitiko Siri
joje, Egipte ir kitur. Už
sieniečių imperialistų globa 
ir parama todėl jiems labai 
naudinga.

TSRS GRĘŽIA SKYLĘ
5 MYLIŲ GYLIO

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai jau gręžia 
skylę į žemę, kuri bus pen
kių mylių gylio. Ji gręžia
ma prie Arolsolio, į šiaurę 
nuo Kaspijos jūros. TSRS 
mokslininkai ruošiasi pana
šaus gylio skylių gręžti prie 
Kurilo salų ir kitur. Moks
lininkai sako, kad pagalba 
tų skylių jie daugiau patirs 
apie Žemės sudėtį.

Kriminalizmas smarkiai 
plečiasi

Specialis FBI agentas 
Wesley G. Grapp, kalbėda
mas Miami Exchange klu
be, pasakė, kad per pasta
ruosius 10 metų Amerikoje 
kriminalizmas, palyg i n u s 
su gyventojų paaugimu, pa
didėjo keturis sykius.

Savo kalboje jis nurodė, 
kad FBI agentai ir policija 
yra dabar geriau išlavinti 
ir techniškai geriau paruoš
ti kaip praeityje, tačiau ne
pajėgia kriminalizmo sulai
kyti.

Kriminalizmas smarkiai 
kyla, kaip FBI direktorius 
J. Edgar Hoover mano, to
dėl, kad amerikinis jauni
mas esąs praradęs moralinę 
atsakomybę ir discipliną. 
Jokių įstatymų jaunimas 
negerbiąs ir nepaisąs.

Visa bėda su FBI agen
tais yra tame, kad jie susi
koncentravę komunizmą ko
voti, pažangiuosius žmones 
persekioti, bet Amerikoje 
besiplečiančiam kriminaliz- 
mui atviras duris palieka. 
Nenuostabu todėl, kad Ame
rikoje kriminalizmas taip 
smarkiai plečiasi.

Taika — visiems 
brangiausias dalykas

“Miami Herald” reporte
ris Dick Knight klausinėjo 
dvi šimtametes moteris, ko 
jos dabar daugiausia trokš
ta ir kas joms, yra bran
giausią. Abidvi a.tsakė, kad 
jos trokšta pasauliui taikęs, 
nes taika yra visiems bran
giausias dalykas. • 1

Mary Glantz ir Amelia 
Anderson, Miami gyvento- * 
jos, turi vieną mintį, bran- 
brangią mintį—taiką. Šio
mis dienomis abi minėjo 
šimtąjį gimtadienį. Gimu
sios 1 8 6 2 metais. Mrs. 
Glantz gimusi Austrijoje, 
Mrs. Anderson — Vokieti
joje. Abi ętvyko Amerikon 
jaunose dienose.

Abidvi sulaukė seno am
žiaus. Jų vaikai ir vaikų 
vaikai—nebejauni. Jos sa
ko, kad jų gyvenimo sau
lėleidis jau čia pat ir sau 
nieko jau nebenori. Tik jos 
trokšta, kad žmonija taiko
je ir brolybėje gyventų, kad 
karai pasaulyje išnyktų.

nori kalėjime baigti 
gyvenimą

Frank Novack, išbuvęs v 
Stillwater kalėjime, Minne- 
sotoje, 50 rtnetų už papildy
tą žmogžudystę, buvo pa
leistas iš kalėjimo. *

Už kiek laiko grįžo kalė- 
jiman su prašymu, kad jam 
leistų kalėjime baigti pas
kutines gyvenimo dienas, 
nes jis jau pripratęs prie 
kalinių gyvenimo ir prie ki
tokio gyvenimo nebegalįs 
priprasti.

Jis buvo priimtas atgal į 
kalėjimą. Šiuo metu /jis tu
ri 80 metų amžiaus. C

j

4
-

SULŪŽO "ANGELO” 
KOJA

Roma. — Vatikane, nuo 
Šv. Petro Bazilikos fasados 
išorinės priešakinės pusės 
nukrito 150 pėdų aukščio 
marmuro apie 200 svarų 
kavalkas. Patikrinus, pasi
rodė, kad jiš, išlūžo iš an
gelo statulos kojos.

* . • •’ * ............ Į

Nasseris kovoja arabų 
karalius

Jungtinės Arabų Respub
likos (Agipto) prezidentas 
Gamal A. Nasser is smar
kiai atsisuko su savo propa
ganda prieš arabų karalius. 
Jis pasmerkė Jordano kara
lių Huseiną, Jemeno kara-

PLAUKIOJO BALTIJOS 
JŪROJE

Kiel kanalas. — JAV ka
ro laivas naikintojas “Re- 
mey” plaukiojo Baltijos jū- , 
roję. Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys prie
šingos karo laivų plaukioji
mui Baltijos jūroje tų šalių/5 
kurios neprieina prie Balti- 
jos.

2 p.--Laisve (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 27, 1962



mikromegas

žiūrint pro mano akinius
NŪDIENĖS DAINOS 

KELIAS
Lietuvos TSR kompozito

riai ruošiasi neužilgo įvyks
tančiam jų suvažiavimui. 
Tuo reikalu “Literatūra ir 
menas” savaitraštyje (š. m. 
sausio 27 d.) rašo LTSR 
liaudies artistas J. Karosas. 
(Lietuvos kompozitorių IV 
suvažiavimas šau įvyko va
sario 7 d. Vilniuje.)

Svarbiausias klausimas, 
kuris domina Lietuvos mu
zikologus, tai naujų dainų 
paruošimas. Jie žino, jog 
vokalinė muzika — solinis 
ir chorinis dainavimas — 
liaudžiai prieinamiausią ir 
suprantamiausia. N u s i - 
skundžiama, ypatingai pro
vincijoje—kaime, kad nėra 
naujų masinių dainų; dai
nuojama jau s eniai išdai
nuotos dainos. Tačiau, ar
tistas J. K a r o s a s /savo 
straipsnyje “Muzikai kelius 
į liaudį tiesiant” sako, jog 
naujų dainų 
perklausose ir 
dažnokai jos girdimos. Bė
da tik ta, kad mažai jų pa
siekia “vartotoją”: chorų 
dirigentus ir solistus. Dau
guma tų dainų marinuoja- 
si kokio nors biurokrato 
stalčiuje. Muzikos leidėjai 
ne visuomet kooperuoja, jie 
nėra geri naujos dainos 
propaguotojai.

Prie muzikos skleidimo 
daugiausia prisideda tūks
tančiai meno saviveiklos 
dalyvių, kurie daug savo 
laisvalaikio aukoja liaudies 
menui. O tokių saviveikli
nių kolektyvų Lietuvoje yra 
gana daug. Jie turi skait
lingus chorus, šokių rate
lius pramoginius dūdų an
samblius, o kai kur net ir 

, estradinius orkestrus.
Saviveikliniai chorai, 

daugumoje vietų, yra gana 
stiprūs, balsingi ir ’___
neblogai vedami, tik jų re

gamykloje,” L.,, ^’gaįĮįp. 
“Kolūkio kalyįai/hiJ.' Šva
žo “Geležinkelininkai” ir 
kitus.

Iš jų pateiktų pavyzdžių 
skaitytojas galės suprasti, 
kad teminis piešinys, ar ta- 
pinys, sprendžia gyvenimo 
ritmą, jo vidinę dinamiką

dėti spetynmetės muzikos 
mokyklos, kurių šiuo metu 
Lietuvoje yra net 22. Tarp 
vaikučių atsiranda pakan
kamai gabių, kuriuos gali
ma paruošti neblogais iš- 
pildytojais. Jie gali visai 
n e b 1 o gai pasmuikuoti ar 
paskambinti. Gi tie jau- --------------------x  ------ —v
nuolių chorai kartais gali. bei pažangą, išreikštą soci- 
būti visai rimti augusiųjų alinio realizmo met odų. 
konkurentai! O jei tiemsįTuomi jis skiriasi nuo- kitų 
jauniems choristams kartais ■ tapybos šakų — portreto ar 
padiriguoja patsai dainos peizažo (gamtovoizdžio ar 
kompozitorius, tai jie d a r Į vietovaizdžio).
daugiau pasitempia. , Tematinis darbas reika-

Dainos, kaip ir visa kita Jauja iš tapytojo, grafike 
gyvenime, turi taikytis prie j ar skulptoriaus didelių ga- 
gyvenamosios epochos. Dai-1 bumų ir profesinio išprusi- 
nos irgi pasensta ir nežavi 
klausytojų. Todėl visai tei
singai liaudies artistas J. 
Karosas sako: “Mes turi
me kurti nūdiene tematika 
aukštai idėjinius - meninius

Tematinis darbas reika-

m c. 
vien
šaltą fotografiją, 
nėra meninės kūrybos ele
mentų. Natūralizmas nega
li pavaduoti kūrybos. Kaip

Nepakanka pateikti 
dirbančio darbininke 

kurioje

kūrinius, kovoti už tai, kad tokio defekto pavyzdį meni- 
tie kūriniai pasiektų savo ninkas A. Mackevičius savo 
tikslą — būtų klausytojų rašte mini S. Veicerytės-

Į sukuriama; [pageidaujami ir mėgiami.” i Liugailienės paveikslą “Ar- 
ir per radiją Gi austrų kompozitorius ™ a t ū r ininkai,” kuris “iš

Marselis Rubinas savo 
straipsnyje “Muzika ir vi
suomenės .gyvenimas” (ta
me pačiame “Lit. ir menas” 
numery) apie meno pažan
gą sako: “Norint, kad me
ninis kūrinys būtų ir pro
gresyvus, ir geras,—be ge
rų norų reikalingos dar ir 
dvi pačios būtiniausios są
lygos: menininko talentas 
ir gilus ryšys su savo laik
mečio tėkmė, besiveržian
čia pirmyn.”

Muzika turi atvaizduoti 
visuomenės gyvenimą ir jo 
pažangą. Tuščio formaliz
mo ar dekadanso vieta yra 
senienų muziejuje, o ne mū
sų laikų estradoje!

Tapybos baruose
Lietuvos menininkas A, 

visai Mackevičius išspa u s d i n o 
Vilniaus “Tiesoje” (š. m

pirmo žvilgsnio patraukia 
drąsiu kompoziciniu spren
dimu,” tačiau, “sutelkiant 
dėmesį į nuogą fizinės dar
bo įtampos pabrėžimą, ne
išryškinant vidinių darbi
ninko bruožų, standartizuo
jant armatūrininkų figū
ras, 
šilta gyvenimiška nuotai
ka.”

Kitaip sakant, paveikslas 
turi vaizduoti “psichines ir 
emocines šių dienu darbo 
nuotaikas, ne vien tik iš
rikiuoti šaltas darbininkų 
figūras. Visur ir visuomet 
dailininkas turi ieškoti pa
veikslo kompozicijoje eks
presyvios išraiškos. Bet, iš 
kitos pusės, paveiksle netu
ri būti ir perdėjimų, egze- 
garacijų ar -egzalta c i j ų ;

pav-eiksle nublanksta

pertvaras labai senas, nu- sausio 17 d.) labai įdomų!
dėvėtas. Tenkinamasi dau
giausia liaudies 4 Vainomis 
ir lietuviška klasika: “Kur 
bakūžė samanota,” “Kur 
bėga Šešupė,” “Sudie, Lie
tuva,” “Kur Nemunas ir 
Dauguva” ir kitomis. Kai 
kur ir patys chorų dirigen
tai nelabai naujomis daino
mis rūpinasi. O būtų gera 
ir gražu — anot artisto J. 
Karoso—, “kad tose dainų 
šventėse, tuose meno vaini
kuose būtų įpinta daugiau 
naujos kūrybos žiedų.” 

Liaudies artistas J. Ka- 
J rosas mano, jog išeitį iš šios 

dilemos būtų galima rasti 
glaudesniame muziko 1 o g ų 
kontakte su atlikėjais (cho
ristais bei s o 1 i s t a i s ) ir 
k 1 a u sy to jais, jog reikėtų 
jiems suartėti su savo “ga
mybos vartotojais.” Kūry
binės išvykos ir asmeniniai 
susitikimai kompozitorių su 
visuomene bei saviveiklos. tapytojai ieško išraiškinges- 
kolektyvais — daug padėtų.1 nės formos, tam tikslui nau- 
Klausimą reikėtų pastatyti' doja spalvinį kontrastingu- 
taip, kad pati visuomenė 
reikalautų naujii dainų,. 
Tuomet ir gaidų leidėjai 
nebūtų naujom dainom taip 
abejingi. Dabar — daugu
ma muzikologų retai kada 
provinciją pamato, jie už
imti ar tai kūryba, ar pe
dagoginiu darbu didmies
čiuose. Autoriniai koncer
tai (rečitaliai), padedant 
pajėgingesniem choram, 
kurie galėtų specialiai susi
mokyti kelias naujas dai
nas, galėtų būti tas tiltas, 
kuris suvestų glaudesnin 
kontaktan muzikos meistrus 
ir klausytojus. Kur tik tai 
buvo bandoma, visur davė 
gerų pasėkų.

Ruošiant autorinius kon
certus labai daug gali pa-

Vilniuje, prie Lietuvos TSRI Mokslų akademijos, steigiamas 
skaičiavimo centras. Iš Rusijos Federacijos gauta sparčiai 
veikianti elektroninė skaičiavimo mašina. Skaičiavimo cent
ras vaidins dideli vaidmenį padidėjus pramonei. Elektroninės 
skaičiajyiinpj^^šinos padės automatizuoti gamybos procesus. 
Skaičiavimo technika taip pat padės Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos institutų darbuotojams spręsti svarbias mokslines į 
problemas.

Skaičiavimo centro paslaugomis naudosis gamyklos 
tybines orgąniacijos, geologai.

Žinios iš Lenkijos
Lietuviškos poezijos ir 

Muzikos vakaras c a

Varšuva.—Nemaža Var
duvos lietuvių, o taip pat 
; lietuviškos kultūros .'miylėto- 

sta- tojų grupė lapkričio mėnesio f ' n • • 1 — • T X T T T TA

NUOTRAUKOJE matome Lietuvos TSR Mokslu akademi
jos Fizikos-matematikos instituto elektroninių skaičiavimo ma
šinų laboratorijos inžinierių Vytautą Lazauską šalia stendo, 
skirto elektroninės skaičiavimo mašinos “BESM-2 elementams 
patikrinti.

Iš laiškų
Montevideo, 11-2-1962

Brangus drauge
R. Mizara:

Gavome Jūsų pasveikini
mą jaunimo suvažiavimui, 
už tai esame dėkingi. Su
prantame, kad Jūs suprato
te mus.

Visų jaunuolių vardu, o 
ypač mano, širdingai taria
me ačiū! Noriu Jums pra
nešti šitokią žinutę: Aš tik
rai žinau, kad Jūs mano 
žygį pasmerksite. Pasiry
žau važiuoti į Lietuvą su 
savo tėveliais. Išvažiuoju 
1962 m. kovo 6 d.

Jūs mane smerksite, kad 
aš apleidžiu ,^organizacijas 
ir spaudą. Jūs tokius žy
gius visuomet kritikuojate.

į, m ū s ų 
vyresnieji vadovai dar vos 
perlipę penkiasdešimt metų,

vaizdas turi būti gyvenimiš- j M a n o supratimu 
kas. Detalių perdėjimas, 
perdidelis temperamentin-

straipsnį apie tapybos me
ną ir įvairius jo žanrus. 
Savo rašte “Teminiam pa
veikslui — gyvenimo pul
są” autorius ypatingai lie
čia tematinius darbus, te
minius paveikslus. Jis pa
rodo, kad ši “didžioji tapy
bos forma sudaro pagrindi
nį vaizduojamojo meno idė
jinį svorį,” kad, “kalbant 
apie tapybą, pirmoje eilėje 
galvojama apie tematinius 
darbus.” Kiek žemiau jis 
sako:

“Paskutiniojoje respubli
kinėje dailės parodoje do
minavo teminės drobės. 
Priešingai ankstyvesnėms 
parodoms, čia jau nebuvo 
peizažinės tapybos persva
ros.” Autorius pasidžiau
gia, kad “daugumai darbų 
būdingas kompozicijos išra-l ^rueLal 
dingumas, naujas siužetinis į Baigdamas savo apžvalgi- 
sprendimas,” kad “mūsų i ’ ' t .x

gumas — reiškia stoką san- tai reiškia, dar jauni. Be
tururno., o .tai kenkia kuri
nio meniškumui.

Grubumas mene irgi nė
ra jokia teigiamybė; žmo
gus ar vaizdas turi būti 
gyvenimiškas. Dailininkas 
A. Mackevičius grubią vaiz
davimo techniką besąlygi
niai smerkia. Jos sako: “Kai 
kurie tapytojai, padidinda
mi atskiras detales, kaip 
rankas, ' atskiras žmonių 
veido detales, ir jas net iš
kraipydami, tikisi išgauti 
didesnę emocinę išraišką. 
Dėl šių priemonių iš kai 
kurių paveikslų į mus pra
deda žvelgti labai grubios 
ir neturtingos asmenybės... 
labai atstumiančios išvaiz
dos žmones... tiesiog svetimi 
savo išvaizda, nebūdingi, 

| perdėtai sugrubinti.”

mą, apibendrinantį piešinį 
ir kt.”

Kai kas gali paklausti: 
kas gi pagaliau yra tas te
minis paveikslas, tasai te>- 
matinis darbas? Teminis 
darbas, kaip rodo žodynas, 
yra susijęs su tema. To 
žanro paveikslai liečia bui
tines temas, vaizduoja rea
listines gyv e n i m o fazes, 
darbo pažangą, darbininkų 
gyvenimo momentus ir pan. 
A. Mackevičius savo straips
nyje sumini keletą konkre
čių pavyzdžių: V Gečo “A- 
vansas už darbadienius,” S. 
Džiaugšto “Prekių stotis,” 
A. Stasiulevičiaus “VRES 
statyba Vievyje,” G. Petri- 
vos “Vairuotojai,” V. Ka
ta j aus “Komunaro staklių

nį straipsnį’ apie Lietuvos 
dailininkų darbus ir sieki
mus, A. Mackevičius prime
na, jog “peržvelgiant pas
tarųjų metų mūsų tapytojų 
temines drobes, iškyla ak
tuali problema — turinio ir 
formos santykio problema.” 
O loginė išvada tokia: “Re
alistiniame mene turinys 
turi apspręsti išreiškimo 
priemones.”

Iš šio brandaus meninin
ko A. Mackevičiaus straips
nio labai daug gali pasimo
kyti ir mūsų amerikiečių 
teptuko bei paletės aspiran
tai.

Paryžius. — 1961 metais 
Francūzija į užsienį išvežė 
15,529,000 • bonkų “Cham
pagne” gėrimo, tai dau
giau, kaip bent kada pir
miau buvo išvežta.

kū
ma- 
kad

to, turime ir jaunimo, 
ris rytoj sugebės užimti 
no vietą. Tikėkite, 
spragos nebus. Esu tikra, 
kad mano vieton stos visa 
eilė jaunimo tęsti organiza
cinį darbą.

Visus laiškus, ypač pini
gus, sulaikykite siuntę ma
no vardu, nes be manęs nie
kas jų neišims. Už tat re
komenduoju kitus draugus, 
tokius kaip mūsų administ
ratorius B r. Šabrinskas, ka
sininkas Juozas Čiurkinas, 
ir dabartinis redakto r i u s 
Stasys Rasikas. Stenkitės 
pranešti tai visiems.

Tuo ir baigiu. Širdin
giausi linkėjimai! Norėčiau 
Jus kada pamatyti Lietuvo
je, paspausti Jums ranką ir 
asmeniškai Jus pažinti. Esu 
tikra, kad taip bus.

Na, tai iki, pasimatymo!
Linkiu geriausios sveika- 

ir sėkmės Jūsų darbuo-tos 
se.

Draugiškai,
Renė Diktoraite

P. S. Laukite, gausite iš 
Junimo suvažiavimo kvitus: 
Mes truputį užtrukome, at
leisite!! Prašau patalpinti 
šiuos žodžius spaudoje.

Kartojame: dar kartą 
ačiū tiems visiems, kurie 
suprato ir įvertino Pietų 
Amerikos Jaunimo Suva
žiavimą ir prisidėjo prie jo.

Linkiu Jums, grebiama 
R. Diktoraite, taipgi ir Jū
sų tėveliams, laimingai pa
siekti Tarybų Lietuvą ir 
ten darbuotis. Dėl Jūsų iš
vykimo iš Urugvajaus pa
stabą padariau praėjusiame 
“Laisvės” numery.

R; Mizara •_

pataisius krantus, upė mies
te įgaus gražesnę išvaizdą 
ir nusausins pievas visame 
aukštupyje. v t?1!

Seinų gatvėse, Gegužės 
Pirmosios, Raudonosios Ar
mijos ir Konarskio sužibą 
moderniškos šivesos...

Pradėta tiesti nauja par
ko gatvė, kuri prailgins Ko
narskio ir Berzninko gąt- 

Prie šios gatvėj arti
miausiais metais išaugs tri-

25 dieną, susibūrusi LVKD 
Varšuvos skyriaus patalpo
se, susitiko su savito talen
to lietuviu poetu Juozu 
Kėkštu. o- U

| Juozas Kėkštas/ pkUd^ 
poeto žodžiais tariant, ųųė-- .u aukštų namaį 6 ’ kitoje 
jęs s u n k i ų antifašistinę j . d k tulL 
kovų kelią “nuo Himalajų. £ į, 
iki Andų, nuo La Platos iki miJ
Vislos,” pastaruoju metu' 
gyvena Lenkijoje. Poetas 
paskaitė nemažą savo eilė-
rascių pluoštą ir supazindi- ; Raudonosios Armijos

Apie automatizaciją
James Reston “St. Pe- 

tersburgo “Timese” rašo: 
“Automacija — didelis pa
vojus darbams... Mašinos 
užima darbo rankų vietą, 
dar vėlesnės mašinos užima 
senesnių mašinų vietas, 
kiekvieną savaitę išmetama 
25,000 darbininkų iš darbo 
tik todėl, kad jų vietą užė
mė mašina - automacija!” 
Niekas neklausia, kiek tai 
yra pavojinga šaliai.

Praėjusiais metais gele
žinkelių kompanijos padarė 
daugiau pelno su 780,5000 
darbininkų, negu 1959 me
tais su 1,211,000,000. Plie
no kompanijos 1947 metais, 
su 655,000 darbininkų išly
dė 84,900,000 tonų plieno, 
praėjusiais metais su tiek 
pat darbininkų išlydė jau 
17 procentų daugiau, t. y. 
100,000,000 tonų...

O tai ne viskas. Minkšto
sios anglies kasėjai iškasė 
tiek pat anglies kaip ir 1949 
metais, bet tik su vienu 
trečdaliu darbi ninku. O 
kur automobilių išdirbystė, 
kriaučių, medvilnės,, bate
lių ir kt.?

Tas pats kolumnistas ra
šo ir apie mažąjį biznį, “ku
ris negali išlaikyti konku
rencijos su stambiuoju, tik 
todėl, kad stambusis turi iš
teklius įsigyti vėlia u s i u s 
įrankius — automatizaciją, 
o smulkusis to neišgali, — 
jis turi palengva užleisti 
vietą stambiajam. Toks li
kimas laukia ir smulkių že
mės savininkų.

Kaip šią automatizacijos 
jėgą būtų galima sunaudoti 
žmonių d ž i a u gsmui., visų 
naudai? Ekonominiai pata
rėjai (Councils of Economic 
Advisers) prezidentui nieko 
šiuo klausimu negalį dabar 
patarti.

Tie blozni vaikai negali j 
permatyti nei tiek, kad su-l 
trumpinimas darbo valan
dų klausimą išrištų.

Dzūkelis

tingas gėlynais

Statybininkai šiais me-1 
į tais atiduos eksploatacijai 
du naujai pastatytus namuš

no klausytojus su kai ku
riais savo biografijos frag
mentais.

Muzikai — Varšavos Fil
harmonijos solistas smuiki
ninkas Elijas K a g a n a s , 
a k o m p anuojant Lenkijos 
Kariuomenės Centrinio An
samblio solistui akompania
toriui Vladimirui Žalins- 
kiui, labai nuotaikingai iš
pildė Dvarionio “Prie ežerė
lio rymojau,” Šimkaus 
“Lopšinę/’ Karna vičiaus 
parafrazę “Siuntė mane mo
tinėlė” ir kt.

Dailūs paroda
Piaseczne įvyko dailėj, ta

pybos, skulptūros, grafikos 
ir architektūros paroda, ku
rią suorg a n i z a v o mūsų 
Draugijos Varšuvos Sky
riaus sekretorius Kazys 
Švainovskis, kuris taip pat 
dalyvavo parodoj, išstatyda- 
mas medžio raižinių ciklą— 
“Lietuvių tautiniai šokiai.”

Apskrities Tautinės Tary
bos Prezidiumas šia proga 
raštu padėkojo Švainovskiui 
už dalyvavimą , parodoj ir 
jos organizavimą, linkėda-^ 
mas jam tolesnių laimėjimų 
meninės darbuotės srityje.

Šia proga reprodukuoja
me vieną iš dail. K. Švai- 
novskio medžio raižinių iš 
“Lietuvių tautinių šokių” 
ciklo (Kepurinė).

gatvės. Viename apsigy
vens darbininkų šeimos ir 
bus įrengtos apačioje trys 
parduotuvės, o kitame bus 
įrengti Kaimo Prekybos 
Namai. B-e to, dar yra ve
dama penkių namų statyba, , 
kuri ateinančiais metais bus 
baigta.

Lietuvhj Visuomen i n ė s 
Kultūros Draugijos Centro 
Valdyba suruošė rugpiūčio 
mėnesį Punske Varšuvos 
Politechnikos ir Sofijos uni-

Lpkričio mėn. 11 d. iš 
LTSR į Lenkiją atvyko di
delė kultūros veikėjų eks
kursija. LVKD Varšuvos 
Skyriaus patalpas aplankė 
ir pasidalino savo įspūdžiais 
LTSR Mokslo Akademijos 
docentas Vytautas Gudelis. 
Lietuvos rašytojai E. Matu- 
ževičius, K. Marukas ir Ka- 
šauskas žadėjo bendradar
biauti su “Aušros” redakci
ja.

Š. m. lapkričio mėnesį 
LVKD Varšuvos Skyrius if 
“Aušros” redakcija persikė
lė į naujas patalpas. Dar 
bartinis adresas: Varšuva, 
ui. Wiejska 16 m. 24.

(Iš “Aušros”)

Skaitytoją balsai i

Gerb. “Laisvės” leidėjai!
Dabar aš pasisakyąiu 

jums, kaip prieš 40 metų 
pradėjau “Laisvę” skaityti. 
Pirm to skaitydavau “Kė
lei vą”. Ii922 metais dirbau 
Norwoode, vienoje vietoję 
susirinko keturi lietuviai ir 
diskusavo “Keleivio” jr 
“Laisvės” turinį. Priėjau ir 
aš, klausiausi ir argumentai 
už “Laisvę” man patiko. Aš

versiteto studentų su Puns- dar nežinojau iš kur ji
ko Vidurinės Mokyklos mo
kiniais ir visuomenės veikė
jais susitikimą.

Šių trijų tautybių jaunuo
liai suruošė kino salėje kon
certą trimis kalbomis: len
kų, bulgarų ir lietuvių. Pa
sibaigus koncertui, jaunuo
liai linksminosi bendrame 
vakarėlyje Lietuvių Kultū
ros Namų salėje.

Susitikimas prabėgo links
moje nuotaikoje.

Rugpiūčio mėnesį Seinų 
apskrityje lankėsi Baltaru
sių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos estrada “Liavo- 

Inicha,” susidedanti iš sep
tynių asmenų: dviejų šokė- 

| jų, keturių solistų ir akom
paniatoriaus.

“Liavonicha”

išeina.
Kitą rytą nuėjau, norė

jau pasiklausti tų vyrų, kur 
“Laisvė” išeina, bet vietoję, 
kur jie diskusavo, radau 
paliktus “Laisvės” ir “Ke
leivio” numerius. Pasiėmiau 
“Laisvę”, parsinešiau į na
mus, skaičiau ir ji man pa
tiko, nes gynė darbininkų 
reikalus.

Užsirašiau “Laisvę” ir vi
sas laikas skaitau, o “Kelei
vi pamečiau skaitęs. Taigi, 
“Laisvė” nuolatos lanko 
mane ir ją skaitysiu ir rem
siu... Linkiu redaktoriams 
ir spaustuvės darbininkams 
sveikatos ir dar ilgai leisti 
“Laisvę”. -

Taipgi linkiu sveikatos 
ir Jonui Grybui. Kartu no- 

NorwoodasSeinų ap-j™ pasakyti: v
skrityje suruošė devynis!^e Grybo, tai kaip bažnyčia 
_ i . . ~ — «• • Lx I r 11 ikoncertus (Krasnapolyje, 
Klevuose, Punske, Vidugi
riuose, Gibuose, Aradnin- 
kuose ir Seinuose). Publi
ka n e p a p rastai domėjosi

DIDELI FORDO KOMP.
FABRIKAI ANGLIJOJ
Londonas. British Ford baltarusių artistų pasiruo- 

Miotor Ko., kuri yra dalimi simais; koncertų klausėsi 
apie du tūkstančiai asme
nų.

JAV Ęordo Ko., turi dide
lius fabrikus Anglijoje. Da
bar juose dirba 54,000 žmo
nių. Metinė jų gamyba yra 
apie 200,000 automobilių. 
Fordo Ko. įsisteigė fabri
kus Anglijoje, nes čia pi
gesni darbininkai ir naujus 
automobilius pagamina, ku
rių nereikia iš JAV prista
tyti Europos rinkai.-

Seinai. — Seinų miesto 
Liaudies Tarybos Prezidiu
mo iniciatyva miesto terito
rijoje reguliuojama upė Ma
rytė.

Pagilinus upės vagą ir

kunigo.
A. Waitkevicius, 

Norfolk, Mass

APIE 1961 METŲ 
AUKSO GAVYBĄ

Londonas. — 1961 metais 
kapitalistiniame pasaulyje 
buvo iškasta 34,7000,000 
uncijų aukso (Vienos unci
jos kaina yra $35). Tary
bų Sąjunga pasigamino 
apie 17,000,000 uncijų. 1961 
metais ji į Londono aukso 
rinka pristatė 5,500,000 un
cijų/

3 p.-Laisve (Liberty)— Antr., vasario (Feb.) .27, 1962



V. Sidenka LIETUVA PAVEIKSLUOSE
; (Tąsa)

oJbh Ugnys nakties viešpatijoje
l f L.Kjo metai, bet Angola vis dar tebe
skendėjo juodoje kolonializmo tamsybė
je, ir daugeliui atrodė, kad nėra ir ne- 

_bus pragiedrulio šioje slegiančioje tam- 
sybėjg^Bet taip tik atrodė. Iš tikrųjų 
afrikiečių tautos gelmėse brendo pasi
priešinimo portugalų viešpątaviiliuf -jė
gos. ’ '■ ■
r Portugalams smurtu okupavus Ango

lą/užgrobus jos žemes bei turtus, įvedus 
didelius mokesčius ir priverčiamojo dar
bo sistemą, afrikiečiai ne •• kartą .prieš 
juos buvo sukilę.' Pavyzdžiui, 1924 me
tais įsiliepsnojo afrikiečių sukilimas 
Portu Amboinoj'e, kitais metais—Amb- 
rišoje. Šie sukilimai būdavo stichinio 
pobūdžio, ir portugalai be ypatingų sun
kumų juos nuslopindavo.

Tačiau, nepaisant pirmųjų pralaimė
jimų ir nesėkmių kartėlio, išsivadavimo 
judėjimas augo ir stiprėjo. Šio šimtme
čio trečiajame dešimtmetyje į politinę 
areną išeina pirmosios politinės afrikie
čių organizacijos: Nacionalinė Afrikos 
lyga, Regionalinės Angolos vietinės kil
mės gyventojų asociacija, Pietinės An
golos afrikiečių asociacija. Tiesa, šių 
lygų ir asociacijų, vienijusių valdinin
kus, prekybininkus, tarnautojus ir ki
tus “asimiliuotuosius,” veikla buvo re- 
formistinio pobūdžio. Jos siekė tiktai 
pagerinti socialines ir ekonomines afri
kiečių gyvenimo sąlygas gausiomis peti
cijomis kolonijinės valdžios organams.

Pirmosios tikrai liaudinės partijos at
sirado žymiai vėliau. Jauni žmonės, 
marksistinės teorijos šalininkai, 1955 m. 
spalio mėnesį suorganizavo marksistų 
grupę. Veikdama giliame pogrindyje, ši 
grupė išvystė plačią veiklą liaudies ma
sėse, propaguodama marksistinio mokslo 
pagrindus. Be kita ko, Luandos afrikie
čių kvartaluose ji suorganizavo šimtus 
kilnojamų bibliotekų ir pogrindinių mo
kyklų.

1956 metų pradžioje buvo įkurta An- 
. golos afrikiečių jungtinės kovos partija, 

priėmusi programą, analogišką Angolos 
marksistinės grupės programai.. Jos 
narių tarpe buvo valstiečių ir darbinin
kų, sipajų’ (kolonijinėje kariuomenėj-e 
tarnaujantys afrikiečiai kareiviai), jau
nų inteligentų, keletas europiečių kolo
nistų. Atsirado ir kitų organizacijų, 
kurios kovojo prieš portugalų viešpata
vimą.

Angoloje veikia ir pogrindinė politinė 
gyventojų europiečių organizacija—Ibe
ri jos direktorijos nacionalinio išsivadavi
mo Angolos skyrius.

Tarp Angolos gyventojų portugalų yra 
nemaža žmonių, priešiškai nusiteikusių 
Salazaro režimo atžvilgiu. Tai nu
skriausti ir nusivylę žmonės, kuriuos 
apgavo Salazaro propaganda. Ji-e 
sudaro tokią europiečių kategoriją, 
kokios, tur būt, nėra nė vienoje ki
toje kolonijoje, — “baltųjų beturčių” 
kategoriją. Angoloje yra portugalų vieš
bučio šveicorių, portugalų taksi šoferių, 
portugalų juodadarbių. Šie žmonės to
kie pat varguoliai, kaip ir afrikiečiai.

Gyventojų portugalų dalį sudaro po
litiniai tremtiniai, kuriuos Portugalijos 
teismai nuteisė ištremti ir kurie neap
kenčia Salazaro režimo. Ji-e ir sudaro 
Angoloje veikiančios Iberijos direktori
jos nacionalinio išsivadavimo Angolos 
skyriaus pagrindinę jėgą. Šie žmonės 
aktyviai dalyvauja afrikiečių gyventojų 
kovoje už nepriklausomybę, laikydami ją 
kovos prieš fašistinį Salazaro režimą 
Portugalijoje dalimi.

1956 metų gruodžio mėnesį Angolos 
marksistinės grupės nariai, Angolos af
rikiečių jungtinės kovos partija ir kitos 
patriotinės organizacijos susijungė į 
Liaudies judėjimo už Angolos išvadavi
mą partiją.

Į liaudies judėjimo už Angolos išvada- 
mą programą į-eina reikalavimas nedel
siant ir visiškai likviduoti kolonijinį re
žimą Angoloje, įvesti respublikinę demo
kratinę tvarką, planingai vystyti nepri
klausomą ekonomiką, įvykdyti agrarinę 
reformą. Savo kovoje prieš kolonializ
mą Liaudies judėjimas remiasi plačiais 
Angolos visuomenės sluoksniais ir visų 
pirma Angolos valstietija ir darbininkų

Kovotojus už Angolos laisvę remia 
Portugalijos darbo žmonės. 1957 metais 
įvykęs Portugalijos Komunistų partijos 
V suvažiavimas priėmė deklaraciją

Portugalijos kolonijų klausimu.. Dekla
racijoje Portugalijos komunistai demas
kuoja imperialistinę vyriausybės politi
ką ir ryžtingai reikalauja, kad kolonijų 
tautoms būtų nedelsiant suteikta visiška 
nepriklausomybė.

Nuo 1958 metų Liaudies judėjimo par
tija išvystė plačią pogrindinę veiklą. 
Miestuose ir kaimuose buvo platinami 
lapeliai, manifestai, veikimo programos, 
šūkiai, kvi-ečnantys į antikolonijinę ko
vą. Ji pasidarė vadovaujančiu angolie- 
čių tautos šventos ir teisingos kovos 
prieš kolonializmą centru .

v Angola kovoje
Liaudies judėjimo veikla sukėlė Por

tugalijos valdžios organų nerimą. Luan- 
dos gyventojai negreit užmirš 1959 metų 
velykų sekmadienį, kuris buvo plačios 
teroro ir represijų prieš Angolos patrio
tus kampanijos pradžia. Policija įsi
verždavo į afrikiečių namus ir suiminė- 
davo visus asmenis, kurie buvo įtariami 
dalyvavę politiniame judėjime. Vien tik 
Luandos mieste buvo įmesta į kalėjimus 
daugiau kaip 150 žmonių.

Penkiasdešimt septyni veikėjai (50 an- 
goliečių ir 7 pažangūs europiečiai), su
imti šių antpuolių metu, buvo apkaltinti 
pasikėsinimu į išorinį portugalų valsty
bės saugumą. Kaltinamų afrikiečių tar
pe buvo prekybos tarnautojų, spaustu
vių darbininkų, elektrotechnikų, jūrinin
kų, mechanikų ir kt.

Organizuodami “57-ių procesą,” val
džios organai siekė palikti be vadovybės 
Angolos išsivadavimo judėjimą, įbau
ginti laisvėje likusius patriotus, bet jie 
apsiriko . Liaudies judėjimo raginimu 
Portugalijos vyriausybei ir Luandos tri
bunolui iš įvairių šalių buvo pasiųsti 
gausūs protestai ir telegramos, reikalau
jant tuojau pat paleisti suimtuosius ir 
anuliuoti procesą. Šiuos reikalavimus 
rėmė platūs tarptautinės demokratinės 
visuomenės sluoksniai, kurie sužinojo, 
kad ruošiamasi susidoroti su Angolos 
patriotais.

Ryšium su plačiu protesto judėjimu, 
apėmusiu daugelį šalių, tribunolas buvo 
priverstas 1960 metų pradžioje pareikš
ti esąs nekompetentingas spręsti šį pro
cesą.

Angolos patriotams pavyko nuplėšti 
tylėjimo uždangą ir papasakoti visam 
pasauliui tiesą api-e politinę ir socialinę 
angoliečių tautos padėtį. 1959 metų 
gruodžio mėnesį Luandoje vykusioje 
Tarptautinės darbo organizacijos Afri
kos konferencijoje delegatams buvo slap
tai išdalytas dokumentas, sud a r y t a s 
Liaudies judėjimo veikėjų, kuriame bu
vo pasakojama apie Angoloje vykdomą 
diskriminaciją darbo ir darbo užmokes
čio srityje.

Pastarieji metai pasižymėjo tuo, kad 
sustiprėjo Angolos patriotų ryšiai su ki
tų Portugalijos kolonijų nacionalinio iš
sivadavimo kovos • dalyviais. 1957 me
tais Liaudies judėjimo aktyvistai, susi
rinkę kartu su “Portugalų Gvinėjos” 
nepriklausomybės afrikiečių partijos va
dovais, Mozambiko, Žaliojo Iškyšulio ir 
San Tomės salų nacionalinio judėjimo 
veikėjais, įkūrė Antikolonijinio judėjimo 
organizaciją. Svarbiausias šios organi
zacijos tikslas buvo “užtikrinti Portuga
lijos kolonijų išsivadavimo judėjimo 
veiksmų vienybę.”

Antrojoje Afrikos tautų konferencijo
je, įvykusioje 1960 metų pradžioje Tuni
se, Liaudies judėjimas už Angolos išsi
vadavimą ir “Portugalų Gvinėjos” ne
priklausomybės afrikiečių partija bei ki
tos organizacijos sudarė Afrikos kovos 
dėl Portugalijos kolonijų nacionalinės 
nepriklausomybės revoliucinį frontą. 
Įstoti į Afrikos kovos dėl nacionalinės 
nepriklausomybės frontą galėjo visos or
ganizacijos, kovojančios už Portugalijos 
kolonializmo likvidavimą.

Bijodami, kad toliau neplistų angolie
čių tautos išsivadavimo judėjimas, por
tugalai sustiprino terorą, tikėdamiesi 
įbauginti kovotojus už laisvę. Nebūdavo 
savaitės, kad portugalų kariuomenė .ne
užpultų Luandos ir jos apylinkių afri
kiečių kvartalų. Prieš gyventojus pavar
todavo smurtą, elgdavosi su jais žvėriš
kai, juos apiplėšdavo; kolonizatorių sam
diniai padegdavo namus, kankindavo 
moteris ir vaikus, įtūžę daužydavo radijo 
imtuvus, būkštaudami, kad jų savininkai 
klausoši transliacijų apie nacionalinio iš
sivadavimo kovos Afrikos šalyse augimą.

(Bus daugiau)

PUIKI AUDĖJĄ
Audėja Veronika. Abramavičiūtė-—vi^ąj geriausiu Kauno 

“Limos” fabriko darbininkių. Jos iniciatyva * fabriko audėjos 
pradėjo kovoti už gamybos operacijų laiko ekonomiją. Kieke- 
vieno mėnesio paskutinę dieną V. Abramavičiūtė dirba tik iš 
sutaupytų žaliavų.

V. Abramavičiūtė—ne tik puiki gamybininkė, bet ir ak
tyvi visuomenininke. Ji aktyviai dalyvauja fabriko partinės 
ir profsąjunginės organizacijos darbe, yra Lietuvos Komunis
tų partijos CK narys.

Lietuvos KP XIII suvažiavimas išrinko V. Abramavičiūtę 
delegate j istorinį TSKP XXIII suvažiavimą.

patir-

O

NUOTRAUKOJE: V. Abramavičiūtė dalinasi darbo 
timi su jaunomis audėjomis (iš kaires) A. Ivanovaite, V. Kar- 
bonskįene ir P. Iljina.

AR PAŽĮSTATE LIETUVIŠKĄ 
MAGNETOLĄ?

Lietuvos Liaudies ūkio tary
bos Prietaisų pramonės valdy
bos inžinieriai sukūrė naują, 
lietuvišką magnetolą ‘Vaiva.” 
“Vaiva” pasižymi moderniška 
konstrukcija, turi specialius 
prietaisus garso švarumui iš-

iii-f

1962 metais bus pradėta 
masinė magnetolų “Vaiva” ga
myba.

*- M A,

lictuviškaNuotrauka: nauja 
magnetola “Vaiva.”

Laiškai iš Lietuvos
Žemiau telpąs laiškas* yra 

worcesteriskio D. J. Jusiaus 
giminaičių iš Kupiškio ra
jono, Maksvyčių kaimo. — 
Redakcija
Gerbiamas
Dėde ir Dėdiene !

Reikia jums parašyti nau
jieną, k a d aš šiemet Bul
garijoje ir Rumunijoje bu
vau -ekskursijoje. Taip, va
žinėjau po užsienį. Buvau 
Bukarešte ir Sofijoje. La
bai buvo įdomu, matėme ir 
buvome įlipę Karpatų ir 
Balkanų kalnuose. Taip da
bar užsidegiau kaliavimu, 
kad tikiu, jog kada nors ir 
Jus aplankysiu. Aš manau, 
būtų įdomu, Jūs man aprū
dytumėte tai, kas gražiau
sio yra.

Pas mus dabar labai gra- 
' ži žiema, beveik nėra snieę 
I go, pašalę, šaltis tik 1-4 
laipsnai Celsijaus.

Vakar gavau iš profsą
jungos kelialapį gydytis 24 
dienas į Druskininkus. Pa
siuntėme mamai laišku ir 
šiandien gavome iš jos laiš
ką, kad gavo tą kelialapį ir 

j išvyko į Vilnių, o iš ten į M 
Druskininkus. Aš baigsiu. * 
Čia palieku Bronislavai vie
tos parašyti. Viso gero!

Leonas
Taigi, į pabaigą šio mėnesio 

laukiame daugiau šeimos, 
nebus taip nuobodu Viole- 

------ L tai. Pas mus tokia proga
I duoda daug atostogų, da- 

,S\nV;ns har gavau 4 mėnesius:
■ du iki gimdymo, ir du po ir 
. moka pilną algą, kokią gau- M 
davau prieš tai dhbclajna?^ 
Taigi neblogai, kad tik vis
kas būtų laimingai. Nors 
beveik dabar visada būna 
laimingai, nes važiuoja vi
sos moterys į ligonines, ne
be taip kaip anksčiau Jū
sų arba mano mama gimdy
davo, arba kaip rašė Miza- * 
ra vienoj savo knygoj apie 
savo pomotę. ‘

Dėkoju, dėde, už laikraš
tį “Laisvė,” labai įdomus, 
jau gavom bent 5 paketus, 
i1’ už sveikinimą Naujųjų 
Metų proga. Daug sveika
tos ir laimės Jums!

Bronislava

KAPSUKE IšKYŠLA 
NAUJOS GAMYKLOS

j respublikos įmo- 
įsi jungė dor viena 
maisto 

gamykla,
pakeis 80

pramonės 
Vienas 
žmonių

sū relių, 
mėsos fasavimo automatus, o' 
septynmečio pabaigoje bus iš- Į 
leidžiama apie 60 pavadinimų 
įrengimų.

Nescniai 
nių gretas 
—Kapsuko 
automatų 
automatas
rankų darbą.

Kitais motais įmonė 
varškės, 100 gramų

Klaipėdos dramos teatre rampos šviesą išvydo A. Bie
liausko romano “Rožės žydi raudonai” inscenizacija—“Rožes 
ir laimė.” Veikalą scenai paruošė' R. Mikalauskaitė, režisavo 
V. Jasinskas, dailininkas—J. Čeičyjtė.

NUOTRAUKOJE: scena iš spektaklio. Žabūnas—aktorius 
J. Paplauskas, V. Čeponis—aktorius V. Kancleris, Nastutė — 
E. Baltrukonytė.

NAUJAS CECHAS STOJA RIKIUOTĖN
Juodupės Vilnonių audinių fabrike “Nemunas 

kiuotėn naujas verpimo cechas.
jau veikia verpimo stakles, kurias darbininkai perkėlė 
p.nkštų patalpų, montuojami nauji nauji įrenginiai, gauti 
broliškųjų respublikų.

stoja ri- 
Šviesiame, erdviame ceche 

is 
iš

r

Nuotraukoje: reguliuotoja i' 
G. Petrauskas ir J. Laurinavi
čius tikrina sūreliu laša vi mo- 
ipakavimo automatą.

Nuotraukoje: Birutė Januš
kevičiūtė.

Smarkiai išaugo Vilniaus miesto viešojo maitinimo įstaigų 
tinklas. Vilniečiai dabar patogiai naudojasi moderniškai 
įrengtomis kavinčmis-valgyklomis “Neringa,” “Literatų sve
tainė,” “Saulutė,” “Kregždutė,” kavine “Tauras.”

NUOTRAUKOJE matome neseniai Vilniuje pastatytosios 
kavinės-valgyklos “Saulute” vidų,

Dorchesterietei E. Repšie
nei rašo jos giminaitė iš 
Rokiškio:

Gavome iš Jūsų laikraš 
tį “Laisve.” Labai didelis 
ačiū! Skaitėme visi taip to
limą lietuvišką žodį, bet Jū
sų tenai neradome nieko pa-

NUOTRAUKOJE: naujas cechas.

HP
pismire g

JI PASIRODĖ VERTA SAVO 
MOKYTOJOS

Birute Januškevičiūtė j Vii- rašyta. Labai įdomu, ar Jūs 
niaus elektros skaitiklių ga-' aprašėte savo įspūdžius iŠ 
myklą atėjo prieš pusę metų, savo kelionės po Lietuvą? 
Darbšti mergina greitai išmo-| Ag Jums išsiunčiau tris 
ko sudėtingos skaitiklių regu- ma^as knygeles. Ar gavote?
Birutei padėdavo patyrusi dar
bininkė A. Matulienė.

Kada iškilo reikalas pava
duoti į TSKP XXII suvažiavi
mą vykstančią A. Matulienę, 
cecho valdyba kreipėsi į Biru
tę. B. Januškevičiūtė sėdo 
prie A. Matulienės stalo. Jau
noji darbininkė pasirodė esan
ti verta savo mokytojos: kiek
vieną dieną ji žymiai viršija 
pamainos užduotis.

Aš Jums išsiunčiau tris

Tos knygutės kaip tik apie 
tas vietas, kuriose Jūs 
buvote. Ar jos patiko Jums?

Dar nupirkau vieną gerą 
knygą apie rašytoją Juliją 
Žemaitę. Tai labai įdomi. 
Pasiųsiu, kai gausite, pra
neškite.

Kaip Jūsų sveikata? Kaip 
sekasi Jūsų vyrui daktarui?

Dabar truputį sirgo ma
no mamytė, bet jau sveiks
ta. Papa jaučiasi gerai, 
mes su vyru irgi sveiki, o 
kai sveikas, tai ir visa lai
mė.

LINA, Onos
Baltrūnienės duktė

Washingtonas. — Į Bal
tąjį namą pristatė spausdi- 
niamąją mašinėlę, su kuria 
prezidentas W. Wilsonas 

I atspausdino nemažai vals
tybinių dokumentų.

Phila, Pa. — J. Worth
ington, 91 mėtų amžiaus, ir 
jo žmona Louise, 87 metų, 
minėjo savo 67 metų ženy- 
binę sukaktį.

Z !>
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OKEANAS IR JO TURTAI Rochester, N. Y.
v Okeanas — .pagrindinis 
vandens Žemėje šaltinis. Jo 
paviršiaus plotas triskart 
didesnis už sausumos plotą. 
Šiltos ir šaltos vandenynų 
srovės išlygina planetos kli
matą, vandens garai sušildo 
atmosferą, jų dėka sausu
ma apsigaubia žaliu auga
lijos kilimu. Vandenynas— 
didelis turtuolis. Jo gelmė
se daugybė žuvų, valgomų
jų moliuksų, dumblių. Van
denyje ištirpę cheminių ele
mentų, jūrų dugne gausu 
naudingų iškasenų. Pasau
linis okeanas ištirtas, gali
ma sakyti, mažiau, negu 
Mėnulio paviršius. Užtat 
žmogus kol kas naudojasi 
tik tūkstantąją jo turtų da
limi.

Mokslininkai žino dvide
šimt tūkstančių žuvų rūšių, 
o pramoninė žvejyba apima 
tik pusšimtį tų rūšių. Da
bar per metus sugaunama 
dvidešimt šeši milijonai to
nų žuvų — tai pusė pasau
linės mėsos produkcijos. O 
juk pramoninei žvej y b a i 
tinka (tai įrodė tarybiniai 

* mokslininkai) daugelis gi
liavandenių žuvų. . Trūksta 
tik vieno — tobulos techni
kos giliavandenei žvejybai.

Kitas vandenynų lobis— 
dumbliai. Vandenynų “pie
vos” žymiai geresnės už 
sausumos. Iš jūros dugno 
vieno hektaro surenkama po 
penkiasdešimt tonų žaliosios 
masės, o genausia sausu
mos pieva teduoda vos ke
turias tonas. Jūrų dumb
liai tinka ne tik gyvuliams 
šerti, — kai kurias jų rūšis 
galima panaudoti žmogaus 
maistui, vaistams gaminti 
arba kaip cheminę žaliavą. 
Povandeninės jūros dumb
lių plantacijos plačiai papli
tusios Kinijoje, Japonijoje, 

/Prancūzijoje, JAV ir kitose 
šalyse.

;i Jūrose gausu augalinio 
planktono. Tai mažyčiai or
ganizmai, plaukiojan ti e j i 
vandenyje. Iš sausumos au
galų žmonės gauna dešim
tis milijonų tonų angliavan
denių, o augalinis vandeny
nų planktonas šių produktų 
gali duoti šimtus milijardų 
tonų. Reikia tik mums iš
mokti šiuos vienaląsčius 
dumblius paversti skaniais 
maisto produktais. Ne pras
tesnis už augalinį ir zoo- 
planktonas, bet ir jo dar ne
palietė maisto pramonė.

Išgavus iš okeano vandens 
visas druskas, planetos sau
sumą jomis būtų galima pa
dengti šimto metrų storumo 
sluoksniu. Bet kol kas, pav., 
valgomosios druskos iš jū
ros vandens per metus gau- 
narna tik keturi milijonai 
tonų (iš viso druskos žmo
nėms per metus reikia dvi-

4 dešimt dviejų milijonų to
nų).

Kai lėktuvų gamybai pri
sireikė lengvo lydinio, žmo
nės iš jūrų ėmė gauti mag- 
nijų. Iš vandenynų gauna
mas kalis ir bromas. Oke
ano vandenyse yra ištirpę 
daugiau kaip keturiasde
šimt cheminių elem e n t ų . 
Tačiau kai kurių kiekis 
toks mažas, kad neapsimo
ka organizuoti pramoninę 
gamybą. Pavyzdžiui, aukso 
jūrų vandenyje yra dau
giau kaip dešimt milijonų 
tonų, bet jo gavyba kainuo
tų brangiau, negu jis pats 
vertas.

Žmogų kartais pralenkia 
gyvūnai,—šiuo atveju smul
kūs jūros organizmai. Jie 
surenka vandenyje retus 

-elementus ir sukaupia sa- 
V vo kūne. Galimas daiktas, 

kad ateityje iš šių organiz
mų — “biologinės rūdos”— 
gausime nikelį, kob altą, 

uraną, molibdeną, radį...
Okeano vanduo nuolat ju

da. Veikiant Mėnulio ir 
Saulės traukos jėgoms, van
dens lygis pakyla ir vėl nu
sileidžia (kai kuriose vieto
se 10-15 metrų): Jūrų po
tvyniai ir atoslūgiai gali 
sukti elektrinių turbinas. 
P r o j e ktuojamos stambios 
pctvyninės hidroelektrinės. 
Keletas nedidelių elektrinių 
jau veikia Kinijoje, viena— 
Prancūzijoje. Tarybų Są
jungoje tokia HES bus pa
statyta prie Kolos pusiasa
lio bei kitose vietose.

Kitas okeano energijos 
šaltinis—temperatūros tarp 
gilumos ir paviršiaus skir
tumas. Tropinėse jūrose, 
iškėlus gilumos vandenį į 
paviršių, jis virsta garais. 
Šiuo principu gali veikti 
garo turbina. Vakarų Afri
kos pakrantėse beveik baig
ta tokios termohidroelektri- 
nės statyba.

Milžinišką energiją neša 
okeano bangos. Esant pen
kių metrų bangai, kiekvie
name audringos jūros kvad
ratiniame kilometre slypi 
trijų milijonų kilovatų ga
lingumo energija. Svarbiau
sias uždavinys—sukoncent
ruoti šią energiją. Projek
tai jau gimsta.

Tačiau didžiausias okeano 
energijos šaltinis slypi va
dinamajame sunk i a j a m e 
vandenyje (tokio vandens 
molekulėse deguonies ato
mai susijungę su vandenilio 
sunkiojo izotopo atomais). 
Vienas sunkiojo van dens 
kilogramas atominiame re
aktoriuje gali duoti tiek 
pat energijos, kiek turi šim
tai tonų kietosios anglies. 
Mokslininkai apskaičiavo, 
kad sunkiojo vandens oke
ane yra 274 tūkstančiai 
milijardų tonų. Štai kur 
“amžina” energijos bazė!

Kiekvienais metais vis la
biau intensyvinamas vande
nynų tyrinėjimo darbas. Ir 
šioje srityje pirmauja Ta
rybų Sąjunga. Apie šimtas 
tarybinių laivų kasmet neša 
į jūras ir vandenynus moks
lines ekspedicijas.

B. Andriuškevičius

Waterbury, Conn.
Iš LDS 49 kp. susirinkimo 

Vasario 18 d. įvyko mūsų 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė nedaug, nors susi
rinkimas buvo šauktas per 
atvirutes. /Paprastai, tarp 
kitų kuopos reikalų, buvo 
nominuoti kandidatai į LDS 
centro valdybą. Taipgi kuo
pos valdyba išrinkta 1962 
metams. Į LDS apksrities 
metinę konferenciją išrinkti 
delegatai. Buvo pakeltas 
klausimas apie rinkimą de
legatų į LDS seimą, kuris 
atsibus ateinančią vasarą 
Detroite. Palikta ateinan
čiam susirinkimui. Gal bus 
daugiau narių.

Pranešimas LLD 28 kuo
pos nariams, kad kovo 25 
d. Lietuvių klubo svetainėj, 
103 Green St., 2 vai. po
piet, įvyks kuopos susirin
kimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti ir pasi mokėti 
1962 metų duokles. Kartu 
paminėsime Tarpta utinę 
moterų dieną. Nors pora 
savaičių vėliau, bet visgi ge
riau negu niekados.

J. Strižauskas

Los Angeles, Calif. —Ra
mon Novario, nekalbinių 
filmų artistas, girtas vaira
vo automobilį ir su kitu su
sidūrė. Policininkui jis pa
reiškė: “Aš jau esu senas ir 
noriu mirti”. Novario yra 
63 metų amžiaus.

Mirė A. Manelienė
Vasario 14 d. mirė Ami- 

lija Manelienė. Velionė gi
mus Lietuvoje, Vižfthių apy
linkėje, Luknių kaime. Į šią 
šalį atvažiavo 1910 ipetais 
ir visą laiką gyveno Roches- 
teryje.

Amilija apsivedė su Pra
nu (Frank) Maneliu. Gražų 
vedė šeimyninį gyvenimą, 
jie išaugino sūnų Al. Ji bu
vo “Laisvės” ir “Liaudies 
Balso” skaitytoja, prigulė
jo prie L.D.S. 11 kuopos, 
mylėjo skaityti laikraščius 
ir knygas.

Manelienė ilgai sirgo — 
apie trejus m,etus, per du 
kartus turėjo paralyžiaus 
šoką, visą laiką gulėjo, tai 
vyras, sūnus ir marti turė
jo daug vargo ją prižiūrė
dami. Ypatingai reikia ati
duoti pagarbą marčiai, nes 
jai daugiausiai teko velionę 
prižiūrėti.

Amilija paliko nuliūdime 
vyrą Praną, sūnų, marčią, 
du anūkus, brolį ir brolienę 
J. O. Palskius ir daug gimi
nių ir draugų. Pašarvota 
buvo pas laidotuvių direk
torių G. Savage, 1080 North 
St. Jos karstą puošė daug 
gėlių vainikų. Išlydint į 
kapus atitinkamą kalbą pa
sakė Wm. Černiauskas, o 
ant kapinių — G. Savage.

Palaidota laisvai River 
Side kapinėse. Palydovų 
buvo 25 automobiliai. Nuo 
kapinių visi buvo pakviesti 
į Gedimino svetainę ir ati
tinkami pavaišinti.

Ilsėkis, Amilija, baigus 
savo gyvenimo kelionę! Šei
mai ir giminėms reiškiu 
užuojautą.

L. Bckis
PADĖKA

Mes tariame širdingiausią 
padėkos žodį visiems ir vi
soms už gėles ir suteiktą 
liūdesio valandoje pagalbą. 
Dėkui visiems palydovams, 
karsto nešėjams, visiems 
draugams ir draugėms ir 
laidotuvių direktoriui G. 
Savage.

Frank Manelis, vyras; 
sūnus, marti ir anūkai;

J. ir O. Palskiai, 
brolis ir brolienė

Parengimas
LLD abidvi kuopos ren

gia Moterų dienos paminė
jimą. Įvyks šeštadienį, ko
vo 10 d., Gedimino svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Pra
džia 6 vai. vakaro.

Bus paruošta kalakutie
nos vakarienė. Prie stalų 
trauksime paveikslus. Pra
šome visus vietos ir apylin
kės lietuvius dalyvauti.

Kviečia Rengėjai

Wethersfield, Conn.
Susirgusi, namie gydosi, 

Ona Šilkienė, 92 Prospect 
St.

Linkime Onai greitai nu
galėti *ligą ir vėl dalyvauti 
choro pamokose ir kituose 
veiksmuose.

Vikutis

Baltimore, Md.
PRANEŠIMAS

iKekvienais metais LLD 
25 kuopa surengia pikniką 
“Laisvės” paramai. Tas 
bus ir šiemet. Nutarta su
rengti pikniką birželio 24 d. 
Slovakų parke.

Rengėjai prašo ivetos ir 
apylinkės lietuvių organiza
cijas tą dieną nerengti sa
vo parengimų, bet dalyvau
ti mūsų piknike, kartu gra
žiai laiką praleisti ir pa
remti liaudies laikraštį.

Rengimo komisia

Vilniuje mirė J. Balčiūnas— 
mūsų laikraščio bendradarbis

Lietuvos spauda praneša, 
kad š. m. vasario 15 d. Vil
niuje mirė Juozas Balčiū
nas, suolaukęs 52 metų am
žiaus. Jis buvo palaidotas 
vas. 17 d. Antakalnio kapi
nėse, Vilniuje.

Juozas Balčiūnas gimė 
1910 m. sausio 22 d. Bir
žų apskrityje, Užubalių kai
me, neturtingoje valstiečių 
šeimoje. 1929 metais jis 
emigravo į Argentiną.

Pasiekęs Argentiną, tuo
jau įsijungė į revoliucinį 
darbininkų judėjimą, ir bu
vo aktyvus pažangiajame 
lietuvių visuomeniniame ir 
kultūriniame bare. Sunkiu 
darbu pelnydamas duoną 
kasdieninę, velionis supra
to, kad reikia šviestis, orga
nizuoti ir kovoti, jei nori 
susilaukti sau ir visiems 
darbo žmonėms šviesesnio 
rytojaus. Dėl to jis buvo 
žvalgybos puolamas, areš
tuojamas , parseki o j am as.

J. Balčiūnas bendradar
biavo Argentinos lietuvių

MIAMI. FLA.Al- ' . ,

Autobusų streikieriai 
pasiryžusiai kovoja

Vasario 20 d. vakare Bay- 
front Parke įvyko masinis 
unijistų susirinkimas, kurį 
sušaukė streikuojančių au
tobusų darbininkų unija. 
Dalyvavo virš 10,000 žmo
nių.

Susirinkime vyri a u s i ą 
kalbą pasakė A F L - C I O 
prezidentas Meany. Jis pa
reiškė, kad organizuoti dar
bininkai stovi su streikie
riai s. Aštriai krit i k a v o 
Dade County viršininkus, 
kurie visokiais būdais ban
do streiką laužyti. Jis nu
rodė, kad Dade County vir
šininkai nelegaliai perėmė 
autobusus savo kontrolėn. 
Jie tai padarė tik streiko 
metu, kad sėkmingiau strei
ką laužyti. Jis pasiūlė 4 
punktus, kuriais pasire
miant būtų galima streiką 
baigti.

1. Grįžti prie sausio 29 d. 
padėties (tą dieną buvo 
pradėtas streikas).

2. Abiem pusėm pasi
duoti arbitracijai, kuriai 
vadovautų transportacijos 
ekspertas ir pripažintas ar- 
bitratorius.

3. Pravesti referendumą 
Dade County piliečių, kad 
jie pasisakytų, ar jie užgi- 
ria autobusų nupirkimą iš 
autobusų savi n i n k o Wm. 
Pawley.

4. Legaliams klausimams 
išrišti pasiduoti teismams 
ir darbo taryboms.

Unijistai dabar renka pi
liečių parašus ant peticijų, 
kuries r ei k a 1 a u j a Dade 
County viršininkus skelbti 
referendumą.

Unijistai tvirtina, kad 
Dade County viršininkai, 
sutikdami už autobusus su
mokėti Wrii. Pawley $7,- 
700,000 bonais su 5 procen
tais be jokių taksų, taipgi 
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pažangiuose laikraščiuose— 
“Vienybėje” ir “Tėvynėje.” 
Jis parašė ir išleido nemažą 
brošiūrą apie hitlerininkus 
ir lietuviškus buržuazinius 
nacionalistus, padėj u s i u s 
h i 11 e r i n iams banditams 
siautėti. Knyga buvo pava
dinta “XX amžiaus barba- 
r ai.”

Į Tarybų Lietuvą J. Bal
čiūnas grįžo 1956 metais; 
čia dirbo Lietuvos profsą
jungų centre.

Ryšium su tarnyba, J. 
Balčiūnui teko nemažai po 
Lietuvą keliauti. Ir iš savo 
kelionės jis dažnai parašy
davo įspūdžių ir mūsų laik
raščiui “Laisvei.”

Dar esant J. Balčiūnui 
Argentinoje, ši\u žodžių ra
šytojui teko apsikeisti su 
juo laiškais. O kai 1959 m. 
nuvykau į Vilnių, tarp mu
dviejų susimezgė artimesnė 
asmeninė pažintis. Tai bu
vo tvirtas fiziniai vyras: 
aukštoko ūgio, petingas, ir 
atrodė, kad jokia liga jo ne
įveiktų.

Jis man tuomet sakė, kad 
rašąs knygą apie Argentiną 
ir ten praleistus savo me
tus.

Prieš apie trejetą mėne
sių, beje, velionis, prisius- 
damas mums porą straips
nių, taipgi minėjo rašomąją 
knygą. Nežinia, ar spėjo jis 
ją baigti.

Tegu Juozas ilsisi ramiai 
savo numylėtoje gimtojoje 
žemėje! Jo žmonai, gimi
nėms ir bičiuliams — mūsų 
visų nuoširdi užuojauta!

Rojus Mizara

palikdami Pawley teisę at
siimti autobusus, padarė 
“rotten deal” Dade County 
piliečiams ir autobusų dar
bininkams. Referendumas 
turėtų tą sutartį panaikin
ti.

Tuo pačiu metu Dade 
County Metro viršininkai 
giriasi, kad jie jau gavo ne
mažai streiklaužių, kuriuos 
dabar lavina, Apie 90 au
tobusų jau o p e r u o j a mi 
streiklaužiais. Bet tai dar 
vis nedidelis procentas. Ma
žai kas autobusais naudoja- 
si. y

Pirmiau areštuotieji strei
kieriai, kaltinami netvar
kingu elgesiu, teisme ne
rasti kaltais. Dade Cpunty 
Jury taipgi nerado, kad 
kad unijistai kokią nors 
konspiraciją naudotų strei
ko metu.

Metro viršininkai vis tik 
nenori skaitytis su autobu
sų darbininkų unija. Jie 
prieš inasi referendumui. 
Tik vienas Metro komisio- 
nierius, Jimmy Allen, suti
ko su Meany pasiūlymais. 
Komisionierius pasakė, kad 
Metro, paimdamas autobu
sus savo kontrolėn, nepasi
tarnavo amerikiniam gyve
nimo būdui ir tuomi suda
rė žalingą padėtį, kurią rei
kia tuojau taisyti.

Internacionalis autobusų 
unijos prezidentas John N. 
Elliott nurodė, kad autobu
sų darbininkų unija perse
kiojama tiktai todėl, kad ji
nai palaiko kolektyvio susi
tarimo teisę, kuri, darbinin
kams pripažinta federali- 
niais įstatymais. Elliott 
šiuo metu nepatarė šaukti 
generalį streiką, bet išban
dyti visas priemones, pasi
remiant prez. Meany pasiū
lymais.

J. G.

Cleveland, Ohio
Puiki choristų vakariene
Vasario 17 dieną įvyko 

Meno choro vakarienė, ku
rios surengimu rūpinosi iš
imtinai choro rėmėjai. Ren
gėjams rūpėjo, kad ši pra
moga būtų kiek skirtinga 
nuo kitų, ir kad visi daly
viai būtų ja patenkinti. 
Bent koks iš to. pelnas jiems 
kuomažiausia rūpėjo. Už
varė jie keletą ’kalakutų 
ant stalų su visokiais prie
skoniais, ir jūs, sveteliai, 
valgykite, kiek tik jūsų 
sveikata pavelija.

Vyriausiu inžinierium to 
plano buvo Mary Brazis. Jai 
padėjo M. Gedmin, A. Mack 
ir V. Daraškienė. Kol kas 
geresnio plano dar neteko 
matyti. Vėliau choras su
dainavo keletą dainelių, va
dovaujant Juliui Krasnickui 
ir taip linksmai buvo pra
leistas šio pobūvio vakaras.

• ’

Sekama vakarienė įvyks 
kovo 3 dieną, irgi klubo sve
tainėje. Ją rengia L.D. Pa- 
šalpinė Draugija. Pradžia 6 
vai. vakare, ši draugija ir
gi visuomet publiką paten
kina. Reikia tikėtis, jog ne
bus išimtis ir šį kartą.

_  •

Kovo 17 dieną vakarienę 
rengia mūsų didžioji L.D.S. 
55 kuopa. Nors laiko dar 
daug iki kovo 17 dienos, bet 
išrinktoji tam darbui komi
sija jau tuomi rūpinasi ir 
galbūt apie tai smulkiau 
praneš patys rengėjai kiek 
vėliau.

J. žebrys

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

rika tai nėra buvusi caristinė 
Rusija ir smetoninė Lietuva.

Deja, vienu klausimu skirtu
mas ne toks jau baisiai dide
lis, kaip atrodo. Caristinėje 
Rusijoje buvo persekiojami ir 
j kalėjimus sodinami socialde
mokratai. Smetoninėje Lietu
voje buvo persekiojami ir į 
kalėjimus sodinami komunis
tai. šiandien Amerikoje irgi 
persekiojami ir į kalėjimus so
dinami komunistai. Kaip ži
nia, daugelis Amerikos komu
nistų vadų jau yra sėdėję ka
lėjime po penkerius ir šešerius 
metus.

Kalėjimas gi yro kalėjimas, 
persekiojimas gi yra persekio
jimas. Ir tuo būdu skundimas 
ir pirštu rodymas į persekio
jamuosius, kaip kad daryda
vo niekšai caristinėje Rusijoje 
ir smetoninėje Lietuvoje, - ir 
kaip padarė gyvas mūdamas
S. Strazdas nuvykęs Chicagon 
prieš Leoną Prūseiką, yra pir
mos klasės niekšystė. Ir tie, 
kurie tą niekšystę giria ir tei
sina, tos pačios “garbės” už
sitarnauja. štai ką aš sakiau 
ir sakau.

Nejaugi nebebus jokių ribų 
mūsų valdovų kerštui prieš re
voliucinę Kubą? Jų užsispyri
mas priversti ne tik NATO 
kraštus, bet visą kapitalistinį 
pasaulį nutraukti su Kuba po
litinius ir ekonominius ryšius 
ir tuo būdu ją badu numarin
ti, peržengia paprašei a u s i o 
žmoniškumo ribas.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugijos Moterų Veik

los Komitetas, atžymėjimui vienerių metų savo gy
vavimo ir veiklos, rengia šaunų banketą sekmadienį, 
Kovo-March 4-tą d., Lietuvių salėje, 29 Endicott St, 
pradžia 1-mą valandą dieną.

jK J •Meninę, programa susidėsi® inražrtaaliites apysakos. 
Širdingai kviečiame visus dalyvauti rtrū^ų -juWieji- 

, niuose pietuose. Rengėjos

' ................  iii n i iiii
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PROTESTUOJA' JAPONŲ 
KORESPONDENTAI

Tokio. —Japonijos kores
pondentai protestuoja prieš 
Jungtinių Vialstijų cenzū
rą, kuri sulaiko žinias iš 
Pietų Vietnamo. Jid sako, 
kad dabar jau ten veikia 
4,000 JAV militarinių, spe
cialistų, o kita tiek dar at
vyksta, bet apie tai ameri
kiečiai labai mažai žino.

JAU PLAUKIAI TSRS 
NAFTA I ČEKIJĄ ’

Bratislava, Čekoslovąkįja. 
—Nuo Uralo kalnų, is. Ta
rybų Sąjungos, nutiesti 
2,500 mylių ilgio vamzdžiai 
iki Bratislavos. Jais jau 
plaukia Uralo nafta. Per 
metus jie galės pristatyti 
15,000,000 tonų naftos.

Paryžius. — Y. Noc, dar 
tik 34 metų moteris, jau pa
gimdė septynioliktą kūdikį. 
Ji šešis kartus pagimdė 
dvynukus. >

Paieškojimas
Paieškau Juozo Marcinkevičiaus, 

kilusio iš Butrimiškių kaimo, Ūdri
jos parapijos. Girdėjau, jis yra gy
dytojas, gyvena Vilniuje ir dirba li
goninėje gydytoju.

Aš esu J. Marcinkevičiaus gimi
naitė — Pranė Lugauskaitė. Esu 
kilusi iš Navininkų kaimo, Kroke- 
laukio parapijos, Vaiciekaus Lu- 
gausko duktė, po vyru Belskienė. 
Iš Lietuvos į Ameriką išvykau 1913 
metais. Norėčiau susirašinėti su 
J. Marcinkevičium. Prašau atsiliepti.

Pranė Belskienė
102 Ridgewood Ave.
Brooklyn 8, N. Y.

(16-18)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD, LDS kuopų ir LDP 
klubo susirinkimai įvyks kovo 4 
d. po num. 408 Court St., 2 vai. 
popiet. Visi nariai dalyvaukite ir 
naujų narių atsiveskite. Komite
tas (17-181

_______________ ; , , , .į.. L?
EbŠ 21 kuopos susirinkimas įvyks 

kovo 4 d. Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., 11 vai. ryto. Draugai, 
visi kuopos nariai dalyvaukite susi- 
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų, ir naujų narių atsiveskite.

Sekretorė N. Astrauskienė
(16-171

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

jvyks Kovo-March 1-mą dieną, 7-tą 
vai. vakare, 318 Broadway. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug dalykų aptarimui. Tu
rime prisirengti prie rodymo pa
veikslų iš Lietuvos. Rodymas įvyks 
Kovo-March 23 d. Taipgi turime 
prisirengti prip Moterų Dienos pa
minėjimo Kovo-March 11 d. čia iš
girsite ir delegato raportą iš “Lais- 

Kazlauskienė, pirm. (16-17)

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, Kovo- 
Macrh 1 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., 7-tą vai. vaka
re. Prašome narius dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti duokles, Iš 
pradžios metų pasirūninkite, kad 
nesusispenduotumėte. Valdyba

(16-17)

BROCKTON, MASS.
LLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Kovo-March 5 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello, Mass., pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes turime 
svarbių reikalų apsvarštymui.

Geo. Shimaitis (17-18)

Montello Moterų (Klubas rengia 
Užgavėnių vakarą, įvyks Kovo- 
March 6-tą d., Liet. Taut. Namo 
school kambaryje, pradžia 6-tą vai. 
vakare. Keps pampuškas ir gamins 
kitokius gardumynus. Bus arbatė
lės ir kitokių kėrimų. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, būsite pa
tenkinti. Rengimo komisija 17-18)



Pensininkai ir jų užduotis0 kas jei kas įms ir 
domėtis iš tikro kur 
iš 3-jų vikarų, saky- 

dviems

ir čia. 
pradės 
vienas 
sim, gavo pinigus 
viloms Providence, 

sididžiavimu kalbės apie!Pr^e_ Atlanto vai 
tuos, kurie kūrė laimiu- Pabėgėlio vyskupo Blizgio 
giausią žemėje visuomenę, pasisakymas 
skelbiančią Darbą, Taiką, J

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Įdomi TSRS Komjaunimo Įsios kartos su pavydu ir pa-jvlę 
sekretoriaus kalba Lietuvoj 1

Kąip praneša sausio 28 d. 
“Tipsa” Vilniuje, lietuviško 
komjaunimo suvažiavi m e 
dalyvavo Visasąjung i n i o 
komjaunimo org. sekreto
rius Sergiejus Pavlovas. Jis 
kalbėjo išsamiai. Rado, kad 
lietuviai komjaunuoliai esą 
energingesni nei jų vadovy
bė- Nurodė, kad Lietuvos 
naujai sukurtoj pramonėj 
dirba 45,000 komjaunuolių, 
bet “yra žinoma, draugai, 
kad Lietuva—viena iš ne
daugelio respublikų, kurios 
pramonė neįvykdo darbo 
našumo kėlimo plano”. To
liau, Pavlovas pasidžiaugė, 
kad gerai vyksta Lietuvos 
šiluminės elektrinės staty
ba. “Sukurtas visų pirma 
puikus miestelis darbinin
kams. Geri namai ir bendra
bučiai, geri butai — puikiai 
padalyta. Yra įdomūs mo
kyklos — valgyklos projek
tai, kuine jau įgyvendina- čiagimiui jaunimui, 
mi”.
Pavlovas kviečia ne 
dejuoti, bet dirbti

Pavlovas toliau kalbėjo: 
“Daugelis jaunnuolių mėgs
ta pateikti tokius klausi
mus: kodėl parduotuvėse 
kartais nėra vienų ar kitų 
dalykų? Tačiau ne visi pa
galvoja: o ką gi aš pada
riau asmeniškai, ką padarei 
tu,ką jis—kad visatai bū
tų. Jei 20 milijonų jaunuolių 
įtemptai dirbtų, mes tikra 
ta žodžio prasme užverstu- žavėjo savo 
me parduotuvių prekysta- švarumu, gražiu

; Čikagoj šiuo 
klausimu, net pačių išeivių 

;, gali susi
laukti jau ir Vatikano rūs
tybės.

Ryšium su spekuliantų 
byla net “The New York 

Salomėja Narkeliūnaitė, Times” buvo pradėjęs šū- 
ilgus metus praleidusi Jung-, kauti apie naujai prasidė- 
tinėse Tautose, vas. 11 d. i jusi “antisemitizmą”. Bū- 
ro(Įč savo įspūdžius iš tu-! dingas betgi buvo tą patį 
rištinės kelionės T ’ 1 — .........™
prąė jusiu metų vasarą.
Atsižviežinimo 
vakaras

Visu tautų Laisvę, Lygybę,1 kunigų nuomone
_ . . ~ , , .. lanL-fi ion iv V'.rLaimę ir Brolybę.” 
žurnalistės filmas 
apie Lietvą

Lietuvon'sekmadienį Zionistų organi
zacijos pirmininko Max 
Bresslerio perspėjimas tik 
jau nepulti “isterijon” ir 
nešūkauti apie “žydų perse- 

Pirmu kartu šiame vaka- kiojimus” kur reikia ir kur 
1 1 —-x-xi lietuvius vi- j nereikia.

i Rode tarybinius 
partizanus Lietuvoj

Prieš kiek 
“laisvintojai’ 
ti Amerikos 
spaudą apie “laisvojo 

partizanų”

lietuvybėj

liūs ir mėsa ir sviestu”.

Redaktorius Jacksonas visus 
kviečia ginti spaudos laisvę Rašo Senas Pensininkas

veiklą, kokia susidarytų jė->^ 
ga! Ji sudrebintų visą val
dančiąją klasę. Bet, žinoma, 
mes negalime tikėtis, kad 
visi pensininkai pasidarytų 
veiklūs. Bet susipratę 
pensininkai, kurie per 
ilgus metus buvome kovin
gi, priklausėme darbinin
kiškose bei liaudiškose or
ganizacijose, ir dar šiandien 
esame jų nariais, stokime į 
veiklą. Neapleiskime jų su
sirinkimų- Vietoj to, kad 
šiandien tik kas dešimtas 
narys ateina į susirinkimą, 
padarykime taip, kad tik s 
kas dešimtas narys neateitų 
į susirinkimą. Devyni iš de
šimties eikime į susirinki
mus, rūpinkimės organiza
cijų ir spaudos reikalais. 
Laikotarpis yra labai svar
bus, reikalas yra labai di
delis.

Meskime šalin visokius iš
sisukinėjimus ir “nuovar
gius.” Žinokime, kad dar 
ne laikas mums ramiai baig
ti savo seną amžių, kada 
mes matome, kad žmonija 
yra stumiama į pražūtį. Ne
pasiduokime senatvei, kuri 
iš tikrųjų mus ne kankina, 
o tik mes įsivaizduojame, 
kad kankina. Būkime bud
rūs.

Tegu mūsų organizacinė 
veikla sustiprėja tiek, kad 
jos balsas būtų išgirstas vi
same pasaulyje! Lai mūsų 
vių šūkis būna: Šalin ka
ro šmėkla! Mes reikalauja
me taikaus sugyvenimo su 
visomis pasaulio šalimis!

Jei mes pasižiūrėsime į 
praeitį, tai surasime, kad 
tada žmogus, sulaukęs se
no amžiaus, turėdavo susi
rasti kokį nors darbą, kad 

i galėtų save išmaitinti. Sun- 
I L-n hiirlavn tam kurie notu-

Pcnktadienį, kPVQ 2 dįer 
na, kaip jau buvo minėtą, 
Niujorke įvyks svarbus 
sambūris spaudos laisvei 
ginti. Jis bus didžiulėje 
Carnegie salėje, 7th Ave. ir 
57th St., Manhattane. Pra
sidės 8 vai. vak.

Ren^ią angliško laikraščio 
“The Worker” leidėjai.

Kaip žinia, šis laikraštis 
šiuo metu, einant Mc Car- 
rano įstatymu, yra puola
mas. Jo leidėjai yra šau
kiami į Washingtona inkvi
zicijai; norima “The Work
eri” uždaryti, kad būtų už
čiaupta darbininkams bur
na žodžiui už savo reikalus 
tarti.

“The Workerio” redakto
rius James E. Jackson iš
siuntinėjo daugybę laiškų 
niujorkiečiams, kvie č i a n t

juos dąĮyvąuti šiame sam
būryje, pą^įęmpnstrLioj a n f 
savo solidarybę su pažan
giąja spauda.

Norimą, kad Carnegie sa
lė būtų pripildyta žmonė-| ku būdavo tam, kuris netu- 
mis, kad būtų tartas tvirtas | rėjo šeimos, prie kurios se

natvėje galėtų prisiglausti.
O kaip dabar? Šiandien 

žmogus jau sulaukęs seno 
amžiaus gauna šiokią tokią 
pensiją. Jam jau neberū
pi, ką jis turės valgyti, ar 
kur prisiglausti. Jis jau ži
no, kad nebereikės rytoj ba
dauti, kad nereikės eiti į iš
matų bačką ir ieškoti sau 
maisto. Tai didelis skirtu
mas. Už visa tai, žinoma, 
buvo sunkiai mūsų visų ko
vota.

Bet ar tai reiškia, kad 
jau niekas mums nebeturi 
rūpėti? Ne! Labai gaila, 
kad kai kurie pensininkai 

= atsiskiria nuo visuomeninės 
veiklos. Pasiduoda tingėji
mui. Jiems jau per sunku 
nors kartą į mėnesį ateiti 
į organizacijos susirinkimą. 
Kai kurie dar pasako: “Jau
nų darbas yra veikti, mes gi 
jau seni.”

Bet ar iš tikro mums ne- 
nebėra reikalo veikti? Pa
sižiūrėkime. Juk šiandien 
visur verda žmonijos kova 
už teisę gyventi. Mes ma
tome, kad valdančiosios kla
sės jungia savo jėgas k a imi 
ir kovai už išlaikymą savo 
išnaudojimo sistemos. Iš ki
tos pusės, eina liaudies ko
va prieš karą.

Ar karo ir taikos klausi
mas yra tik dirbančiųjų rei
kalas? Juk kilęs karas pa
liestų lygiai visus — senus 
ir jaunus. Tai ko mes se
nieji laukiame? .Kad karas 
mus išžudytų? Ai* ne mūsų 
v,isų pareiga prisidėti prie 
kovos prieš karą?

Mes turime stoti į darbą, 
lankyti organizacijų susi
rinkimus, įsijungti į veik
lą, dalyvauti visose demons
tracijose, kur tik jos yra su
ruoštas. Juk mums pensi
ninkams yra daug laiko. 
Tik įsivaizduokime, Ameri
koje šiandien yra virš de
šimt milijonų pensininkų. 
Jeigu jie visi išsijudintų į

žodis prieš reakcionierius, 
tokius kaip Thurmondas, 
Eastlandas, Goldwateris ir 
kiti, kurie spiria Kenedžio 
valdžią pasmaugti pažan
giąją spaudą Amerikoje. 
Pasmaugę “The Worker į,” 
jie tuomet pultų kitus laik
raščius — ribų jiems nėra!

Šiame sambūry sakys kal
bą pats redaktorius J. E. 
.Jacksonas, taipgi istorikas 
Apthęker.

Programoje bus ir kitokių 
įdomių numerių.

Lietuviai darbo žmonės! 
Dalyvaukite šiame nepa
prastame mitinge!

re teko matyti 
šokiausių įsitikinimų ir iš
silavinimo. Su pasigėrėji
mu sekė Salomėjos Narke- 
liūnaitės ir brolių Motuzų 
filmus. Filmai geri ir įdo
miai padaryti — tikri doku
mentai kokia Lietuva buvo 
ir kokia yra. Filmas būtinas

• Motu
zą rodė prieškarinės Lietu
vos vaizdus — nuo 1935 iki 
1939 metų. Salomėja — 
įspūdžius praėjusių metų 
vasarą. Daugelio nuomone, 
Lietuva šiandien atrodė fil
me nepalyginamai geriau 
nei bet kas įsivaizduoja.
Rodė Vilnių, Kauną, Trakus

Narkėliūnaitės filmas bu
vo su garsu — lietuviškos 
muzikos fone buvo pačios 
žurnalistės - turistės įkal
bėti paaiškinimai. Vilnius

► ) architektūra,
i ir kultū

ringu išplanavimu. Kaunas,
ant

raeiliu miestu. Trakų pilies 
restauracija stebino ir džiu
gino kiekvieną žiūrovą.
Geras filmininko
Grybo sumanymas

Filmininkas J. Grybas, 
stebėjęs visus šiuos filmus, 
padarė gerą pasiūlymą, kad 
lietuviai filmininkai išeiviai 
visi susiburtų į savo centrą, 
iš kurio, sklistų per svietą 
lietuviškas filmas, rodantis 
Lietuvą praeityje, dabarty
je ir ateityje.

Klausimas: Ar jau esame 
daėję iki šitokio kultūringu
mo ir lietuvio lietuviui tar
pusavio pagarbos laipsnio? 
Filmininkui Grybui priklau
so nuoširdus ačiū už šitokį 
teisingą sumanymą.
Miręs lietuvis poetas 
prašosi Lietuvon

Negali be pagarbos 
siliepti apie velionies poeto 
Juozo Tysliavos priešmir-

laiko išeiviai

televiziją ir 
pa

saulio partizanų” veiklą 
1945—1951 metais. Ta spau
da ir televizija, apklausinė
jusi, taip ir nesutiko plačiau 
tos “veiklos” rodyti. Matyt, 
ji greičiau nei bet kas užuo
dė, kas ir kokiu tikslu tą 
“veiklą” skatino.. Ir kaip tu
rėjo nustebti šie “laisvin- 
tojai”, kai aną sekmadienį 
CBS “Twenty Century” 
programoj buvo rodomi 
tarybiniai partizanai karo 
metais Lietuvoj ir Ukrai
noj. Programa buvo skirta 
pavaizduoti tarybinių parti
zanų kovą prieš nacizmą.

Niujorko miestas iškilmingai 
pasitiks Glenną ir kitus

5 milijonai priauga kasmet betgi, iš filmo atrodė
Pavlovas nurodė, kad 

kiekvienais metais TSRS 
priauga 5 milijonai žmonių 
(tai beveik tiek gyvena žmo
nių Latvijoj ir Lietuvoj). 
Užtai esą būtina kovoti 
prieš “seną ir įprastą, prieš 
amžiais nusistovėjusius že
mės ūkio tvarkymo meto
dus”. Girdi, dėl įgyvendi
nimo naujų metodų visoj 
Tarybų Sąjungoj vyksta 
tikras “mūšis už 
Kaip toj satyroj 
gai, gana kovoti 
imkime šluoti”.
Moky 
entuziazmo

albėtojas Pavlovas to
liau skatino jaunimui uoliau 
aiškinti apie tarybinės va
dovybės užsimo j i m u s ir 
tikslus. Jis rado, kad nesą 
galima “neatsižvelgti į prie
šiškos mums ideologijos įta
ką moksleivijai”, tačiau 
kvietė kalbėti jai “ne saldin-

pažangą”. 
—“Drau- 

švarą,u z

se maža

at-

tai, o ryškiai, įtikinamai”. tini prašymą jo palaikus 
Siūlė daugiau dėmesio skir- parvežti gimtojon 
ti Lietuvos vaikų laisvalai- Juozas Tysliava,

Suėmė jaunyjy 
plėšikų gaują

New Yorko priemiesčiuo
se Floral Park, New Hjyde 
Park, Stewart Manor, Gar
den City per pastarąjį pus
metį įvyko daug apiplėši
mų. Dabar policija suėmė 
12 jaunuolių, jų vyriausias 
R. Nasso, 16 metų amžiaus.

Per pusmetį jie atliko 
virš 60 namų apiplėšimų. 
Graibstė pinigus, žiedus, 
radijo ir televizijos apara
tus.

Policija sako, kad jaunų
jų gauja vartojo sekamą 
taktiką: Vienas iš jų pa
skambindavo durų varpelį, 
kada kas išeidavo, tai jis at
siprašydavo sakyd amas, 
kad “klaidą padarė, ne tų 
namų ieškąs”. Jeigu niekas 
neatsiliepdavo, tai tada 
gauja verždavosi į namą.

Niujorko miesto majoras 
Wagneris paskelbė, kad se
kamas ketvirtadienis, kovo 
1 d., mūsų mieste bus pul
kininko John H. Glenno, 
J r., diena.

Kartu su. Glennu, erdvė
mis apskridusiu tris kartus 
mūsų Žemę, bus ir kiti du 
astronautai — koma ndie- 

1 rius Alan R. B. Shephard, 
Jr., ir kapitonas Virgil L. 
Grissom. Pastarieji du, kaip 
žinia, buvo iškeldinti i erd
ves ir iš ten laimingai nusi
leido ant vandens. N , , .

Su astronautais1 bus ir jų 
šeimos. ,

Paradas — “Ticker tapė 
parade” — prasidės vidu
dienį nuo Battery parko iki 
City Hali. Čia major a’s/

W a g n e r i s svečius pa
kvies į vidų ir prašys, 
kad pasirašytų į “retų sve
čių knygą.” Paskui, aišku, 
astronautai bus pavaišinti, 
pagerbti ir apdovanoti.

Wagneris sako, šis para
das turi būti nemažesnis už 
tą, kokį niujorkiečiai padarė 
pulk. Lindbergui ,kai jis su
grįžo iš Europos, laimingai 
ten nuskridęs lėktuvu per 
Atlantą. Tai buvo 1927 me
tais.

Miesto majoras sako, jis 
pasiūlys miesto švietimo ta
rybai, kad ji tą dreną užda
rytų ųji.e^tayąs . mokyklas, 
kad-vaįkai galėtų eiti į gat
ves jr pamatyti didvyrius.

Taip, sekamas ketvirta
dienis Niujorko mieste bus 
kupinas gražių įvykių

Po miestą pasidairius
Praėjusį savaitgalį New

Yorke ir apylinkėje snigoiUinion Avė., apie 69 m., Mi
sų lietumi. Priemiesčiuose " ’ 1 v
keliai apledėjo. Įvyko nema
žai automobilių nelaimių, 
buvo ir užmuštų žmonių.

Bet bendrai ši žiema leng
va. Jau dešimt kartų snigo, 
vis dažniausiai savaitga
liais, bet už dienos, 
sniegas ištirpo.

MIRĖ
Mary Plevokas, gyv. 294

kitos

Sulaukęs 71 metų am
žiaus, Mineoloje, apie 15 
mylių nuo New Yorko, mirė 
aktorius Jame Barton. Jis 
labiausiai pagarsėjo “To-zemen.

daugelio bacco Road” veikale, 
kiui, ir jei iškyla reikalas nuomone, buvo tarptautinio j 
statyti pionierių namus, ar masto poetas, Jo, gal ir vi-' 
restoraną, tai pirmenybė sū lietuvių nelaimė, jis nie- 

turinti būti atiduota pir- kad nesutiko eiliuoti jokia
majam.
Pažanga Lietuvoj —

“... o dabar”, kalbėjo to
liau Pavlovas, “nors karo 
padaryti respublikai sugrio
vimai siekė 11 miliardų (bi
lijonų) rublių, pramonės 
gamybos lygis pašoko 12 
kartų! Dabar Lietuvos 
energetikos sistemos galin
gumas prilygsta 808 milijo
nams kilovatų. Pastatyta 
Kauno Hės, statoma Lietu- 
Vos šiluminė elektrinė.”
. Pavlovas toliau pasidžiau
gė, kad Vilniuje netrukus 
bus pradėtas statyti popu
liarus viešbutis, kuriame 
galės apsistoti turistai.

“Mūsų reikalai geri... Pra
eis dešimtmečiai ir būsimo-

Pagal JAV ir TSRS kul
tūrinį apsikeitimą atvyks 
trims savaitėms • Ukrainie
čių šokėjų grupė. Pirmu 
kartu ji pasirodys Metropo
litan Opera House balan
džio 24 dieną.

kita kalba. Jis rašė tik Lie
tuvai. Jo našlė dabar ruo
šias išleisti “Tysliavos rink
tinę”. Tysliava—kūrėjas po
etas, ar neturi teisės grįžti 
į tėvynės milžinkapius?
Sušaudė spekuliantus, 
ne “žydus”

Stebiesi ir neatsistebi, 
kai neatsakominga išeivijos 
katalikų dvasiškijos dalis 
tebedrįsta Klaipėdos speku
liantus vadinti “kankiniais 
už motiną bažnyčią”. Deja, 
neatrodo, kad tuom patikė
tų net užsienio korespon
dentai, byloje neradę jokio 
tikėjimo persekiojimo, bet 
kvailiausią trijų vikarų 
Ameri k o j e “enterprise”, 
panaud o j a n t “tikėjimą” 
spekuliacijai ne tik ten, bet

NEW YORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
kviečia visuomenę dalyvauti

TARPTAUTINĖS MOTERŲ DIENOS MINĖJIME

Kovo-Marcli 4 d., Sekmadienį
Laisvės Svetainėje

102-02 Liberty Avenue Ozone Parke, N. Y.

3 vai. popiet

Meninę programą atliks: Aido moterų choras; 
kvartetas—N. Ventienė, N. Buknienė, O.< Čepulienė 
ir K. Rušinskienė; solistė Elena Brazauskienė; akom- 
pianistė ir vadovė Mildred Stensler.

Kalbės: I. Mizarienė ir K. Petrikienė.
Eilėraščius skaitys V. Bunkienė ir N. Buknienė.

Po programos bus vaisos. įžanga nemokama.

Rengėjos

rė vasario 21 d. Pašarvota 
buvo Forgione šermeninėj. 
Palaidota vas. 26 d., Vete
ranų kapinėse, Long Island, 
kur jau daug metų ilsisi jos 
vyras.

Velionė Marijona (po tė
vais Matutytė) iš Žemaiti
jos atvyko į Brockton, 
Mass., bet ilgiausia gyveno 
Brooklyne, Williamsburgo 
rajone. Čia jų dukrelė Ma
rytė lankė tuomet veikusią 
Ateities žiedo vaikų mokyk
lėlę, o paaugėjus dainavo 
Aido chore. Pati Marijona 
anais laikais dažnai būdavo 
matoma pažangiečių pikni
kuose ir kitose sueigose.

Bėgiu paskiausių eilės 
metų Marijonos sveikata bu
vo pašlijusi. Retai kur to
taliau nuo namų ji beišeida
vo. Dažnai teko tenkintis 
galėjimu nukeliauti į prie
šais namą esantį Lituanica 
skveruką pasėdėti.

Liūdesyje liko duktė Ma
ry, žentas Yančiauskas, 
anūkai Vytautas ir Lawren
ce. Yančiauskai buvo atvy
kę į laidotuves. Jie pasta
ruoju metu gyvena 73 G St., 
So. Boston, Mass.

Mirė Elzbieta Arlauskie
nė (buvusioji Vokietąitie- 
nė). Pašarvota buvo Šalins- 
ko šermeninėj, Woodhaven. 
Palaidota vas. 26 (J., Alyvų 
kalnelio kapinėse. Tęn palai
dotas Vokietaitis. ' ' ,

Rep.

Susipažinsite su dail 
Žmuidzinavičiaus 
kūryba

Šiomis dienomis įžymusis 
lietuvių tautos dailininkas- 
tapytojas Antanas Žmuidzi
navičius prisiuntė man sa
vo kūrinių reprodukcijas. 
Jų yra net dvidešimt ketu
rios. Kaip žinia, dailinin
kas Žmuidzinavičius jau 
gyvena 86-sius metus^ bet 
dar tebesidarbuoją, tebeku
ria. Viena jo atsiminimų 
knyga “Paletė ir gyveni
mas” jau išleista ir rašo 
kitą. T a i neišsemiamos 
energijos lietuvių tautos sū
nus. •

Ir štai dabar proga New 
Yorko ir apylinkės lietu
viams susipažinti nors su 
dalimi jo ilgų metų kūry
bos. Minėtos reprodukcijos 
bus išstatytos “Laisvės” sa
lėje. Jas galėsite matyti 
Moterų tarptautinės dienos 
atžymėjime, kurį ruošia 
lietuvių Moterų klubas at
einantį sekmadienį su gra
žia menine programa. Tai 
dar viena labai svarbi at
rakcija dalyvavimui mote
rų parengime.

A. Bimba

Galėsite matyti Lietuvą 
spalvą paveiksluose

; i Kurie norite paųiatyti 
Lietuvą spalvotuose paveik
sluose, ateikite i LDS kiloki 
pos parengimą, kuris įvyks 
sekmadienį, kovo 18 ’ d., • m 
“Laisvės” svetainėje. Pra^ 
džia 3 vai. popiet. •

Paveikslus (slenkamus) 
rodys J. Siurba, kuris pra
eitą vasarą buvo Lietuvoje 
ir ten padarė daug spalvo
tu nuotraukų.

Matysite Kauno jūrą, Ne
muną, gražią Ariogalos 
apylinkę, Lietuvoj kelius ir 
miškus. Matysitę Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Druski
ninkus ir kitas vietas. Taip
gi matysite Stockholmo, 
Londono ir Paryžiaus įvai
rias vietas spalvotuose pa
veiksluose. ,

Gerai įsitėmykite dieną.
Kuopos Valdyba

Tarp lietuvių
Laisvės knygvedė ir kitų 

raštinės reikalų vedėja 
Lilija Kavaliauskaitė ant
ra savaitė negali dirbti. Ją 
vargina sunki sloga ar ko
kia blogesnė nesveikata. 
Kolonijose darbuotojai ir 
skaitytojai prašomi atleisti, 
jei pakvitavimai ar kas kita 
ryšium su raštinės darbu 
kiek pavėluos.

GUDRŪS FABRIKANTAI
Garden City, N. Y.-—Prieš 

kiek laiko Republic Avia- * 
tionCorp. paskelbė, kad jei
gu negaus naujų užsakymų 
karinių lėktuvų, tai iš dar
bo paleis 9,000 darbininkų.

Darbininkai susirašė pe
ticiją, pasiuntė į Washing
ton ą delegaciją ir gavo 
naują užsakymą. Dabar tą 
pat daro American Bosch 
Arma Corp., kuri gaminau 
prietaisus prie “Atlas” ra- ‘ 
ketų.

6 p.—Laisvi ^Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 27, 1962

wed®




