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KRISLAI
TSRS rinkimai.
Profsąjungų suvažiavimas.
Regina Leonaitė.
Tai tikra meilė!

— Rašo R. Mizara — 
k
šiuo metu Tarybų Są.jungo- 

. je vyksta gyva rinkiminė kam
panija. Kovo 18 d. bus ren
kami deputatai i Aukščiausią
ją Tarybą (parlamentą).

Lietuvos spaudoje apie bu
simuosius rinkimus, apie nomi
nuotus kandidatus daug žinių 
ir straipsnių. Tarp nominuo- 

♦ tųjų : geriausieji darbininkai, 
kolūkiečiai, mokytojai, visuo
menininkai, rašytojai, moksli
ninkai.

Busimajam parlamentui teks 
priimti naują šalies konstitu
ciją, kaip andai rašė Justas 
Paleckis, kuris taipgi yra no
minuotas deputatu.

Lietuvoje šiemet jau buvo 
visa eilė svarbių suvažiavimų. 
Rašytojai turėjo savo plenu
mą; buvo suvažiavę kompozi
toriai, dailininkai, Liet u v o s 
Komjaunimo sąjunga, kuriai 
priklauso apie 160,000 geriau
sių mūsų tautos jaunuolių.

O štai šiomis dienomis Vil
niaus spauda praneša, kad ten 
vasario vasario 20 d. prasidėjo 
Lietuvos Profesinių sąjungų 
(darbo unijų) VI suvažiavi-
mas.

Šiuo metu Lietuvos profsą
jungoms priklauso 668,000 
darbininkų ir tarnautojų. Tai 

, milžiniška jėga!

Čikagos stambioji spauda 
pirmuosiuose savo puslapiuose 
pranešė skaitytojams, kad j 
Lietuvą grįžta Regina Leonai- 
te, 22 metų amžiaus tarybinė 
lietuvaitė. Ji grįžta pas savo 
mylimąjį, “grįžta dėl meilės,’’ 
skelbia dienraščiai.

—Nepaisant, kas atsitiktų, 
aš noriu būti su savo vaikinu, 
su busimuoju savo vyru bet 
kur!.. — pasakė mergina sen
sacijų ištroškusiai spaudai.

Sustokime minutėlei ir pa
galvokime apie šį lietuvaitės 
viešą pasisakymą, nors jis, 
paviršium žiūrint, kai kam gal 
atrodys “grynai asmeninis.’’

Regina Leonaitė buvo kūdi
kis, kai tėvai ją paliko, pabėg
dami į Vokietiją, o vėliau į A- 
meriką. Dėl to ji “tėviškos 
meilės,’’ kada ji kūdikiui rei
kalingiausia, nei neatsimena. 
Pagaliau: kokia ten ir galėjo 
jau būti tokių tėvų meilė!

Tik prieš dvejus metus Le
onaitė atvyko pas tėvus Čika
gon, kur jie, sakoma, turį kaž
kokį biznį. Ir mergina čia 
rado viską šaltą, jai nepriim
tiną. Gal būt tėvams ir būtų 
buvę naudinga čia išleisti 
dukrą už kokio “dolerinio ka
valieriaus,’’ bet ne jų dukrai. 
Regina kitaip išsiauklėjusi!

Regina pamilo tuos žmones, 
kurie ją augino. Ji pamilo sa
vo gimtąją šalį ir santvarką, 
kuri jai suteikė progą gražiai 
augti ir mokytis.

Ji pamilo savo jaunų dienų 
draugus, su kuriais augo ir 
mokėsi.

Ji pamilo ypatingai vieną, 
jos pasirinktąjį,—jos busimą
jį vyrą, draugą!

Ir šiandien jinai pas jį grįž
ta, nors pikti žmonės, politi
niais sumetimais vadovauda
miesi, visa darė, kad ji ne
grįžtų !

Tokia meilė — tauri meilė, 
jįikra meilė. Tokią meilę ap
dainavo geriausieji pasaulio 

'"poetai. Tokia merginoje meilė 
tegalėjo išaugti tik socialistinė
je santvarkoje, kur jauni 
žmonės įsimyli ne dėl kažokių 
turi#.

Šlovingai pagerbė 
astronautą Glenną

AFL-CIO reikalaja tuojau 
veikti nedarbo reikalu

J. Valstijos, Kinija 
ir Pietų Vietnamas

Washingtonas. — Pirmai 
1 dienį, vasario 26 d., oras bu- 
ivo prastas, bet tas nepaken- 
Ikė iškilmingam pasitikimai 
pulkininko John Glenno. 
Andrews orlaukyje ji pasiti- 

■ko prezidentas Kenedis ir 
| kiti vyriausybės nariai.

Iš orlaukio jie automobi- 
jliais nuvyko apie 30 mylių 
Ii Washingtona.

Zšilgai kelią buvo susirinkę 
daugybė žmonių, o Wash- 

I ingtono šaligatvėse susi
telkė apie 250,000 žmonių. 
Tirščiausiai buvo ties Bal
tuoju namu.

Baltajame name pas pre
zidentą ir jo šeimą svečia
vosi pulkininkas J. Glennas, 
jo žmona, sūnus, dukra ir 
tėvai. Kartu ten buvo A. 
Shepard ir S. Grissom, ku
rie pirmiau bandymui buvo 
iššauti į beorę erdvę.

Po pietų iš Baltojo namo 
astronautas važiavo į Kapi-

Kodėl nėra taikos
1 , k

Laoso šalyje?
Hanojus. — Genevoje 14 

valstybių konferencijoje su
sitarta baigti karą Laose ir 
suorganizuoti koalicinę-ne- 
utrališką vyriausybę. Liau* 
diečiai kontroliuoja du treč
dalius šalies. Jungtinių 
Valstijų remiamas Bounas 
Gumas laikosi tik išilgai 
Mekongo upę, pile Thailan- 
do.

Koalicinės vyriausybės 
sudarymą trukdo Bounas 
Gumas, nes jis laukia kokių 
tai veiksmų iš Thailando 
karalystės pusės. Thailandą 
valdo reakcininkai ir jie 
yra priešingi liaudies san
tvarkai Laose.

Bonna. — 1961 m. Vakarų 
Vokietijos prekyba su Rytų 
Vokietija siekė $457,500,000 
vertės.

Palyginkite Reginos meilę 
su “meile” daugelio tų, kurie 
paliko Lietuvoje savo mažus 
vaikus, senus tėvus, žmonos— 
sergančius vyrus, vyrai — ser
gančias žmonas, ir bėgo “į 
Vakarus”!

Antai social-demokratų va
dovas, palikęs Lietuvoje ser
gančią žmoną, atpyškėjo į A- 
meriką, ir šiandien—pats li
gotas, “tebegyvena” kažko
kiuose prieglaudos namuose 
Brooklyne... Toks jam atpil
das!..

Tūli jų sako:
—Mus vokiečiai vertė bėgti 

iš Lietuvos...
Gerai! Betgi vokiečiai bu

vo supliekti 1945 metais ir 
tuomet jūs galėjote grįžti at
gal į Lietuvą; jus net kvietė 
ten grįžti—pas savuosius, pas 
mažuosius, pas sergančiuosius, 
paliktus tarybiniams žmonėms, 
tarybinėms įstaigoms globoti. 
Jūs negrįžote!

O, kad tie žmonės turėtų 
nors šimtąją dalelę tokios tau
rios meilės, kokią turi Regina 
Leonaitė I.,

i tolį—Kongreso rūmus. Gat
vėje buvo tirštai žmonių.

Kapitelyje astronautas 
pasakė 16-kos minučių gal- 
bą Kongreso nariams ir ki
tiems JAV pareigūnams. 
Jis didžiavosi JAV techni
kos ir specialistų pasieki
mais. Glennas sakė, kad ne 
tik jis, bet visi amarikiečiai 
džiaugiasi pavykusiu skri
dimu. Glennas pareiškė, kad 
dabar dar mes mažai tesu- 

'prantame tą, ką reiškia erd
vių tyrimas, žmogaus paki
limas ir skraidymas aplink 
Žemę, bet ateičiai tas turi 
didžiulės reikšmės.

Kaip žinia, penktadienį, 
vasario 23 d., prezidentas 
Kenedis buvo nuskridęs į 
Cape Canaveral, Floridą, 
kur pasveikino astronautą 
ir ten jam buvo surengtos 
iškilmės.

• Pirm jis gaus pasilsėti, 
yra užkviestas į kitus 
miestus.

Anglai susirūpino del 
JAV politikos

Londonas. — Anglijos vy
riausybė susirūpino d ė 1 
JAV politikos. Premjeras 
Macmillanas mano, kad 
JAV politiniai veikėjai per
daug laiko tik “blofais” 
TSRS pareiškimus, tai yra, 
kad TSRS tik kalba, bet ne
veiks.

Anglijos vyriausybė nesi
rengia mažinti savo preky
bos su Kuba, nes Anglijai la
bai reikalinga plati preky
ba.

Anglai numato, kad Pie
tų Afrikoje, kur jų kolini- 
jos reikalauja nepriklauso
mybės, jog amerikiečiai ka
pitalistai stengiasi išstumti 
anglus ir jų vietą užimti.

Anglų politika dėl 
vakarinio Berlyno

Londonas. —Anglijos už
sienio reikalų sekretorius 
Home pareiškė, kad anglai 
stoja už pasitarimą reikale 
vakarinio Berlyno.

Jis sakė, kad Vakarai už 
nekliudomą jų susisiekimą 
su vakariniu Berlynu ir už 
teisę palaikyti ten savo 
ginkluotas jėgas — galėtų 
sutikti pripažinti Rytų Vo
kietiją.

Jis sakė, kad tai būtų 
“modus vivendi” pripažini
mas, kol nėra geresnio susi
tarimo.

SLĖPTUVĖS LABAI 
MAŽAI IŠGELBĖTŲ

Miami Beach, Fla. — Įvy
ko diskusijos reikale atomi
nių bombų ir slėptuvių. Jose 
dalyvavo įvairių sluoksnių 
žmonių. Prieita išvados, kad 
labai mažai galėtų žmonių 
išgelbėti slėptuvės nuo ato
minių bombų.

B al Harbour, Fla.—AFL- 
CIO Taryba vienbalsiai pri
ėmė pareiškimą nedarbo, al
gų reikale ir 'del JV kapita
listų įdėlių užsieniuose. Uni
jų vadai kritikuoja Kene
džio vyriausybę už nuolati
nį atidėliojimą kovos prieš 
nedarbą.

“Nedarbo padėtis yra pa
vojinga”, sako unijų vadai. 
Dabar yra virš 4,700,000 
bedarbių, apie 2,100,000 tik 
dalinai dirbančių, o su lie- 

I pos 1 diena 500,000 bedarbių 
nustos nedarbo apdraudos, 

I nes jau bus visą iškolektavę.
Unijų vadai sako, kad 

prezidentas Kenedis ir dar
bo sekretorius A. J. Gold- 

! bergas pakartotinai sakė, 
kad imsis priemonių nedar
bo mažinimui- kad bus šau
kiama darbo unijų ir fabri
kantų konferencija, kad bus 
pradėtą namu statyba, bet 
tas nebuvo da-roma.

Valandos' ir algos
Valstijų kapitalistai pelnus 
gauna užsienyje nuo $40,- 

, į 000,000,000 savo įdėlių ir ne- 
AFL-CI0'1 vadai laikosi moka JAV įplaukų taksų, 

supratimo; kad pamatiniai! Dūlei tokio įstatymo JAV 
yra 40 valandųidarbo savai-i vyriausybė kiekvienais. me
tė, bet, kur darbai mažėja, | tais netenką . $250,000,000 
tai vieton darbinikų atleidi- įplaukų, o nuo mūsų šalies
njo, turėtų būti trumpina- darbininkų yra “nukniau-
mos darbo valandos, o už
mokestis paliktas už 40 va
landų darbo savaitę. Tą rei
kėtų suprasti, kad darbams 
pagerėjus — bus grįžta prie
40 darbo valandų savaitės, 'fabrikus.

Anglijoje smerkia 
A-karo ruošėjus

Londonas. —Šaltame ore, 
sniegui krintant, tūkstan
čiai žmonių susirinko į Tra
falgar© aikštę. Anglų moks
lininkas lordas Bertrand 
Russellis, kuriam netrukus 
sukaks 90 metų amžiaus, at
sistojęs prie admirolo Nel
sono paminklo, sakė: “Aš 
senas žmogus, kuriam jau 
nedaug beliko gyventi, dar 
kartą sakau, kad Anglijos 
vyriausybė, kuri ruošiasi 
prie atominių bombų ban
dymo, tai ruošiasi prie pa
saulinio žmonių mėsinėji- 
mo.

1914 metais aš kovojau 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. 1939-1940 mm. kovojau 
prieš Hitlerio organizuoja
mą Antrąjį pasaulinį karą, 
ir dabar šaukiu visus kovo
ti prieš ruošiamą naują ka
rą.”

Profesorius Russellis 
skaitė ištraukas iš Jungti
nių Valstijų admirolo A. W. 
Radfordo, generolų N. F. 
Twiningo ir G.A. Anderso
no, kalbų, kurie atvirai rei
kalauja karo prieš Tarybų 
Sąjungą. Gen. Twiningas 
sakė: “Jeigu ne politikų 
priešingumas, tai aš tuojau 
po pietų išspręsčiau karą, 
subombarduodamas Sovietų 
Rusiją.”

Russellis sakė, kad tie, 
kurie stoja už naują karą,

AFL-CIG Taryba sako, 
kad federalinis įstatymas 
$1.25 algos minimumo į va
landą įeis į galią tik seka-' 
mais metais. Unijų vadai 
pasiskė už tai, kad Kongre
sas nustatytų $1.50 minimu
mą algos į valandą, ir, kad 
po įstatymu paeitų valgyk
lų, viešbučiu, skalbyklų ir 
eilės kitu darbo šakų darbi- 
linkai. Unijos sako, kad da
bar algų įstatymas nepa
dengia 2,000,000 valgyklų ir 
viešbučių darbininkų, ir 60,- 
000 skalbyklų, kurių alga 
yra mažesnė, kaip $1 į va
landą.

Dėl kapitalistų 
įdėlių užsienyje

Unijų vadai sako, kad tu
rėtų būti “užtaisyta spraga, 
pro kurią kapitalistai pabė
ga nuo taksų mokėjimo”. 
Dabartiniu laiku Jungtinių

kiami darbai”.
Esamoji padėtis JAV ka

pitalistus ragina kuodau- 
giau jų kapitalo perkelti į 
užsienį ir ten steigti savo 

tai yra, atominį, tai pasi
rengę išnaikinti šimtus mili
jonų žmonių.

Anglai reikalavo uždraus
ti atominius ginklus, eiti 
prie nusiginkla v i m o, iš
kraustyti iš Anglijos JAV 
karines bazes.

APIE RINKIMUS 
INDIJOJE

New Delhi.—Indijos liau
dis nepasidavė Vakarų, o 
ypatingai JAV, turčių kurs
tymams. Ji daugumoje bal
suoja už Kongreso, komu
nistų ir kitų liaudies parti
jų kandidatus. Prieš Vaka
rų norą jau išrinktas Krish
na Menonas. Rašant šiuos 
žodžius į parlamentą jau iš
rinkta 14 komunistų depu
tatų, o socialistų tik 2.

SUSTRLEIKAVO 11,000 
DARBININKŲ

Milwaukee, Wis. — Su< 
streikavo 11,000 darbininkų 
prieš AJlis Chalmers Manu
facturing Co. Jie priklauso 
prie United Auto Workers 
unijos. Gamina farmų dar- 
boms mašinas. Fabrikai 
randasi šešiose valstijose.

Belgradas. —Banovik ka
sykloje įvyko sprogimas. 
Nelaimėje žuvo 52 anglia
kasiai.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika per radiją 
paskelbė, kad Jungtinių 
Valstijų vedamas karas Pie
tų Vietname sudaro karo 
pavojų Tolimuose Rytuose 
ir Kinijos respublikai... “Ki
nija negali neveikti savęs 
apsaugojimui”, sako pareiš
kimas. Kinija toliau sako:

“Jungtinės Valstijos nuo 
pat 1954 m. Genevos susita
rimo tą susitarimą laužė... 
Dabar jos be karo paskelbi
mo jau atvirai kariauja 
prieš Pietų Vietnamo liau
dį... 1954 m. susitarimas lei
do užsieniečiams ten turėti 
tik 685 militarinius patarė
jus... Jungtinės Valstijos 
dabar ten turi virš 4,000 ka
rininkų ir karių, kurie Jung
tinių Valstijų uniformose 
kariauja prieš šalies gyven
tojus, turi tris kuopas ma
lūnsparnių ir nuolatos jų 
daugiau gabena.”

Kinija reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos tuojau

“Sulaikyti JAV 
agresiją’L-TSRS

r

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pareiškė, kad Jungt. 
Valstijų intervencija į Pie
tų Vietnamą sudaro dideli 
pavojų taikai.. TSRS reika
lauja, kad JAV kišimasis 
būtų sulaikytas, nes kitaip 
tas karas gali pavirsti į pa
saulini atomini kara.

TSRS ir Anglija yra įga
liotos prižiūrėti 1954 m. Ge
nevos sutartį, kad tame
krašte būtų taika. TSRS 
reikalauja Anglijos, kad ir 
ji veiktų.

TSRS kreipėsi ir į Indi
jos, Kanados ir Lenkijos 
komisiją, kuri randasi Lao
se, kad ir ji veiktų sulaiky
mui JAV intervencijos.

Lėktuvai atakavo 
Vietnamo valdžią

Saigonas. —Keturi lėktu
vai atskrido ir du iš jų nu
metė bombas į Pietų Vietna
mo prezidento Ngo Dinh 
Diemo rūmus. Rūmus pa
degė, bet Diemas ir jo šei
ma išliko sveiki.

Apsaugos kanuolės nušo
vė vieną lėktuvą. Pasirodė, 
kad tai Pietų Vietnamo 
lėktuvai “AD-6”, kuriuos 
Jungtinės Valstijos suteikė 
karui prieš partizanus. Reiš
kia, Pietų Vietnamo lakū
nai sukilo prieš prezidentą, 
kuris kariauja prieš savo 
šalies žmones.

Tai jau antras pasikėsini
mas ant Ngo Dinh Diemo. 
1960 metų pabaigoje prieš 
jo valdžią buvo sukilęs pa
rašiutininkų batalionas.

Las Vegas, Calif. — Su
laukęs 70 metų amžiaus 
mirė juokingų filmų akto
rius Chic Johnson.

atšauktu visas savo milita- 
rines jėgas .iš Pietų Viet
namo, išvežtų ginklus ir 
amuniciją.... Kinija reika
lauja, kad Anglija ir Tary
bų Sąjunga, kurios yra įga
lintos prižiūrėti Genevos su
sitarimą, tuojau veiktų ir, 
jeigu reikalas, tai, kad šauk
tų Genevos dalyvių konfe
renciją.

Hanojus. — Šiauriu i o 
Vietnamo Liaudies Respub
lika išleido tokį pat pareiš
kimą, kaip Kinijos resjub- 
lika.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos nėra suintere
suotos, kad būtų sušaukta 
Genevos sutarties valstybių 
konferencija, taipgi jos ne
kreipia dėmesio į Kinijos 
reikalavimus.

Čionai lygina, kad dabar
tinis Kinijos pareiškimas 
yra tokio pat turinio, kokį 
Kinija išleido 1950 m. pirm 
ji pasiuntė į Korėją “sava
norius”.

Lietuvoje mirė 
poetas K. Stiklius

(Telegrama)
Vilnius. — Vasario 24 d., 

Ramygalos rajone, Kreke
navos miestelyje, mirė se
nosios kartos poetas, demo
kratinės spaudos bendra
darbis Koštas Stiklius.

K. Stiklius gimė 1880 m. 
neturtingųjų valstiečių šei
moje. Jaunu būdamas jis 
patyrė daug vargo, o litera
tūroje prasisiekė tik per
savamokslystę. 1898 m. jis 
pradėjo aktyviai bendra
darbiauti darbininkiško j e 
spaudoje. Rašė eilėraščius, 
apsakymėlius, straipsnius, 
korespondencijas, pasirašy
damas Liepuko, o ypač pla- 
čau jis pasidarė žinomas K. 
Stiklelio slapyvardžiu.

1905-1907 metais K. Stik
lius leido satyros laikraštį 
“Ežys”. Savo jaunystės mer 
tais jis yra išleidęs apie 50 
knygelių.

Tarybų valdžia • Kostui 
Stiklini paskyrė personalinę 
pensiją, su kuria senelis ra
miai praleido savo senatvę. 
Pastaraisiais metais Stik
lius nemažai rašė korespon
dencijų Amerikos laikraš
čiams “Laisvei” ir “Vil
niai”.

A. Vaivutskas

“PRAVDA” KRITIKAVO 
VAKARŲ POLITIKĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” kritikavo Vaka
rų, o ypatingai Jungtinių 
Valstijų, politiką nusigink- 
avimo reikalais. Laikraštis 
rašo, kad nepaisant kaip 
pasaulyje žmonės trokšte 
taikos, reikalauja nusigink
lavimo, JAV “atideda” visus 
TSRS pasiūlymus, o tai 
reiškia atsisako nusigink- 
uoti.
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Ėdasi!

Kas ką rašo ir sako ĮVAIRIAIS klausimais
TAIKOS ŠALININKŲ
KONKRESAS BUS

• i »;

MASKVOJE

DEL TOS “VEIKSNIŲ” delegacijos į Baltuosius 
rūmus, kurią pasiglemžė P. Grigaitis su L. Šimučiu, 

t pas “vaduotojus” jau prasidėjo tikros tarpsavinės ėdy- 
nės.

Kaip tai, girdi: Vileišis pradėjo delegaciją organi
zuoti, jam/ padėjo raudonėdis senatorius Dodd, o ALT 
seneliai iš'jo tą garbę išplėšė! Patys nuvažiavo ir Bal
tuosiuose rūmuose nusifotografavo!..

Skandalas!
Dėl fotografavimosi, tai grigaičių ir šimučių nieks 

“nesubytys”. Kiek jų “abrozdų” telpa “veiksnių” spau
doje, tai net koktu! “Va, mes esame laisvintojai! Žiūrė
kite i mus ir džiaugkitės turį tokius didvyrius!..”

Ir vieni mulkiai savo spaudoje tas fotonuotraukas 
spausdina, o kiti —stebi ir piktinasi. Jie žino, kad visa 
tai daroma jų pinigais, jų iškaščiais. Jie supranta, kad 
tie “laisvintojai” yra nieks daugiau kaip vėjo pamušalai!

— o —
BROOKLYNO “VIENYBĖJE” telpa rašiniai, smer

kia tuos Čikagos “erzlius senelius”, baigiami net loty
niškais žodžiais. Tai parodo “didžią išmintį” tų, kurie 
rašo. Bet drąsos neparodo, nes rašiniai pasirašyti sla
pyvardžiais... Mat, vis bijosi, kad negautų nuo “erzlių 
senelių” antausių.

P. Grigaitis teisinasi, sukinėjasi, kaip vijūnas, aiš- 
\kinasi, lyg ir bando pasakyti, kad jis į Washingtona 

prieš Vileišį skundų nesiuntęs, — jie ten patys kaip 
nors pakliuvę.

Gi Brooklyno pranciškonų laikrašty tūlas K. Bag
donas (išdrįsęs pasirašyti pavardę vyras) garsiai pa
reiškia: “Protestuoju prieš politiką be moralės!”

Kokios moralės p. Bagdonas ieško ten, kur jos nė
ra ir negali būti!

Tai tik parodo kai kurių žmonių bloznumą, nepaty
rimą, nesupratimą to, kas pas “veiksnius” darosi. Ten 
vyrauja ne kaž kokia moralė, o melas, bloJas!

Kaip koks prineukas
PREZIDENTO KENEDŽIO brolis, Robertas Ke- 

nedis, JAV Justicijos departamento sekretorius, su žmo
na apskrido pasaulį. Pradėjo jiedu kelionę su Japonija, 
baigė su Paryžium. Buvo ir Indonezijoje, ir pas Čiang 
Kai-šeką ant arbatos, ir Vietname, ir vakariniame Ber
lyne, ir Bonnoje pas Adenauerį ir kitur.

Kadangi jis JAV prezidento brolis ir dar jaunas 
amžiumi, mažai patyręs, tai ir elgėsi it koks princukas; 
visur kalbėjo “autoritetingai.”

Spaudos korespondentams Robertas Kenedis pa
reiškė, kad visur radęs geriau negu tikėjosi. Esą, pro
gresyvus kapitalizmas laimįs, o komunizmas prakišąs.

Būdamas Pietiniame Vietname, kur šiuo tarpu yra 
keletas tūkstančių Amerikos karių, kur verda pilietinis 
karas, jis ramino to krašto valdovus, kad JAV jų nepa
mirš: tegu jie spaudžia, engia liaudį, Dėdė Samas jiems 
padėsiąs. Išvykęs iš Pietinio Vietnamo, Robertas pa
reiškęs, jog, girdi, ten esą geriau, negu jis manė rasiąs.

Bet Robertui esant dar Paryžiuje, Pietinio Vietna
mo karinės aviacijos (kurią JAV ginkluoja mūsų dole
riais) karininkai iš lėktuvų bombomis taškė diktato
riaus Diemo palocių Saigone!..

Robertas Kenedis “užtikrino” vakarinio Berlyno 
gyventojus, jog, girdi, jei kas vakarinį Berlyną užpul
tų, tai Amerikos žmonės jį gintų lygiai taip, kaip Čika
gą!-

Kas tuo tiki?!.

Šių metų liepos mėn. 9-14 
dienomis Maskvoje įvyks 
Pasaulinis taikos kongresas. 
Tai sužinome iš Tarybų Są
jungos Taikos gynimo ko
miteto išspausdinto spaudo
je pareiškimo, kurio dalis 
paduodame:

Tarybiniai taikos šalininkai, 
visa tarybinė visuomenė su di
džiuliu pasitenkinimu sutiko 
Pasaulinės Taikos Tarybos nu
tarimą sušaukti šių metų lie
pos 9-14 d. d. Maskvoje pa
saulinį kongresą už visuotinį 
nusiginklavimą ir taiką. Tary
binis taikos gynimo komitetas 
sveikina Pasaulinės Taikos Ta
i' y b o s pr ezidento-vykdytojo 
profešoriaus John Bernai lo 
kreipimąsi ir karštai jam pri
taria. šiame kreipimesi ragi
nama, kad visų šalių geros va
lios žmonės paremtų kongresą.

Tarybiniai taikos šalininkai 
viliasi, kad šiame didžiajame 
taikingųjų jėgų forume daly
vaus įvairiausių už taiką kovo
jančių organizacijų ir judėji
mų atstovai. Susitikę Maskvos 
kongrese , jie, plačiai ir lais
vai diskusuodami, apsvarstys 
svarbiausią mūsų meto prob
lemą, kuri jaudina visas tau
tas, — problemą, kaip užkirs
ti kelią pasauliniam termo
branduoliniam karui. Visų že
mynų taikingųjų jėgų atstovai, 
nepaisydami pažiūrų ir įsitiki
nimų skirtumo, kongrese galės 
didžiulio savitarpio supratimo 
dvasia sujungti savo veiksmus 
už visuotinį, visišką ir kontro
liuojamą nusiginklavimą...

Kongreso delegatai ir sve
čiai, įvairių taikingųjų jėgų 
atstovai bus mūsų sostinės vi
suomenės kuo draugiškiausiai 
sutikti, kuo šilčiausiai ir Sve- 
tingiaušiai priimti.

Tarybiniai žmonės tikisi, 
kad plati tarptautinė taikin
gųjų jėgų asamblėja Maskvo
je bus paujas didelis kovotojų 
už taiką laimėjimas, priartins 
tautas prie visuotinio ir visiš
ko nusiginklavimo ir taikos 
pergalės.

Reikia tikėtis, kad šiame 
kongrese dalyvaus nemaža 
ir amerikiečių, kuriems tai
kos išlaikymas rūpi tiek 
pat, kaip ir kitų šalių žmo
nėms.

Apie dalyvavimą tame 
kongrese jau dabar reikia 
galvoti, ruoštis. i

LIETUVIŠKA MEILE 
ŽAVI AMERIKIEČIUS

Čikagos lietuviškų men
ševikų laikraštyje (š. m. 
vas. 23 d. laidoje) skaito
me:

“Chicago Tribune,” nors 
Marijos aukšt. mokyklos audi- 
toriijoje per Vasario 16 minė
jimą turėjo du reporterius ir 
fotografus, bet kitą dieną te
ko rasti vos keliolikos eilučių 
žinutę... Bet tame pačiame 
numeryje apie į Lietuvą grįž
tančią Reginą Leonaitę pirma
me puslapyje įdėta ištisa skil- 

Krišna Menon laimėjo
I tis su Reginos atvaizdu, ant
rašte: “Meilė ignoruoja gele
žinę uždangą.”

Trečiadienį, vasario 21 d.,
PRIEŠ INDIJOS gynybos ministrą Krišną Meno- 

ną buvo sukilusi ne tik visa Indijos reakcininkų klika 
^•kuriai talkon stojo socialistai), o ir viso pasaulio pro
greso priešai.

Artėjant rinkimams į Indijos parlamentą, reakcio
nieriai dėjo didžiausias pastangas, kad Krišna Menonas 
nebūtų išrinktas. Nes, jei jis nebūtų į parlamentą iš
rinktas, tai neįeitų ir į valdžią. Neįeidamas j valdžią, 
jis negalėtų dalyvauti Jungt. Tautų Asamblėjos sesijo
se, negalėtų čia sakyti kalbų, ginančių pavergtas tau
tas, ginančių taikos reikalus.

Krišna Menonas buvo apskelbtas “pasislėpusiu ko
munistu”, prieš jį pačioje Indijoje buvo klastojami vi
sokie “dokumentai.” Už Menoną, tačiau, griežtai stojo 
premjeras Nehru, už jo išrinkimą stojo ir Indijos Ko
munistų partija.

Ir štai, šiuos žodžius rašant, telegramos iš Indijos 
praneša, kad Krišna Menonas tapo išrinktas į parla
mentą. Jis kandidatavo šiauriniame Bombėjuje, kurį 
dabar atstovaus, kaip atstovavo šalies parlamente.

Tai smūgis reakcionieriams ir taikos priešams!
Indijos parlamento rinkimus, aišku, laimės Indijos 

Kongreso partija. Po ja tvirčiausia partija—Indijos 
Komunistų partija. •

kitas Chicagos dienraštis “Chi
cago American” irgi įsidėjo 
ilgą pranešimą su Reginos 2 
skilčių atvaizdu. Po antrašte: 
“Regina Leonaitė, 22, baigia 
susipakuoti. Ji išvyksta į Lie
tuvą ištekėti. Planuoja lietu
viškas vestuves. Chicagietė 
negali užmiršti savo bernelio.” 
Tekste rašoma:

“Kai kurie šio krašto vyrai 
yra tikrai puikūs, bet aš ne
galiu užmiršti savo bernelio.” 
Taip- pasiaiškindama Regina 
Leonaitė pasiruošė -šį vakarą 

■išvykti į savo gimtąjį kraštą, 
■kur ji ištekės už savo 25 metų 
amžiaus sužadėtinio, kurio ji 
nebematė jau dveji metai.

“Nepaisant, kas atsitiktų, 
aš noriu būti su savo berneliu 
ir būsimuoju vyru bet kur. 
Tokia, žinote, yra meilė,” pa
sakė Regina...

Regina trečiadienio vakare 
turėjo' išskristi iš O’Harė 'aėJ 

roti romo į Frankfurtą, Vokie
tijoje, bet blogas oras sulaikė.

Kodėl gi Čikagos komer
cinė spauda apie Reginą Le
onaitę rašė plačiai, o apie 
“veiksnių” mitingą, įvykusį 
parapijinėje salėje, tik- ke
liomis eilutėmis?

Matyt, todėl, kad ir bur
žuazinių laikraštininkų tar
pe yra ir padorių žmonių. 
Tai, kas buvo “Marijos au
ditorijoje,” buvo melas, ne
apykanta., eilinis metinis 
“vaiksnių” gišeftas, na, o 
Leonaitės dalykas lietė mei
lę, humanizmą, kokio pas 
veiksnius nebuvo, nėra ir 
nebus!

“VILNIS” PRADEDA 
NAUJĄ VAJŲ

“Vilnies” direktorių tary
bos sekretorius V. V. prane
ša, kad mūsų draugų laik
raščio leidėjai nutarė pra
dėti naują vajų $10,000 
fondo sukėlimui. Sekreto
riaus žodžiais:

Direktorių tarybos susirin
kime buvo plačiai apkalbėta 
dienraščio “Vilnis” padėtis, 
ypatingai finansinė. Atsižvel
giant į reikalą, nutarta pa
skelbti vajų sutelkimui $10,- 
000. Vajų pradėti vasario 25 
dieną ir tęsti iki “Vilnies” da
lininkų suvažiavimo—š. m. 
gegužės mėn. 6 dienos.

Mums netektą aiškinti, ko
kia sunki finansinė padėtis 
slegia dienraštį “Vilnį.” Kiek
vienas žinote, kad prie dabar
tinio brangumo, darbininkiš
kam laikraščiui sunku verstis.

Prašome visus “Vilnies” 
skaitytojus, rėmėjus ir visas 
pažangias organizacijas prisi
dėti prie vajkčs,; sukėlimui 
$’l();0()0 dienraščio' paramai. , ■ r • • • •

Be (.abejonės, vilniečiai ir 
visa pažangioji JAV lietu
vių visuomenė “Vilnies” lei- 
dejū balsą ir nuošir
džiai stos laikHsčiur' talkon 
—fondas bus sukeltas.

DAR APIE VIENĄ 
KRUVINĄ BUDELĮ

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praneša iš Vakarų Vo
kietijos sostinės Bonos se
kamą :

Vakarų Vokietijoje atskleis
tos dar vieno karinio nusikal
tėlio esesininkų budelio Geor
go Hoizerio siaubingos pikta
darybės. Jis yra nužudęs tūks
tančius tarybinių piliečių Mins
ko rajone laikptarpiu, kai hit
lerinė kariuomenė buvo oku
pavusi Tarybų Sąjungoj teri
toriją.

Karo metu Hoizeris vadova
vo esesininkų būriui, kuris Ta
rybų Sąjungos teritorijoje ma
siškai šaudė niekuo nekaltus 
žmones. Būdinga tai, kad po 
karo Hoizeris ilgą laiką ne
baustas gyveno Vakarų Vo
kietijoje ir sugebėjo išsitar
nauti aukštą Reinlando-Pfalco 
žemės policijos vir š i n i n k o 
laipsnį. Pagaliau prieš dvejus 
metus Hoizeris buvo suimtas, 
ir tik dabar buvo užbaigta 
kaltinamoji išvada šio užkietė- 
jusio esesininkų budelio bylo
je. i -

Bonos spaudos biuletinio 
“Parlamentariš-politšer prese- 
dinst” pranešimu, Hoizeris 
kaltinamas “žemos paskatos 
motyvais nužudęs .3.0,356 žmo
nes/’

Kaltinamojoje išvadoje nu
rodoma, kad Hoizeris masiš
kai šaudė taikius- tarybinius 
piliečius ne tik vykdydamas 
įsakymus, bet ir “dėl asmeni
nių paskatų.” Kartą Hoizeris 
savo iniciatyva įsakė sudeginti 
gyvus 10 žmonių ir pats daly
vavo šioje siaubingoje pikta
darybėje.

Įdomu, kaip Vakarų Vo
kietijos teismas šį savo “did
vyrį” pabaus.

Tokio. — 1|961 m. Japoni
jos prekyba su socialistinė
mis šalimis daugiau kaip 
dvigubai prąlęnkė • 1960 m. 
rprekyįą.^,,^ ■ • 2p.-Laisvė (labertyį—Pęnkt., kovo (March) 2, 1962

Pacifistai svarsto “meilės 
streiką” skelbti

John R. Boyden, Anglijos 
žymus pramonininkas ir pa
cifistas, iškėlė mintį, kad 
moterys turėtų skelbti “mei
lės streiką” tiems vyrams, 
kurie nestoja kovon prieš 
atominio karo politiką.

Netrukus šis klausimas 
buvo diskusuotas Londone 
ir kituose Anglijos miestuo
se. Atrodo, gauna tam pri
tarėjų. Lordas Russell, žy
mus pacifistų vadas., taipgi 
tai idėjai pritaria. Sakoma, 
kad moterys, paskelbdamos 
vyrams streiką, gali daug 
laimėti. Bet tai priklauso, 
kaip vieningai jos galės 
streikuoti.

“Meilės streiko” idėja yra 
paimta iš veikalo “Lysistra- 
ta,” kuriame atvaizduoja
ma, kaip senojoje Graikijo
je moterys sėkmingai kovo
jo prieš savo vyrus, kurie 
nuolatos vedė karus ir Grai
kijoje taikos nebuvo. Tada 
moterys buvo paliktos na
muose visus darbus dirbti, 
o vyrai po ginklu būti. 
Vienu metu Graikijos sosti
nės Atėnų moterys nusita
rė paskelbti savo vyrams 
“meilės streiką.” Kai vyrai 
grįžo iš mūšio lauko ir ban
dė su savo žmonomis ar nu
mylėtinėmis pasimeilu o t i, 
jos visos griežtai atsisakė 
ką nors su vyrais turėti, iki 
jie baigs karą ir taika Grai
kijoje užviešpataus. Ir rei
kia pasakyti, kad streikie- 
rės moterys laimėjo. Greit 
abi kariaujančios pusės su
sitaikė. Taika Grakijoje už
viešpatavo.

Tai ir dabar bandoma iš
vystyti panašią idėją. Jei
gu visose . .šalyse mpterys 
paskelbtų streiką., tieųis vy
rams., kurie vienokiu ar ki
tokių būdu pritaria ir pa
laiko šaltojo karo politiką, 
tai manoma, kad vyrai ge
rai pagalvotų, ar verta su 
moterimis kovoti ir ar verta 
bandyti “meilės streiką” 
laužyti.

Dar nežinia, kiek toji gra
ži idėja turi moteryse prita
rimo. Klausimas, ar tik 
neatsirastų tarp moterų 
streiklaužių?

Anglijoje pacifistų kova 
smarkiai plečiasi. Pacifis
tai daugiausia kovoja prieš 
amerikiečių karines bazes. 
Jie naudoja visokia u s i u s 
būdus, kad kaip nors išju
dinti plačias mases kovai 
prieš atominę politiką.

Alkoholizmas ėda 
amerikiečius užsienyje
Alkoholizmas pasidaro la

bai svarbi problema užsie
nyje esantiems amerikie
čiams, kurie surišti su mi- 
litarine tarnyba.

Tarptautinė Mokyklų 
Fundacija, tyrinėjus užsie
nyje gyvenančių amerikie
čių gyveninio problemas, 
teigia, kad militarinėje tar
nyboje esantieji amerikie

Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekoje buvo įreng
ta _ paroda apie Paryžiaus komunos generolą V. Vrublevskį.

NUOTRAUKOJE: lankytojai apžiūri parodą.

čiai yra nelinksmi, nepasi
tenkinę ir dėl to smarkiai 
girtuokliauja.

Šiuo metu užsienyje yra 
militarinėje tarnyboje dir
bančių 660,000 civilinių ir 
850,000 k arinėse jėgose 
esančių. Jie yra atskirti 
nuo saviškių, gyvena skir
tingose sąlygose. Nekant
riai jie laukia tos dienos, 
kada galės grįžti namo. 
Daugelis jų pasiduoda nusi- 
miniman, desperacijon, daug 
geria. Tūli patampa alko
holikais.

Amerikos ir Europos 
darbininkų algos

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu vidutinė Jungtinių 
Valstijų darbininkų alga 
yra $2.36 į valandą. Au
tomobilių darbininkų algos 
siekia iki $3 į valandą.

Vakarų Europos darbi
ninkų algos šiuo metu svy
ruoja tarp 95 centų ir $1 
į valandą. Automobilių dar
bininkų algos yra šiuo metu 
perpus žemesnės už Ameri
kos darbininkų algas, tai ir 
Europos darbininkų paga
minti produktai yra daug 
pigesni. Tai dabar susida
ro Amerikai didžiulė prob
lema, kaip kooperuoti su 
Vakarų Europos “bendrąja 
rinka,” kuri smarkiai skver
biasi į Afriką, Aziją ir net 
Lotynų Ameriką.

“Bendrosios rinkos” pro
duktai pasiekia ir Jungti
nių Valstijų krantus. Ka
dangi Jungtinės . Valstijos 
palaiko aukštus muitus' už 
įvežamus iš užsienio pro
duktus, tai tokie produktai 
Amerikoje pasilieka mažai 
ką pigesni, kaip pačių ame- 
rikečiųf gaminti produktai. 
Visgi jįe J V darbininkams 
pakenkia, bedarbių eiles pa
didina.

Šis klausimas Kenedžio 
administracijai yra labai 
sunkus išrišti. Prezidentas 
Kenedis siūlo mažinti mui
tus ir artimai kooperuoti 
su “bendrosios rinkos” šali
mis, kad geruoju pasidalinti 
užsieninėmis rinkomis. Ta
čiau neatrodo, kad tas ką 
nors gero darbo įmonėms 
duotų.

Florida pirmiau ir dabar
Gyventojais ir turtu Flo

rida bene bus smarkiausiai 
auganti valstija. Sek a m i 
faktai tai parodo:

Prieš 10 metų Florida te
turėjo 3 milijonus gyvento
jų. Dabar Floridoje nuola
tinių gyventojų yra arti še
ši milijonai.

Asmeninės įeiges Florido
je dabar siekia 10 bilijonų 
dolerių į metus. Tai bus 
dvigubai didesnės, kaip bu
vo prieš 10 metų.

Prieš 10 metų vargiai ga
lėjai matyti kiek didesnę 
pramoninę įmonę Floridoje. 
Tik 1961 m. čia įsikūrė

apie 700 įvairių pramoninių 
įmonių.

Turizmas Floridai kas\net 
atneša milijonus ir milijo
nus dolerių.

Miami miestas, 1896 m. 
turėjęs tik 3,322 gyvento
jus, 1930 m.—142,955 gyv., » 
šiais 1962 m. jau turi vieną 
milijoną pastovių gyvento
jų. Tai smarkiausiai augan
tis miestas. Miamėje ran-‘ 
dasi apie 2,600 įvairių dirb
tuvių, kuriose dirba apie 
50,000 darbininkų. AFL-, 
CIO čia turi apie 80,000 
nariu.

Algos Floridoje žemesnės 
ir darbo sąlygos prastesnės, 
kaip rytinėse ir vidurinėse 
valstijose. Streikuojantieji 
Miamės autobusų darbinin
kai gaudavo 10 procentų že
mesnes algas.

Prasčiausiai apmo k a m i 
yra farmų darbininkai. Ji^ 
neturi jokios organizacijos 
ir jokios apsaugos. Tai dau
giausia išnaudojama darbo 
jėga. . /

Tiems žmonėms, kurie ga
li gyventi be darbo, Florida 
gali būti gera vieta gyven
ti. Todėl senų žmonių, pen
sininkų, Floridoje yra daug > 
didesnis procentas negu kur 
kitur. Daugelis senelių, su 
mažomis įeigomis, čia 
vargsta - skursta. Bet pa
siturintieji gražiai gyvena.

J. G.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susi

rinkimas įvyko vasario 18 
d., Draugijų svetainėje.

Praėjusiame susirinkime, 
dėl nesveikatos, turto raš
tininkas Rusaitis nedalyva
vo. Šiame susirinkime išda
vė mėnesinį ir metinį rapor
tą už 1961 metus.

Kuopa nustojo 8-nių na
rių (4 numirė; du persike-> 
lė į kitas kolonijas; du ne-' 
pasimokė jo mokesčių). 1961 
m. įstojo trys nauji nariai. 
Du nepasimokėjo, o trys 
nauji — tai labai gerai

Šiame susirinkime įstojo 
į ALDLD 52 kp. labai svar
būs žmonės — Juozas Va- 
linka-Valiukas, Jonas Bag
donas ir Paulina Bagdonie
nė. Turtų rašt. Rusaitis ge
rai pasidarbavo.

Vakarienės, rengtos dėl L. 
Prūseikos paminklo pasta
tymo raportą skaitė rengi
mo komisijos narys Rusai
tis. Girdėjosi, likę pelno 
$62.16. Aukų surinkta 
$54.25 ir vėliau draugai Ja
kai pridėjo $2. Tad viso 
krūvoje $118,41.

ALDLD kp. veikėjų ir 
Pažangos Moterų klubo 
darbščių veikėjų pasidarba
vimas davė gerus rezulta- £ 
tus. Dirbusiems priklauso 
tik kreditas; užmokesčio 
nėra... ,

Gautas laiškas nuo Aido 
choro, Brooklyn, N. Y. 
Laiške skaitome, jog jie 
rengia 50 metų jubiliejinį 
parengimą. Norima gauti į 
jų programinę knygelę pasi- 
garsinimų. 52 kuopa pasi
garsins už $5. Taipgi dos
nieji draugai Jonas ir An
na Daukai sveikins Aido 
chorą su $5. Po $1 aštuonios 
ypatos. Viso bus $18.

Tariu ačiū A. Daukienei 
už kolektos darbą.

“Laisvė” gavo vieną nau
ja prenumeratą.

V. Z.

BRITŲ GVINĖJA TURĖS 
SAVO ARMIJĄ

Georgetown. —Britų Gvi- 
nėjajos Premjeras Jaganas^ 
pareiškė, kad organizuos 
armijos dalinius, kurie atei
tyje neprileistų prie pana
šių įvykių, kokie buvo reak
cininkų sukurstyti.

■



Rojus Mizara

L Prisiminus Seną Vincą-Jakšftį
(Jo mirties metinių proga)

Šiandien, kovo mėn. 2 d., sukanka vie- 
neri metai, kai mirė Senas Vincas-Jakštys, 
rašytojas ir visuomenės veikėjas. Mirė jis, 
sulaukęs 80 metų, iš kurių daugiau kaip 
50 gyveno Jungtinėse Valstijose. Ir čia 
gyvendamas, vienaip ar kitaip jis pasireiš
kė visuomeniniame darbininkų judėjime: 
rašė pažangiajai spaudai, priklausė įvai
rioms organizacijoms, palaikė ryšį su dau
geliu žmonių. Vieną kartą jam buvo su
ruoštas ir platus prakalbų maršrutas—pa
keliavo jis po JAV lietuvių kolonijas, ra
gindamas darbo žmones šviestis ir kovoti.

Šitų eilučių autoriui neteko labai artimai 
su S. Vincu draugautos. Priežastis: jis gy
veno savo farmukeje, atokiau nuo miesto, 
retai tegalėjo aplankyti mus, gi man nete
ko nė vieno karto pas jį būti.

Asmeniškai susipažinau su Senu Vincu 
1916 metais, kai dirbau “Kovoje“, bet tuo- 
nąet jis buvo labai supykęs ant visų kovie- 
čių dėl to, kad LSS pild. komitetas atleido 
jį iš “Kovos“ administratoriaus vietos.

Man pradėjus dirbti “Laisvės“ redakcijo
je, su S.Vincu susimezgė glaudesni ryšiai; 
neretai teko ir susipykti. Susimezgė tarp 
mudviejų pilnai draugiški ryšiai tik po ant
rojo pasaulinio karo.

II
Seno Vinco nueitas keliąs buvo sunkus, 

vargingas, bet ir įdomus. Septynerių metų 
^berniukas jis jau tarnauja pas buožę pie

menuku; vėliau mokosi siuvėjo amato. 
“Kriaučiuk'Ui“ ano meto Lietuvoje buvo 
daugiau progų žmones pažinti, akis pra
plėšti, suprasti gėrį ir blogį, ir S. Vincas tuo 
naudojosi.

Jis išvyksta į Škotiją, ten dirba anglia- 
kasykloje, o vėliau — “Rankpelnio“ spaus
tuvėje mokosi spaustuvininko amato.

Atvykęs į JAV (1909 m.) į Philadelphią, 
dirba “Kovos“ spaustuvėje, vėliau South Bos
tone — “Laisvės“ spaustuvėje. Vėl grįžta 
atgal į “Kovą” laikraščio administratoriaus 
pareigoms eiti. Iš čia paleistas, dirba fab
rikuose. Po kiek laiko įsigija New Jersey 
valstijoje nedidelę farmelę ir ten su žmo
na gyvena iki mirties.

Ir per visą savo subrendusį gyvenimą S. 
Vincas palaikė ryšį su pažangiuoju darbi
ninkų judėjimu !
, ■ . • m

Mėgiamiausias jo užsiėmimas buvo—ra
šymas. žmogus, kuris turi rašytojo talen
tą, kuris yra “užsikrėtęs rašytojavimo liga,“ 
pradėjęs rašyti, nebegali nuo to susilaikyti. 
Jis ta liga ir serga visą gyvenimą. Taip 
buvo ir su Senu VincfG. šiemet, beje, sukan
ka 50 metų, kai pasirodė S. Vinco knygelė 
“Paslaptis“, v ė 1 iau — “Kontrabandinin
kai“.

Ar jis turėjo talentą rašyti? Taip, turė
jo dčdelį rašytojo talentą! Buvo plačios vi
zijos; vartojo lengvą, bet taiklų žodį, ne- 
dirbtinas, nęartificiales kalbos figūras; tu
rėjo gerą satyristo feljetonisto bruožą. Iš 
tikrųjų, jam kadaise geriausiai ir vyko ra
šyti neilgus apsakymus ir feljetonus. Jis 
tuo ir išgarsėjo. Kadaise jo sukurti apsa
kymai, paimti iš realaus gyvenimo, tiesiog 
traukte traukė~"škaitytoją. Jo apasakymai 
padėjo mūsų spaudai įgauti populiarumą 
masėse. Atsimenu, kaip prieš arti 50 me
tų 'žmonės mielai pasitiko jo apsakymą 
“Gyvas grabe“.

Jis kūrė ir eilėraščius, tačiau Senas Vin
cas buvo ir bus geriausiai žinomas kaip be
letristas.

v Vėliau jis rašė ir ilgesnes apysakas-ro- 
' manus, bet kiekvienam buvo aišku, kad 
jam geriau sekėsi trumpesnius apsakymus 
kurti. Apysakose-romanuose nebuvo iš

rengta stambokų silpnybių: jautėsi artifi- 
cialios situacijos, neįtikinimumas, charak
terių neišvystymas.

Kūrybiniam rašymui visuomet Senam 
Vincui kliudė, kad jis nebuvo pilnai užval
dęs lietuviškos rašybos. Tai ypatingai pa
sireiškė jo eilėraščiuose.

Kita spraga: jis negalėjo pilnai naudotis 
nei anglų, neigi kuria kita kalba (apart 
lietuvių) klasikine grožine literatūra. O 
tai rašytojui—nemažas minusas.

Be to, per apie 40 metų S. Vincas gyve
no kaime, toliau nuo didmiesčio. Neteko 
jam dažniau dalyvauti nei didesniuose dar
bininkų mitinguose, nei streikuose, nei de
monstracijose, kuriose pažangus rašytojas 
gauna pažinties ir įkvėpimo savo kūrybai.

Dėl to ir jo apsakymai, vaizduoją gyve
nimą, kurį jis gerai pažino, yra gyvi, įdo
mūs; patrauklūs ir visi jo raštai, sukurti 
jaunesnėmis dienomis, brandesni už vėles
nius kūrinius.

Ir vieną dalyką tenka pabrėžti: visi jo 
raštai pilnai meilės darbo žmogui, bet nea- 

A,pykantos jo priešui, — išnaudotojui, vergė- 
). 4jui. O tai, pagaliau, yra svarbiausia!

Senas Vincas parašė daug ir visokiais 
žanrais: apsakymų, apysakų, eilėraščių, 
scenos veikalėlių, feljetonų ir straipsnių. 
Rašė jis ir korespondencijų mūsų laikraš
čiui. . . . Y” T’ i

Kai Literatūros Draugija 1928 metais nu
tarė išleisti knyga kai kuriuos S. Vinco raš
tus, jis parašė savo autobiografiją, kurioje, 
jo paties vėliau ^padarytu prisipažinimu, 
daugiau veikia jo fantazija nei faktai. Ypa
tingai primintina epizdodas apie jo sumu
šimą Vokietijos kaizerio sūnų ir teismo, 
kurį jam; suruošęs pats kaizeris Wilhelmas 
II-asis, “apsivilkęs uniforma su auksiniais 
antpečiais, kryžiais ant krūtinės ir raudo
na juosta per kairįjį petį...“ Subjektyviai 
jis ten traktuoja ir savo buvimą Škotijoj; 
dar subjektyviau aprašo įvykius “Kovoj” 
1910—1911 metais.

Galimas daikats, kad kalta dėl to buvo 
ir “laiko dvasia“: tuomet, kai jis savo au
tobiografiją rašė, pažangiajame JAV darbi
ninkų judėjime vyravo “per nelyg kairi 
nuotaika.“

Gaila, gaila, kad taip įvyko!..
V

Minėjau, kad su Senu Vincu šitų žodžių 
rašytojui teko ir gerokai apsipykti. Iš tik
rųjų, pykau ne aš ant jo, bet jis ant ma
nęs— dėl to, kad “Laisvės“ redakcija atsi
sakė spausdinti vieną jo apysakų ir kai ku
riuos kitus trumpesnius rašinius.

Jis buvo labai opus. Jis galvojo: jeigu 
mes jo apysakos ar ko kito laikraštin nede
dame, tai tik dėl kaž kokio pavydo, tik 
dėl to, kad jis parašė, o ne kas kitas. Man 
asmeniškai savu laiku jis yra parašęs ke
letą labai piktų laiškų, tiesiog koliojančių.

Nesidayijtu išprovokuojamas: atsakyda
vau jam mandagiai, draugiškai, kai kada 
nurodydarhas, jog tas ar kitas jo rašinys, 
jei mes jį išspausdintume, jam pačiam pa
darytų didžiausią blėdį ir net gėdą. Rašė 
jam ir A. Bimba—vis tas pats: jis vis gal
vojo, kad čia kas nors prieš jį yra’nusista
tęs, jį bando boikotuoti, jo raštus nuo vi
suomenės nuslėpti. Tokios minties, aišku, 
pas mus redakcijoje niekad niekas neturė
jo, taip lygiai - kaip niekad neturėjome ir 
neturime prieš jokį l)itą mūsų veikėją ar 
bendradarbį.

Pagaliau susitaikėme. Susitarėme, kad 
mes jam (tuomet buvome turtingesni) šiek 
tiek atlyginsime už kiekvieną jo rašinį, til
pusi “Laisvėje“. Taip per ilgoką laiką ir 
buvo. Jis “Laisvei” rašė, mūsų ryšiai page
rėjo ir ilgainiui atsisteigė visai normalūs, 
bičiuliški-draugiški santykiai.

VI
Palaipsniui suėmė Seną Vincą liga, pri

vertusi rašytoją padėti į šalį plunksną ir 
rūpintis tik savimi. 1959 metais miršta jo 
žmona. Mirtis jį labai sukrečia. Jis įpuola 
į neviltę, į pesimizmą. Tai liudija kad ir 
žemiau sekąs jo laiškutis:

Gibbstown, N. J.
\ 1959 m. balandžio 25 d.

R. Mizarai
Brooklyn, N. Y.
Mielas Drauge Rojau!

Kaip daugeliui draugų bei draugių, ma
ne per laiškus suraminusių, paguodusių ir 
net stambiomis aukomis man prigelbėjusių, 
taip ir jums, neturiu kuo atsiteisti. Tad 
pranešu, priimkite nors širdingą ir neuž
mirštamą Ačiū!

Maniau, kad šį skaudų širdies perskriodį 
palikęs naujai supiltame žmonelės kape, vėl 
grįšiu į gyvenimą, pas gyvuosius ir vėl dar
buosiuos gyvenimui... Deja!.. Atvirai pri
sipažinsiu, kad grįžęs gyveniman, gyvenimo 
neradau... Radau tik tuščius, klaikius kam
pus; viską iš gyvenimo išlukštentą ir vėl 
viską tam pačiam gyvenimui atiduotą... Tik 
tie draugų ir draugių laiškai, kurie kviečia 
mane į gyvenimą, kad ir su pašlijusia svei
kata, verčia rimtai apsimąstyti...

Draugas patari man išvažiuoti, jei jau ne 
į Lietuvą, tai bent į didesnę lietuvių kolo
niją, kad greičiau tą viską pamirščiau. Jau 
ne mano amžiaus žmogui apie tokias kelio
nes galvoti, Drauguži mielas...

Jeigu tik sveikata kiek pagerės, tai ir 
šiuose tuščiuose kampuose gali atsirasti įkvė
pimas brangus.

Jaučiuosi gan blogai: vien laiško- poęą 

eilučių parašęs, priverstas ieškoti poilsio 
brangaus. Nei draugams į laiškus nepajė
giu atsakyti...

Senas Vincas

VII
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Seno 'Vinco apsakymų knygą — “Seno 
Vinco raštai“—1929 metais išleido Literatū
ros Draugija. 1958 metais Vilniuje Groži
nės literatūros leidykla išleido jo apsakymų 
knygą — “Gyvenimo verpetuose’’ (paruošė 
A. Vaivutskas). “Laisvė“ išleido jo “Eilė
raščių rinkinčlj.”

Yra išleista jo scenos veikalėlių ir kito
kių brošiūraičių, bet dauguma Seno Vinco 
raštų tebėra pageltusiuose mūsų spaudos 
puslapiuose. Galimas daiktas, kad dar yra 
pasilikusių kai kurių jo kūrinėlių ir nespaus
dintų.

Senas Vincas, ištikimas lietuvių tautos ir 
liaudies sūnus, per ilgą amžių savo darbais 
pasistatęs sau gražų nemirštamą paminklą.

Ilsėkis ramiai, mielas Drauge, rašytojau 
ir darbo žmonių poete! Tu ne veltui gyve
nai!.. '

Atmenu
Kaip valgiau duoną sprangią, biralinę, 

O vandenį gėriau iš arklio pėdos;
Kaip blauzdos sutrūkę ir padai sutinę 
Nuo aušros lig tamsos trypė prie bandos;

Kaip lietaus išpraustas, audros sušukuotas, 
Galvijams sugulus, — o rūstus dangau !
Jau jėgų netekęs, žaibų išbučiuotas, 
Griovy susirietęs, saldžiai užmigau...

Sapnuoju—atėjo šaltosios Kalėdos 
Ir mama jau vedas namų link nūnai; 
Sako: tau, vaikeli, pasibaigė bėdos 
Ir tu savo daliai jau užsiganiai.

Gaspadorius sakė, buvai geras vaikas, 
Tai dar ir paviržio pridėj prie algos; 
Bulvės užderėjo, rugių kupin’s saikas, 
Bus ir kunigėliui, kai atkalėdos.

Bet tą saldų sapną nutraukė tikrovė, 
Kai dėdė lyg replėm už sprando nutvėrė 
Ir “rupuže!” keikdams griausmingai 

užgriovė,
O dvilinkas diržas knatu pečius pėrė...

“Tai šitaip tu ganai, ištižęs mazgote!
O karvės lai braido, antai, po javus! 
Še tau, rupūžioke! Va tau, velnio šmote! 
Už tai atlaikyta tau iš algos bus!“

Aš cypiau, kaip spardoms,, nekenčiams 
šunytis,

Raičiausi lyg,^ekas, vengdamas kirčių... 
Ištrūkęs aš bėjgau, o jis mane vytis, 
Skaito neužbaigęs raižyti pečių.

Jei kojos žaizdotos, neužjaus tau niekas. 
Tad, eidamas gultų, gydytis imu, — 
Raitaus savo įpigy, kaip ant krukio sliekas, 
žaizdas apsiaistęs savu šlapumu...

Nors pečiai rumbuoti, vabalai įkyrūs, 
Neduoda užmigti, dilgina žaizdas...
Bet aš gaspadoriui, užaugęs į vyrus, 
žadu atsiteisti už visas skriaudas!

Gi tokią kerštingą priesaiką padaręs, 
Juntu, pasidarė lengviau ant širdies. 
Tokį vilties barą per kančias išvaręs, 
Ryžtingai vėl grūmiaus link tos ateities.

Bet netrukus vėlei verkiau nusivylęs, 
Kada jau sulaukiau” metų pabaigos, — 
Dėdė, pusę saiko man rugių įpylęs, 
Pas mamą išleido su puse algos...

Nenorom aš mamai nešu tokią žinią... 
Sugniuždytas dvasioj, namų link einu... 
Kad kerštą išlieti, atšaldyt krūtinę, 
Gaspadoriaus trobas padegt ketinu.

Uzmirštin nugrimzdo tasai vargo klonis... 
Septyni kryželiai, tai metų būrys.
Vargu betikės man net Lietuvos žmonės, 
Jau seniai užtrenkę vergovės duris.

Ar supras šių dienų Lietuvos jaunuolis, 
Kaip vargo pas buožę samdytas piemuo — 
Vos pakeliamas vargas, priutijęs guolis,— 
Nuo aušros lig tamsos lakstydam’s lyg šuo ?

Vasarą išvargus, o jei piktas dėdė, 
Dar pirma Kalėdų namon išvarys, 
Pasakys, kad algą kaimenė suėdė, 
Ir piktai iškeikęs, užtrenks duris.

šiandieną ten bandas gano tvorų kuolai; 
Ant mokyklos suolo jaunuolio vieta. 
Nusikračius ponų, žygiuoja, kaip broliai, 
Į ateitį šviesią lietuvių tauta.

Jei kas vakarykščios dienos ten ieškotų, 
Tam—sudie proteli, galit pasakyt.
Tai varlė, jei dalgį suturėti šoktų, 
Ar beprotis saulę motus sulaikyt.

Senas Vincas

Dėdes Šamo bėdos
Vieną dieną mūsų Dėdė 

Važiuot turgun apsirėdė, 
Tuojau sėda į vežimą, 
Vadeles į rankas ima: . 
“Lipkit, vaikai, reik skubėt, 
Kitiem už akių užbėgt!“

> Ir apniko Dėdę bėdos, 
Vienaip nori, kitaip rėdos: 
“Stumkit, traukit, demokratai,

Nes suklimpo turgaus ratai, 
Ogi jūs, respublikonai,

Lauk iš ratų, nesat ponai!’’
Nors visi už darbo imas, 

Nė iš vietos ju vežimas! *■ 4 •
Arkliai tampos apsidairę, 
Vien’s į dešinę, kit’s į kairę — 
Purvai taškos, dislis lūžta, 
Ašys linksta, viržiai trūksta. „

O išlindęs iš beržyno 
.■Naujas vežimas kaimyno

Ir lėkdamas pro Dėdes šalį 
šuoliais, kiek tik arkliai gali, 
šūktelėjo: “Diena graži! ..... .
Ar ne bombas, Dėduk, veži?

“Jei ne bombos, tai kaimyną 
Tuoj ištraukčiau iš purvyno — 
Dėkie arklius ir ratus 
Ir sunkius demokratus.
Bet jei bombos, tai jau vėl . . .
Likie sveikas, kaimynei!’’

Mūsų Dėdė iš apmaudo 
Tik Jabaką krimsdams spjaudo, 
O pažvelgus į vežimą, 
Dar didesnis pyktis ima — 
Rodės, visi savi buvo, 
Pusė prekių kažkur žuvo!

“Kas čia dedas?’’ Neišmano: 
“Argi akys jau nuseno?’^.
Skaito maišus vėl iš naujo, 
žiūri į sąrašą saujoj:
“Kibą velnias būt pristojęs, 
Pusę maišų iškavojęs?’’

Gi šiaip taip arklius sutvarkęs, 
Iš piktumo apsiverkęs, 
Bando sukti į tą vėžę, 
Ką Rooseveltas prarėžė, 
Bet arkliai vėl nė iš vietos, 
Nepajudina karietos!

Dėdė vadžias tvirtai stvėrė, 
Botagu arkliams sušėrė;
Arkliai trypia, piestu stoja, 
Po purvyną tik maknoja, 
Vienas spirdams gniūžte šlyno 
Dėdei7 akis užlipino!

Mūsų Dėde iš apmaudo 
Plačia burna orą gaudo, 
Akis šluostyt skarą ima, 
O pažvelgęs į vežimą, 
Mirksi, tartum būt miglota, 
Vežims tuščias, kaip iššluota!

Senas Vincas

Bedarbio kelio galas
Nuo dirbtuvės vartų, galvelę nuleidęs, 
Prieš vėją žingsniavo baltgalvis senelis: 
Drabužis skylėtas, raukšlėtas jo veidas, 
Nevalgęs, sušalęs — bedarbis žmogelją.

Prie vartų stovėjęs, ant vėjo pagairos, 
Atsakymą gavo: “Tu mums jau per 

senas“.
Tartum ko ieškodams, dar į šalis dairos...
Gal vietos, kaip gyvis, dienas atgyvenęs?

O vėjas beširdis pro lopus sermėgos
Savo šaltais pirštais vis gnaibo jo kūną; 
Jis drebėdams ėjo, kol tarnavo jėgos, 
O sėsdamas tarė: Lai galas

Jisai atsisėdo prie ąžuolo
Ir, išplėtęs akis, pažvelgė 
O vėjas prabilo: Jis jau
Tai galas tau kelio . . . Ilsėkis, varguoli!

Jo akys palindo giliai po blakstienais, 
Ašaros ištryško, bene paskutinės;
Jam užvėją teikė ąžuolo kamienas, 
Jo kūnas drebėjo lopuose rudinės.

O vėjas, įstrigęs ąžuolo šakose, 
Vaitojo, niūniavo, tai vėlei kvatojo, 
Sniego stulpus suko, pustė, švilpė, ošė, 
Kol antklodė sniego senelį užklojo . . .
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čia būna!

seno
i tolį; • 
atgyveno . . .

(Tiesiai į planetą
Tai ne paukščio skridimas instinktu 
Saulės pusėn, į šviesą kažkur . . . 
Tai žmogus (kad net kraujas

akimirkai stingsta!)
Eina pats—savo rankomis aušrą užkurs.
Komunizmo saulėtekis tiesiai
Į Planetą! Ir nebesustos;
Jis visiems ir visur,

jis visiems nuskriaustiesiems— 
Jurtoms šiaurėj, lūšnelėms pietuos.
Jis praskaidrina skrendančią mintį 
Didesniu užu šviesą greičiu, 
Troškimus mums uždegdamas—

kurti, gaminti,
Daug pakelt ir panešt ant pečių!!
Visos erdvės tad bus iškarpytos, 
Kitą prasmę ir laikas įgaus;
Visos—dar ir nematomų saulių orbitos 
Bus pasiekiamos minčiai žmogaus!
Bus planetoj ir duonos lig soties 
Be karų, be barnių, be skriaudos. 
Eikim, žmonės, į tekančią saulę šypsotis,
Būsim broliai visur, visados!

A, Miškinis

“Vaduotojai“ - 
biaurūs melagiai

Vasario šešiolikt o s i o s 
proga “veiksniai” daugjjpHi- 
plepa. Vasario 18 d.1 
mingham radijo stoties per • 
visą valandą visokie “va-, 
duotojai” liejo krokodiliaus.. 
ašaras. Lietuva, nusikračiu-. 
si savus ir svetimus paver
gėjus, triumfuoja atsista- 
čiusi iš po karo grivęsių> 
Gi jie skelbia biauriąloete^Š 
monę, būk Lietuvai, tai “ru
sti-koTohija”. Ar ir Kubdyra 
“rusų kolonija?” Wfnrl

Lietuvos okupantai hitląn 
rininkai karo metu pavadi
no ją “Ostlandu”. Dar prįeš 
įžengiant hitlerinei kariuo
menei Kauno miesto gatvė
se pasirodė ginkluoti “ak
tyvistai” su baltais raiščiais 
ant rankovių ir pradėjo te-' 
roristinę veiklą: gaudė ir. 
žudė komunistus, komjau
nuolius. Dienomis ir nakti
mis poškėjo šūviai, aidėjo . 
žmonių šauksmai ir vaitoji
mai.

Netrukus pasirodė “akty
vistų” laikraštis “Į laisvę”, 
kurio liepos 3 d. vedamaja
me buvo paskelbta buržua* 
žinių nacionalistų politinė- 
deklaracija. Čia jie pasisa
kė, kad įsijungia į “naujo
sios Europos” kūrimą, kurį 
vykdo vokiečių armija.

Aktyviai okupantų tarny
boje reiškėsi ir buržuazinių’ 
nacionalistų sudarytas Vil
niaus miesto komitetas, ku
rio pirmin. buvo St. Žake
vičius. Pagal jo pasirašytą 
1941 m. liepos 4 d. skelbi
mą, visi žydai turėjo nešioti 
specialų ženklą, ir jiems bu-, 
vo uždrausta vaikščioti nuo 
18 vai. ligi 6 vai. ryto.

Prasidėjo 1941 metų vą_- 
v kruvina, ir ašąrąngį 

vasara. Kraujo upes tekėjo. 
Kraujas ir ašaros liejosi 
miestuose, miesteliuse ir 
kaimuose. Budeliai visaip 
tyčiojosi iš savo aukų. Vie
nus prieš sušaudydami 
versdavo sakyti tarybinio 
turinio prakalbas, kitus — 
atlikti išpažintį. Laisvama
nį versdavo eiti išpažinties, 
varydavo pas kunigą. Jeigu 
tas pasakys, kad galima 
pasigailėti — nešaudys, o 
jei ne,—kulka kakton! Taip 
buvo pasielgta, pavyzdžiuiį 
su Tauragnų mokytoju Die
vuliu, kuris atsisakė eiti iš
pažinties. Daug kur kum* 
gai vaidino ne tik nuodėm
klausių, bet ir teisėjų vaid
menį.

1941 m. vasarą buržuazi
niai nacionalistai itin siau*- 
tėjo Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Ukmer
gėje ir kituose miestuose^ 
Visur atsirado masiniai ka- 
pai.

Tai tokie yra faktai 
apie Lietuvą, kai jie plium
pia apie Lietuvos vada
vimą ir maldauja aukų. 
Kiekvienas blaivo proto 
lietuvis turėtų pasakyti: lai 
jie eina pasikarti taip, kaip 
jų vaduotojas Hitleris, kad 
pasikorė. Tie visi vaduoto
jai yra buvę didžiausi hitle
rininkų batlaižiai, Lietuvos 
kraugeriai.

Jei fašistai būt laimėję 
karą, šiandien nei Lietuvos 
vardo nebūtų — būtų tik 
Ostlandas visame Pabaltijo 
krašte. Dabar tie suskiai 
naudoja dabartinės, Tarybi
nės Lietuvos menininkų sus
kurtus muzikinius kūrinius, 
net nesakydami, kad Tary
bų Lietuvos produktas.

Kaip ilgai taip biauriai 
jie galės elgtis?

S p.-LaiflVe (Liberty)—Penkt., kovo (March) 2, 1962
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N G O L A
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oPhntlojoje 1960 metų birželio mėnesio 

epušėje šalį užliejo nauja represijų banga. 
Kolonijinės valdžios organai įvykdė 52 
suėmimus Luandos, Lobitu, Malanžės, 
Dela Tando miestuose. Suimtųjų tarpe 
buvo valstiečių, Bengelos geležinkelio 
tarnautojų, darbininkų, inteligentijos 
atstovų,' kareivių. Buvo pagautas vienas 
iš Lkiudies judėjimo vadovu ““žinomas 
angoliečių poetas Agostino Neto. Jo su
ėmimas sukėlė didelį liaudies pasipikti
nimą. Kai Skolo Bengo kaime, kur gimė 
poetas, buvo sužinota apie Neto suėmi
mą, jo gyventojai surengė demonstraciją 
prie vietinės valdybos buveinės, reikalau
dami paleisti jų žemietį. Valdžios or
ganai iškvietė kariuomenę ir organizavo 
skerdynes. Kai išsisklaidė parako dū
mai, ant žemės gulėjo 30 užmuštų ir 200 
sužeistų žmonių. Kitą dieną Skolo Ben
go kaimas buvo nušluotas nuo žemės pa
viršiaus. Norėdami išvengti tolesnių 
demonstracijų, valdžios organai nugabe
no Neto į Žaliojo Iškyšulio salas, kur jis 
buvo įmestas į kalėjimą.

Atsakydami į naują teroro bangą, pa
triotai dar labiau sutelkė savo eiles. 
Liaudies judėjimas už Angolos išvadavi
mą kreipėsi į kitas pogrindyje veikian
čias organizacijas, ragindamas sustip
rinti nacionalinių jėgų vienybę ir suda
ryti vieningą už nepriklausomybę kovo
jančių Angolos partijų, judėjimų ir ma
sinių organizacijų frontą. Į šį kreipi
mąsi palankiai atsiliepė kitos patriotinės 
partijos, jų tarpe Angolos Liaudies są
junga. šios partijos pradėjo derybas su 
Liaudies judėjimo atstovais dėl vieningo 
kovos prieš portugališkąjį kolonializmą 
fronto sudarymo.

UGNYJE
susidorojimo su niekuo nekaltais Luandos 
gyventojais atsitiktiniu liudininku buvo 
kanadietis turistas Haris Jurgensenas. 
Štai ką jis papasakojo apie tą baisią sce
ną anglų laikraštyje “Daily Herald.”
• “Policininkai puolė minią ir ėmė muš
ti žmones lazdomis. Bet jiems teko atsi
traukti. Policininkų bėgimas sukėlė vi
suotinį džiaugsmą, bet už kelių sekun
džių išgirdau šaudant.

Aš pasislėpiau už šiukšlių dėžės, ne
drįsdamas pakelti galvos. Man atrodo, 
kad policininkai, matyt, iš kulkosvaidžio 
davė 3 ar 4 serijas. Girdėjau, kaip kul
kos rikošetu pataikydavo į lūšnų sienas. 
Tuomet kilo visuotinė panika. Žmonės 
rėkė, klykė ir išsibėgiojo į visas puses. 
Pakėlęs galvą, pamačiau, kad ant žemės 
gulėjo apie 30 žmonių. Daugelis iš jų 
raičiojos ir rėkė iš skausmo. Prie jų 
su automatais stovėjo keli policininkai. 
Galima buvo manyti, kad esi skerdyklo
je...” i

Pirmas nepasisekimas nesuglumino 
patriotų. Vasario 5 dieną įvyko antras 
sukilėlių susidūrimas su portugalų ka
riuomene. Šį kartą tai įvyko kapinėse, 
kur labai iškilmingai buvo laidojami 7 
portugalų'policininkai, prieš tai žuvę per 
susišaudymą. Valdžios organai tikėjosi, 
kad laidotuvės virs afrikiečių ištikimy
bės jausmu Salazaro režimui demonst
racija. Tačiau jie apsiriko. Vietoj ge
dulingos raudos, jie iągirdo automatų se
rijas. Tai afrikiečiai šaudė į neapken
čiamus kolonizatorius.

Punskiečių skauduliai New Jersey naujienos ,

1960 metų birželio 13 dieną Liaudies 
judėjimas už Angolos išvadavimą nu
siuntė Portugalijos vyriausybei pareiški
mą, kuriame pareikalavo “iškilmingai ir 
nedelsiant pripažinti angoliečių tautos 
apsisprendimo teisę; sušaukti 1960 me
tų pabaigoje opvaliojo stalo konferenci
ją, kurioje, iš vienos puses, dalyvaus vi
sų Angolos politinių partijų atstovai, o 
iš kitos—Portugalijos vyriausybės atsto
vai. Jie siekė surasti taikų kolonijinės 
problemos Angoloje išsprendimą, kad bū
tų patenkintos abi suinteresuotosios ša
lys”

Į pasiūlymą vesti taikias derybas Por
tugalijos valdžios organai atsakė repre
sijomis. 1960 metų lapkričio 2 dieną, 
Luandos kariniame kalėjime buvo sušau
dyti 8 patriotai. Budelių auka tapo ir 
14 metų berniukas, žaidęs arti kalėjimo. 
Išgirdęs šaudant, jis užlipo ant gretimos 
sienos., kuri-supo kalėjimo kiemą, norė
damas pažiūrėti, kas ten vyksta. Karei
viai paleido į jį ugnį, ir paauglys ne
gyvas nukrito ant žemės. Pro šalį va
žiavęs dviratininkas mėgino pakelti ber
niuko lavoną, bet jis buvo kalėjimo sar
gybos sulaikytas ir sumuštas.

1960 metų pabaigoje Luandoje ir ki
tuos miestuose policija ėmė vis dažniau 
užpuldinėti afrikiečių namus. Valdžios 
organai pradėjo smarkiau bausti už pa
sirodymą be leidimo miesto gatvėse. Bet 
represijos tik stiprino angoliečių neapy
kantą kolonizatoriams. Vis dažniau ant 
Luandos miesto namų pasirodydavo už
rašai “Laisvė,” vis drąsiau ir garsiau 
afrikiečiai tardavo tą žodį.

Atmosfera vis labiau kaito. Pakako 
mažiausios kibirkšties, kad įvyktų spro
gimas. Tokia kibirkštis 1961 metų pra
džioje buvo suėmimas žinomo folklori
ninko Mariaus ir eilės civilinių tarnau
tojų, kuriuos žvalgyba įtarė simpatizuo
jant išsivadavimo kovos idėjoms.

Vasario 4 dieną patriotai atakavo ka
lėjimus, kuriuose buvo laikomi suimtieji. 
Sukilimo organizatorius, be kita ko, 
įkvėpė prieš kelias savaites įvykęs sėk
mingas sukilimas portugalų laive “Santa 
Marija,” kurį organizavo kapitonas Gal- 
vao. Tačiau kalėjimo puolimas baigėsi 
nesėkmingai: kalinių išlaisvinti nepavy
ko. Per susišaudymą žuvo keli patriotai 
ir policininkai.

Kalėjimo puolimas įsiutino koloniza
torius. Tą pačią dieną Luandos afrikie
čių kvartaluose pasirodė šarvuočiai ir 
visureigės automašinos. Iš jų iššokda
vo portugalų kareiviai ir policininkai, 
kurie įsiverždavo į namus ir suimdavo 
visus, kuriuos laikė įtartinais, o pasiprie
šinusius užmušdavo vietoje. Vieno tokio

Portugalų valdžios organai sustiprino 
terorą. Visą savaitę Luandos gatvėse lie
josi paprastų afrikiečių kraujas. Gink
luoti baltieji banditai įsiverždavo į af
rikiečių namus, užmušdami visus, kas 
jiems pasimaišydavo po kojų. Štai kaip 
anglų laikraščio “Daily Express” kores
pondentas Magičis aprašo padėtį Luan
doje tomis dienomis. “Visur kelyje iš ka
pinių į miestą galėjau matyti, kaip chuli
ganai mušė afrikiečius. Šiandien (vasa
rio 6 dieną—V. S.), po 12 valandų, pra
ėjusių nuo susidūrimo, iš esmės niekas 
nežino, kiek žmonių žuvo per tas teroro 
ir panikos valandas. Pakeliui suskaičia
vau mažiausiai šešis lavonus...’\ Val
džios organai ne tik neužkirto kelio gal
važudžių veiksmams, bet, atvirkščiai, 
skatino juos, atidarydami specialius 
punktus, kuriuose išduodavo europie
čiams ginklus. Tiktai per dvi dienas— 
vasario 4 ir 5 dieną—sužvėrėję rasistai 
nužudė šimtus afrikiečių. Tūkstančiai 
žmonių buvo suimti. Vietos kalėjimai 
buvo sausakimši. Dalį suimtųjų teko 
laikyti specialioje koncentracijos stovyk
loje, kuri buvo skubiai organizuota vie
name iš miesto rajonų, kiti buvo sušau
dyti be teismo ir tardymo.

Portugalai pradėjo^ nenutrūk s t a m u 
srautu gabenti į koloniją rinktines ka
rines dalis. Vasario pabaigoje portugalų 
kariuomenės skaičius Angoloje sudarė 20 
tūkstančių žmonių. Kareiviai užėmė vi
sus gyvybiškai svarbius Angolos sostinės 
centrus. Dieną naktį portugalų aviade- 
santinių dalių galvažudžiai su automa
tais rankose vaikščioja afrikiečių kvar
talų gatvėmis, pasirengę paleisti seriją 
į kiekvieną praeivį, kuris pasirodys jiems 
'įtartinas. Nuo 20 valandos 30 minučių 
mieste įvesta/komendanto valanda. Tuo 
metu toje /ietoje, kur 'eina europietiš- 
kojo miesto riba, pasirodo tankai ir šar
vuotieji transporteriai., kurie blokuoja 
gatves, jungiančias šiuos rajonus.

Vis dėlto Angolos patriotai organiza
vo dar vieną Luandos San Paulo kalėji
mo užpuolimą. Vidurnaktį iš vasario 10 
į 11 dieną jie antrą kartą atakavo kalėji
mą, mėgindami išlaisvinti savo neseniai 
suimtus draugus. Mūšis truko apie va
landą. Tik apgultiesiems gavus pastip
rinimų, valdžios organams pavyko at
mušti puolimą. Atakavusieji paspruko.

Nuo sukilimo pradžios Portugalijos 
valdžios organai visiškai izoliavo koloni
ją nuo išorinio pasaulio. Paštas ir tele
grafas atsisakė perduoti užsienio kores
pondentų pranešimus apie vykstančius 
bruzdėjimus, policininkams buvo įsaky
ta konfiskuoti iš užsienio spaudos atsto
vų fotoaparatus, apšviesti foto juostelę, 
o pasipriešinimo atveju buvo leista pa
naudoti ginklą. Tačiau informacija iš 
Angolos įvairiais “neleistinais” keliais 
tebeplaukia. Iš jos galima susidaryti apie 
padėtį šalyje šį vaizdą. z

(Bus daugiau)

Punsko bendruomenė ran
dasi Seinų apskrities šiau^ 
rėjCy^Tai labiausiai nuo 
aps/ritfessųmtolęs punktas. 
Net 25 kftbmętraj skiria 
Punską nuo Seinli: Ne nuo 
sen®, nes vos nuo 2-jų metų 
Punskas turi elektros švie
są. įJau keli metai yra čia 
nuolatinis kinoteatras, Svei
katoj Skyrius ir gimdymo 
klinika. 1957 m. apskrities 
valdžios organų ir visuome
nės pastan gų dėka tapo 
įsteigtas Punske Bendrojo 
Lavinimo Licėjus su lietu
vių dėstomąja kalba, o 1959 
m. pastatyti nauji tos mo
kyklos rūmai, kuriuose mo
kosi lietuviškas jaunimas.

Atiduotas naudojimui nau
jas kieto paviršiaus kelias, 
jungiąs Punską su Vaita
kiemiu, tuo būdu Punskas 
gavo nuolatinę susisiekimo 
liniją (P.K.S.), apie kurią 
jau seniai svajojo vietos vi
suomenė. Turėsime susisie
kimą autobusais su Suval
kais. Šiais metais tapo 
įrengta Punske ir jau nau
dojama benzino stotis,, ku
rioje vietos gyventojai ap
rūpinami degalais: benzinu, 
žibalu bei įvairių rūšių alie
jais ir tepalais.

Tačiau, šalia šių žymių 
bei reikšmingų pasiekimų, 
reikia suminėti ir eilę trū
kumų, kurių be apskrities 
pagalbos negalima pašalin
ti. Pav., 1959 m. pradėta 
Punske pirties statyba dar 
nebaigta. Bendruo menės 
Taryba yra pasiryžusi ją 
baigti savais ištekliais dar 
šiais metais. 1959 m. pra
dėta Punske A. Mickevi
čiaus gatvės rekonstrukcija 
iki šios dienos nebaigta dėl 
per daug jau šykščių dotaci
jų, kurias šiam reikalui ski
ria Seinų Apskr. Taryba.

Be Licėjaus pastato liau
dies valdžios ląiko tarpiu 
nieko daugiau kaip ir ne
pastatyta . Šefių gyvenamų
jų namų nei Tarybos, nei 
n a u d otojai neremontuoja, 
todėl beveik visiems jiems 
reikalinga kapitalinis re
montas.

1959 m. žadėtas Seinų 
Apskrities Tarybos statybi
nių sklypų ir be gyventojų 
likusių gyvenamųjų namų 
pardavinėjimas Punske iki 
šiol nevykdomas. Nuosavy
bės reikalų nesutvarkymas 
labai kliudo privačios sta
tybos vystymuisi, nes nepa
prastai sunku gauti Valsty
bės paskolą gyvenamųjų na
mų statybai.

Statybinių sklypų ir gyve
namųjų namų paskirstymas 
paspartintų-', gyvena m ų j ų 
namų statybą Punske ir pa
gerintų esamųjų pastatų 
stovį, nes pirkėjai rūpintųsi 
jų greitu ir geru atremon- 
tavimu. Butų pro b 1 e m a 
Punske yra itin sunki, ir 
tai kelia daug rūpesčio vie
tos valdžios organams ir vi
suomenei. Labai jaučiama 
gyvenamųjų butų ir patal
pų stoka kultūros bei preky
bos įstaigoms. Štai keli 
pavyzdžiai.

Dėl aukščiau suminėtų 
priežasčių be patalpų vis 
dar lieka Civilinės Metrika
cijos Įstaiga. Dėl buto sto
kos Punsko Sveikatos Cent
ras iki šios dienos neturi gy
dytojo. Dėl tos pačios prie
žasties Punsko Licėjus turi 
nepilną mokytojų sąstatą, o 
mokiniai, atvykę čion moks
lo eiti iš aplinkinių apskri
ties kaimų, neturėdami ben
drabučio, gyvena netinka
muose butuose, o tai kenkia 
ir jų sveikatai ir pačiai 
mokslo eigai.

Punsko ir. apylinkių vi
suomenė nekantra u d a m a 
laukia, kad vietos valdžios 
organai kiek galint greičiau 
įvestų gatvių apšvietimą, 
nes tai nebuvo padaryta, 
kai Punske buvo vedama 
•elektros šviesa. Kai vietos 
gyventojai teiravosi šiuo 
reikalu, valdžios organai 
paaiškino jiems, jog gatvių 
apšyietimo dokumentacija 
esanti paruošta ir tik dėl 
kreditų stokos šiais metais 
šitas reikalas negalėsiąs bū
ti sutvarkytas.

Seinų Apskrities Taryba 
planuoja 1961-2 m. išgręžti 
Punske giluminį šulinį, ku
ris kainuos 140,000. zlotų. 
40% šios sumos turėsią bet
gi padengti patys gyvento
jai, o tai mums neatrodo 
teisinga ir būtina, nes 
Punsko gyventojai aplamai 
yra nepasiturį, ir vargu ar 
galės surinkti tokią didelę 
sumą.

Punskiečiai mano, jog pir
moje eilėje reiktų pastatyti 
mokytojų namus ir bendra
butį moksleiviams. Vietos 
visuomenė tikisi, kad Seinų 
Apskrities Taiyba supras 
ir padės pagerinti mokyto
jų ir mokinių darbo ir gy
venimo sąlygas.

Žiemis
(Iš “Aušros”)

New Delhi. — Indija pir
ko Jungtinių Tautų bonusų 
už $340,000.

MOKSLININKŲ BENDRADARBIAVIMAS
Taline įvyko Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Baltarusijos 

mokslininkų pasitarimas mokslinio tyrimo darbų koordinavi
mo klausimais. Lietuvos mokslininkų delegacijos sudėtyje 
buvo Mokslų akademijos prezidentas J. Matulis, akademikai 
J. Žiugžda, K. Bieliauskas, K. Korsakas ir kiti.

Pasitarimo darbe dalyvavo TSRS Mokslų akademijos 
prezidentas M. Keldyšas ir kiti įžymūs Tarybų Sąjungos 
mokslininkai.

Keletą dienų iki prasidedant pasitarimui M. Keldyšas su 
grupe Maskvos mokslininkų lankėsi Vilniuje. Svečiai, pasi
skirstę grupėmis, pabuvojo Vilniaus mokslinio tyrimo įstai
gose, institutuose, gamyklose, domėjosi, kaip mokslininkų pa
siekimai įdiegiami į gamybą.

Nuotraukoje: Maskvos mokslininkai viešėjimo Vilniuje 
dienomis. Svečiai lankosi Lietuvos rlSR Mokslų akademijos 
Chemijos ir cheminės technologijos institute. Antias iš kai
rės—M. Keldyšas, ’ ‘ ................

Tarp New Jersey ir New 
Yorko valstijų būna nema
žai nesusipratimų. Tie ne
susipratimai įvyksta todėl, 
kad tuo pačiu klausimu kai
myniškoje valstijoje būna 
skirtingi įstatymai

Pavyzdžiui, N. J. valsti
joje uždrausta jaunuoliams 
parduoti stiprus gėrimus 
neturint 21 metų amžiaus. 
Kuomet N. Y. valstijoj tuos 
gėrimus gali pirkti sulaukę 
tik 18 metų amžiaus.

N. J. autoritetai pyksta 
ant N. Y., kam ji nepatvar
ko panašiai kaip N. J. Nes, 
girdi, mūsų jaunuoliai per
sikelia per Hudson upę ir 
šiaip dasigauna į N. Y pu
sę, įsismagina, įsirėžia ir 
pargrįžę į N. J. padaro 
daug nesmagumų ir akci- 
dentų.

Randasi ir daugiau 
nesusipratimų

Iš N. J. į N. Y. važiuoja 
dirbti apie 150 tūkstančių 
darbininkų kasdien. O iš 
N. Y. į N. J. į darbus va
žiuoja tik 40,000.

N. Y. valstijoje, apart fe- 
daralinių taksų, visi turi 
mokėti ir valstijai taksus. 
N. J. valstijos taksų nėra. 
Niujersiečiai jaučiasi, kad 
jie yra skriaudžiami. Jie 
turi užsimokėti už transpor- 
taciją ir tuo pačiu sykiu tu
ri mokėti valstijai taksus 
tik todėl, kad jie ten dirba. 
Tokių taksų nauda N. Y. 
būna 28 milijonai dol. Ta
čiau biznio įstatymai yra 
kitokie: Jei ką nors pirksi 
N. Y. ir pasiimsi su savim, 
nežiūrint,, kad būsi iš kitos 
valstijos, .tai taksus mokėsi; 
o jei nusipirksi didesnį 
daiktą, kuris vertas pasiun
timo į kitą valstiją, tai už 
tokį daiktą taksų mokėti ne
reikia. Biznis visuomet gau
na palengvinimų.

Taksų reikalu dirban
tiems N. Y. iš N. J. kova 
ėjo už jų panaikinimą apie 
pora metų. Pagaliau šiaip 
taip susitaikė ir niujersie
čiai daugiau taksų nemokės, 
bet neaiškumų dar randasi.

Partijų skirtumai 
irgi kenkia

Jau keleri metai eina de
rybos tarp N. J. ir N. Y. 
dėl subankrutavusio Hud
son-Manhattan Tubes gele
žinkelio. Abi valstijos su
pranta, kad tas geležinkelis 
yra reikalingas dėl geresnės 
transportacijos tarp abiejų 
valstijų. Tačiau kiekivena 
valstija iš to nori pasinau
doti. Dėl to reikalo abiem 
valstijom nere i k ė t ų eik
voti nei valstijų pinigų. Tik 
reikia susitarti ir pavesti 
N. Y. Port Authority. Tas 
padarytų viską. Nupirktų 
geležinkelį ir jį sutvarky
tų, nes turto jis turi apie 
bilijoną ir pusę dolerių.

Kad pavelytų pirkti tą 
geležinkelį, tai N. Yorko 
valstija reikalauja, kad N. 
Y. P. Authority pastatytų 
World’s Central Trade Mar
ket žemutinėj vakarinėj da
ly j Manhattan, N. Y., kuris 
atsieitų du šimtu milijonų 
dolerių.

New Jersey su tuo nesu
tiko. Pagaliau po ilgų dery
bų naujasis N. J. guberna
torius Hughes ir N. Y. gu
bernatorius Rockefeller su
sitaikė ir nutarė N. Y. sta
tyti kalbamą marketą. Ir 
N. J. ’seimelis (legislation) 
patvirtino. Dabar lieka tik 
N. Y. seimeliui sutarti pa
tvirtinti. Tai bus nupirk
tas kalbamas geležinkelis 
su įvairiais pagerinimais ir 
tuo pačiu sykiu New Yor-

kas gaus pasaulinį marke
tą.

Bet čia ir vėl įvyksta ne- 
sipratimas tarp n i u j o r - 
kiečių. Visas reikalas čia 
sukasi svarbiausiai apie 
New Yorko miestą. Res
publikonas gubernato r i u s 
tarybose su niujersiečiais 
New Yorko didmiesčio me
rą demokratą Wagnerį ig
noravo. Meras sako., kad 
jis oficialiai kaip didmiesčio 
administratorius netu r ė j o 
jokių pasitarimų su guber
natorium ir apie tą dalyką 
tik tiek žinąs, kaip ir pa
prastas pilietis, tik iš laik
raščių.

Jis kreipėsi į New Yorko 
seimelį paaiškindamas, kad 
reikalas yra svarbus ir sta
tymas World’s Trade MarJ 
keto palies keletą pastatų, 
kas palies ir miesto taksus. 
Ir jis ragino seimelį, kad 
nesiskubintų su užgynimu 
to projekto, pakol dalykas 
pilnai išsiriš ir bus visiems 
aiškus.

New Yorko seimelį valdo 
respublikonai. Ar jie mero * 
Wagnerio paklausys, tai tik 
ateitįs parodys.

* • — • —
Kalbant apia N. Y. Port 

Authority. Jo reikalas dar 
nėra užbaigtas. Kaip žino
ma, jo direktorius Tobin už 
paniekinimą Kongreso buve<*' 
nubaustas 30 dienų kalėji
mu ir $100. Dalykas buvo 
atiduotas apaliacijų teismui. 
Teismas įvyko. Už N. Y. P. 
A. argumentavo adv. Dew
ey. Teismo pasekmės dar 
nepaskelbtos.

Newarke įvyko Public 
Service kompanijos b ūsų 
vairu otojų ir mechanikų 
streikas, kuris Niujersėj iš 4 
valstijoj esančių 21 apylin- ? 
kės palietė 19. Streike da
lyvavo 5,600 darbininkų. 
Streikas tęsėsi tris dienas. 
Darbininkai laimėjo 10 cen
tų daugiau į vai. ir už 16 
mėn. 8 cent. į vai. daugiau. 
Taip pat pagerinimą hos- 
pitalizacijoj ir pensijos 
klausimuose. Unija pri
klauso prie AFL-CIO.

c
Andai Newarke buvo at

vykęs Teamstarių Unijos 
prezidentas James Hoffa. 
Jis kalbėjo telefonų ir tele
gramų darbininkams, kurie 
priklauso AFL-CIO. Mitin
ge dalyvavo apie 1,500 dar
bininkų.

Darbo unijų vadams da
bar madoje vieton or
ganizuoti neorganizu o t u s 
darbininkus., jie skaldo se
nąsias unijas.

Įgijus •

Kiek amerikiečiai 
surūko?

Jungtinių Valstijų Agri
kultūros departam e n t a s 
skelbia, kad 1961 metais mū
sų gyventojai daugiau su
rūkė, negu pirmesniais me
tais. Jie surūkė 528,000 mi
lijonus papirosų, už kuriuos 
sumokėjo 6,900 milijonų do
lerių, iš kurių federalė vy
riausybė taksais gavo $3,- 
100,000,000.

Buvo suvaitota 496,000,- 
000 svarų tabako. Tabaką 
farmeriai augino ant 1,174,- 
000 akrų ploto.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt.,

JAV Agrikultūros depar
tamentas kreipėsi į Kongre
są, kad uždraustų iš kitų 
šalių įvežti bites. Sako, kad 
Jungtinių Valstijų bites 
“nukentės”, jeigu jos mai
šysis su kitų šalių bitėmis”.

kovo (March) 2, 1962



Philadelphia, Pa.
Vasario 23 dieną įvyko 

LLD 10 kuopos susirinki
mas. Iš raportų sužinota, 
kad darbas eina pirmyn, 
išplatinta 45 “Vilnies” ka
lendoriai, gauta keli “Lais
ves” ir “Vilnies” skaityto
jai, seni prenumeratoriai 
atnaujinti.

Aido choro laiškas priim
tas. Nutarta kuopos var
du duoti skelbimą į progra
mų knygutę jų rengiamo ju
biliejinio koncerto. Nutar
ta parinkti ir nuo atskirų 
simpatikų Aidui pasveikin
ti. Philadelphiečiai tikisi 
vykti į- aidiečių 50 matų ju
biliejinį koncertą gegužės 
mėnesį dideliu busti.

Komisija pranešė, kad 
kuopos pietūs su koncerti- 
ite programos dalimi įvyks 
sekmadienį, kovo 18 dieną, 
svetainėje 715 North 6 St., 
tarp Fairmount Avanue ir 
Brown St., 3 vai. Girdėsi
me Aido chorą, Menkeliū- 
naitę, Mikužytę ir kitus pa
sižymėjusius daininink u s. 
Tai bus pakartojimas jubi
liejinio “Laisvės” koncerto, 
įvykusio pereitais metais 
Brdoklyn-e, kurį įrekordavo 
B. Banys. Skamba gražiai, 
aiškiai girdisi dainininkų 
dainos žodžiai.

Philadelphiečiai neturi 
progų vykti į Brooklyną pa
siklausyti gerų koncertų, 
pasižymėjusių dainininkų, 
tai jų koncertas bus pas 
mus. Pasakykite savo kai
mynams, kad daly v a u t ų 
skaitlingai.

Brolis su seserim prieš 
kelis mėnesius atvykę iš 
Shenandoah, Pa., į šią apy
linkę, tapo areštuoti api
plėšime banko Trenton-e, N. 
J. Sesuo gali būti ištekė
jusi už lietuvio — John No- 
jūnas, keturių vaikų moti
na, persiskyrusi su vyru. 
Sakosi, negalinti tinkamai 
šeimynos užlaikyti, savano
riai pasidavė, kuomet kuni
gas sutiko, kad jos vaikai 
bus užlaikyti prieglaudoje.

Philadelphijoč laikraščiai 
pranešė, — nekurie išspaus- 
no ir jos paveikslą, — kad 
Regina Leonaitė išvyksta į 
Lietuvą pas savo jaunų 
dienų mylėtinį Stasį Bikul- 
čių, baigusį Vilniaus uni
versitetą, susituokimui. Re
gina prieš pora metų atvy
ko pas tėvus Chicagon.

Eva Havas, Pennsylvani- 
jos univarsiteto studentė, 
nepasitenkino dien r a š Č i o 
“In qu i re r” pasisakymu 
prieš buvusią studentų de
monstraciją Washing tone 

• taikos išlaikymo reikalu. Ji 
sako, kad studentų demonst
racijos vyks iki bus sulai
dytas atominių bombų 
sprogdinimas.

Kovo 2 d. sukanka viene- 
ri metai, kai mirė Senas 
Vincas (Jakštys), Laikas 
bėga, palikdamas tik prisi
minimus. Vincas bus prisi
menamas par ilgus metus. 
Jis paliko gražių savo dar
bų, parašytas knygas, apy
sakas, sakytas kalbas, drau
giškumą. Velioni prisimins 
ir gyvenantieji tėvynainiai 
Lietuvoje.

E. F. lokalas 72 pasira
šė dvejų metų kontraktą su 
Royal Electrotype kompani
ja. Bus pakeltos algos ke
turiais doleriais savaitėje 
ir kiti pagerinimai. Palie
čia 242 darbininkus.

Unijų bankete dalyvavo 
virš tūkstantis svečių. Uni
jų pareigūnai, miesto ir 
valstijos valdininkai pasisa
kė Muž King Anderson.bilių, 

kad būtų teikiama sene
liams medikalinė pagalba 
nemokamai.

Teisėjas Byaron A. Mi
ler atsisakė panaikinti kal
tinimus prieš 4-is studem 
tus, kurie 1961 metų balan
džio mėnesį pikietavo prie 
federalinės valdžios namo 
su iškabomis “Šalin rankas 
nuo Kubos,” nors to reika
lavo prokuroras ir policis- 
tai, kurie juos are š t a v o . 
Prokuroras nežino, ką dary
ti su teisėjo nuosprendžiu.

Mainieriai kaltina kompa
nijas, kad jos nesumokėjo 
nuo iškasamos keturių šim
tų tūkstančių tonų anglies 
po 70 centų nuo tono. Ang
lis išvežta į užsienį.

Po dviejų dienų South 
Jersey busų vairuotojų 
streikas pasibaigė. Jis pa
lietė susisiekimą tarpCam- 
deno ir Philadelphijos.

Pilietis

Worcester, Mass.
Mirė A. Meliauskas

Vasario 24 d. nuo širdies 
smūgio mirė Antanas Me
lia,uskas, 74 metų amžiaus, 
savo namuose, Paxton, 
Mass. (Worcesterio prie
miestyje), į kurį išsikėlė 
prieš 14 metų. Jis Worces- 
teryje išgyveno 40 metų. Iš 
amato buvo dailidė ir namų 
budavotojas (carpenter).

Priklausė prie LDS 57 
kp., L. S. ir D. Draugijos, 
LLD 11 kp., Liet. Ukėsų 
klubo, dailidžių unijos. Vi
są laiką prenumeravo “Lais
vę”, lankydavo pažangius 
parengimus ir paremdavo 
aukomis.

Liko laisvai palaidotas 
vasario 27 d., Moreland ka
pinėse Paxtone. Paliko nu
liūdime žmoną Oną Meliaus- 
kienę (Masaičiutę), dukteris 
Violetą ir Oną, ir sūnų Do
nald. Jo brolis Petras tik 
prieš pusantro mėnesio mi
rė Worcesteryje.

žingeidi sueiga ir Pietūs
Kovo 4 d. įvyks Liet. Sū

nų ir Dukterų Draugijos 
moterų skyriaus komiteto 
rengiami pietūs 1-mą valan
dą dienos laiku. Tai ne vien 
kad pavalgysime bendrai 
šimtinė publika skanius pie
tus, bet moterų komiteto 
sekretorė Marijona Meškie- 
ne ruošia muzikos ir dainų 
programą iš naujų talentų. 

Matę pamokas sako, kad 
programa bus labai žingei
di.

Marijona Meškienė (Jab- 
lonskaitė) JAV augusi ir iš
simokslinusi, naudoja gra
žiai abi kalbas. Yra našlė, 
jos vyras Nikodemas Meš- 
kus mirė jau prieš apie de- 
sėtką metų. Marijona sau 
viena gyvena. Ji sako, kad 
jai namuose be piano būtų 
negyvenimas. Nepaisant jau 
virš pusamžio metų, ji skais
ti, jauno būdo, gyva mote
ris. Nemažai praeityje yra 
pasidarbavusi mokyda m a 
skirtingas grupes ir pavie
nius muzikos ir dainos. Ji 
mokino vaikų draugijėlę 
“Žiburėlį”, tai jau prieš/su
virs 30 m., vėliau Aido cho
rą ir moterų grupes. Ji da
bar aktyviai darbuojasi L, 
S. ir D. Draugijoje moterų 
skyriuje.

Šis parengimas bus lyg ir 
minėjimas moterų šventės— 
Kovo 8 d. Tai bus tikrai ne
paprasta sueiga, žingeidi 
programa. Visi dalyvaukite!

D. J.
1 :• t ’.r . X

Baltimore, Md.
Įvairios žinios

B.ethlehem Steel Co. Spar
rows Point laivų' Štatyklojė 
nuleido į vandenį “naują lai
vą “Santa Magdalena”. Ap
eigose dalyvavo statyklos 
viršininkai ir Bogotos arki
vyskupas.

Šioje laivų statykloje se
niau dirbau, tai turiu pa
žįstamų darbininkų. Man te
ko proga su jais pasikalbė
ti. Darbininkai • skundėsi, 
kad unijos vadai prasti — 
nepaiso darbininkų reikalų.

Tik vieną progresą pa
stebėjau. Seniau negrai dir
bo tik paprastus darbus, 
dabar mačiau jų jau yra ir 
meistru.v

Mrs. Ferante pašaukė po
liciją, nes kas tai sienoje 
beldėsi. Kada pralaužė sky
lę, pamatė ten paukštį-traz- 
dą. Pabaugintas, jis susira
do skylę, per kurią buvo 
įlindęs ir vėl išlėkė.

Mieste įvyksta daug va
gysčių, plėšimų ir ant mote
rų pasikėsinimų. Vienoje 
mokykloje 15-kos metų am
žiaus mokinė skundėsi, kad 
ją gatvėje vyriškis su gink
lo pagalba vertė įeiti į jo 
automohbilį.

Jonas

Scranton, Pa.
Ot, kaip ntigasPadoriavo
Mūsų miesto mokyklų ta

ryba ilgai gaspadoriauda- 
ma taip nugaspado r i a v o 
mokyklas, kad iš 33 mokyk
lų, pastatų 16-kai reikalin
gas nemenkas remontas, 
arba net kai kurioms ir už
darymas kaip netinkamų. 
Kad suremontuoti, arba ne
tikusių vietoj naujas at
statyti, tai taksų mokėto
jams atsieis nemažiau kaip 
$4,054,149. Dabar pas 

| kiekvieną miesto gyventoją 
kyla klausimas: tai kur gi 
toji mokyklų taryba miego
jo, kad iki šiol ji nematė 
mokyklų pastatuose blogėji
mo ir laiku nesiėmė remon
to? Dabar kalba net apie 
uždarymą trijų mokyklų, o 
^vaikučių perkėlimą į kitas 
artimesnes mokyklas.

Bet šis uždarymo klausi
mas atsiduoda pasmirdusią 
žuvim. Mokyklas rengiasi 
uždaryti tas, kurios randa
si arčiausia prie katalikiškų 
parapijinių mokyklų. Dau
gelis tėvų, norės ar ne, tu
rės leisti savo vaikučius į 
parapijines. Pavyzdžiui, 23- 
čia mokykla randasi pačio
je miesto šiaurės dalyje, 
kur nėra visai arti viešosios 
mokyklos. Daugelis tėvų 
bus priversti leisti vaiku
čius į arčiausiai esančią ai
rių katalikų parapijinę mo
kyklą. Taip pat' ir vakari
nėj miesto' dalyj. Airių ka
talikų šv. ■ Petriko parapija 
tik ką užbaigė, ir vyskupas 
pašventinb,’ naują už 700,- 
000 dolerių mokyklą. To
kiai mokyklai reikia nema
žai mokiiwj, o kur jų gau
ti? Tai, of, mokyklų taryba 
ir kalba apie uždarymą 
viešųjų mokyklų toje miesto 
dalyje. Reikia atsiminti, 
kad mokyklų taryba suside
da didžiumoj ;.iš rymietiškų 
krikščionių, tai argi jie 
priešinsis vyskupo užgai
doms?

Prastas susiraminimas
Mūsų miesto darbo biuras 

raminasi mažėjimu bedar
bių, bet... Štai iš raporto: 
Lackawanna paviete su pra
džia 1961 metais viso dir
bančiųjų buvo 85,800, arba 
700 daugiau kaiį> prieš me
tus laiko. Betgi su pabaiga 
gruodžio mėn. ir sausio, šių

metų, skaičius nedirbančių
jų paaugo net 1,900. Tai 
kur jau čia tas pagerėji
mas? Pagerėjimas į atbu
lą pusę;; žingsnis pirmyn, 
du atgal. Ir ką tasai darbo 
biuras su tokiu savo rapor
tu mano apgauti?

Geriau tiešytis, 
negu krimstis

Pennsylvania Power & 
Light kompanija, kuri turi 
apžiojusi visą rytinę Penn- 
sylvanijos valstijos dalį, ku
ri ir Scranton Electric kom
paniją apžiojo, raminasi, 
kad iki 1970 metų jos įmo
nių vertė pakils 337 milijo
nais dolerių; kad jos visas 
turtas iki 1970 metų daaugs 
iki 912 milijonų dolerių. 
Yra kuo tiešintis! Taipjau 
sako, kad naudojimas elek
tros iki to laiko pakils 70 
procentų. Bet kaip bus su 
kaina už kilovatvalandžius 
—nesako. I. V.

Philadelphia, Pa.
Ligoniai

Aplankiau sergančią drau
gę Steponę Matulienę, gy
venančią 39 Karves Rd., 
Levittown, Pa. Ilgai serga. 
Randasi po gydytojo prie
žiūra, bet palaisniui sveiks
ta. Smagu buvo matyti, 
kad jau gali pavaikščioti.

Mary Ambrose., gyvenanti 
3350 Friendship St., turė
jo akies operaciją. Dabar 
randasi namie ir sveiksta.

Paulina Kaspariūnienė, 
811 Solly St., taip pat turė
jo operaciją, bet dabar jau 
sveiksta namie.

Anna Žalnieraitienė, 1009 
Jackson St., turėjo širdies 
sunegalėjimą, o dar prisidė
jo augintinio E. A. Pikūno 
mirtis. Ligonę ir dabar lan
ko gydytojas. Influenzija 
susirgo jos draugas Charles 
Žalnieraitis. Tai dar nau
jas rūpestis.

Serga Uršulė Žilinskienė. 
Ji randasi Cooper Hospita- 
lyje, Camden, N. J. Ka
dangi sunkiai serga, tai 
lankytojų nepageidauja.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti ir daly
vauti parengime, kuris 
įvyks kovo 18 d., 715 No. 
6th St. Apie parengimą bus 
parašyta vėliau.

P. Walantiene

Chicago, 111.
“Vilnies” koncertas 

buvo puikus
Praėjusį sekmadienį, va

sario 25 ęL, į Mildos teatrą 
sugužėjo gražus kiekis sve
čių pasižmonėti ir išklausy
ti turtingos dainų ir muzi
kos programos.

Programą atidarė J. Pau
liukas. Trumpą kalbelę pa
sakė S. J. Jokubka. Paskui 
ėjo programa: Ex Mainie- 
rių choras, vadovaujamas 
O. Tilvikienės, pasirenkant 
sutartinai ir gražiai padai
navo keletą dainelių. Bar
bara Jerman su smuiku ir 
Tim Balakas su akordeonu 
išpildė: “Hungarian 
Dance,” LBaby Doll,” pol
ką ir kitus muzikinius kū
rinius tikrai muzikaliai ir 
gražiai. P. Dauderis' solo 
padainavo “Naujoji gady
nė,” “Vakarinė daina” ir 
priedui “Darbuokis-triusk.” 
Club Metros šokėjai, vado
vybėje Paul Shramovich, 
pašoko “Russian Suite,” 
“Ural Dance,” “Saber 
Dance” ir kitus. Apie 20 
jaunuolių, mergaičių ir ber
niukų, išdarė įvairias figū
ras " ir grupėmis, ir pavie
niai. Tikrai buvo ko pasi
grožėti.

Roselando Aido choras, 
vadovybėje D., Murelienės, 
pasirenkant padainavo kę-

Žinios iš Lietuvos
ATSISKAITO
BIBLIOTEKA

Kauno masinė biblioteka 
Nr. 5 surengė ataskaitinę 
konferenciją, kurioje buvo 
aptartas praėjusių metų 
bibliotekos darbas.

Ataskaitinį prane Šimą 
padarė jos vedėja T. Šir- 
vinskienė. Ji papasakojo, 
kaip biblioteka, propaguo
dama įvairią literatūrą, pa
siekė nenjažai laimėjimų. 
Skaitytojų gretos išaugo iki 
873. Jie per praėjusius me
tus perskaitė net 21,052 
knygas. Dvigubai padidėjo 
visuomeninės - politinės li
teratūros išdavimas. Su
rengtos šešios masinės prie
monės. Iš jų — trys šefuo
jamoje Kazlų Rūdos rajono 
Mičiurino vardo kolūkio 
bibliotekoje.

Konferencijoje, kuri oje 
dalyvavo daugiau kaip 200 
skaitytojų, buvo išrinkta 
aštuonių aktyvių skaitytojų 
bibliotekos taryba.

Pabaigoje meninę progra
mą atliko “Drobės” fabriko 
saviveiklininkai, vadovauja
mi V. Lukiansko.

A. žižiūnas

lias dainas. Šį kartą Aido 
choras buvo negausus, nes 
daug choristų serga, kiti iš
vykę į šiltus kraštus, bet 
aidiečiai harmoningai dai
navo. Pusę programos iš
klausius, buvo 30 minučių 
pertrauka. Svečiai nuėjo į 
apatinę salę užkąsti ir išsi
gerti. Skamba varpelis ir 
vėl svečiai susėda kėdėse ir| 
klauso antros dalies progra
mos.

Pasirodo Ciceros Moterų 
choras. Jis padaugėjęs nau
jomis dainininkėmis. Vado-
vaujant Estelle Bogden, 
choras dainuoja dainelę 
apie tiltą ir žaliąją girelę.

Vyrų kvartetas: R. Žilis, j 
P. Dauderis, M. Widra ir 
F. Kirka atlieka: “Kampe 
tupi” ir Šuberto serenadą. 
Vėliau jiems padeda solistė 
V Urbi kas. Po to vėl vieni 
vyrai dainuoja “Laikas.” 
Jiems akompanuoja D. Mū
relis.

Jerman ir Balakas sugro
ja keletą šaunių kūrinių, jų 
tarpe puikiai atliko Štrau
so valsą.

Solistė Estelle Bogden 
dainuoja pasirenkant, nau
ją dainą iš Lietuvos ir “Va- 
silkėlės.”

Antru kartu pasirodo
Club Metros šokėjai. Jie 
atlieka ukrainų kvartetą 
“Metesitsa,” “Nalvosikch” 
ir “Hopak.” Jaunuo 1 i a i, 
mergaitės, tautiškomis suk
nutėmis. Visi gražiai atro
dė ir nepaprastai puikiai 
šoko. Jų pačių akordeonis
tai šauniai grojo įvairias 
rusų melodijas ir šoko ka- 
drylių.

Pasirodo puikus L K M 
choras, vadovybėje D. Mū
relis. “Trobelė prie upės,” 
solistas P. Dauderis, iš “Či
gonų.” Sveikinimas jaunų
jų, iš operos “The Grand 
Duches,” solistė Vale rija 
Urbikas. Akompanistė An
na Peters. Dar iš operos 
“Viengungiai,” choras ir 
kvartetas, kuriame daly
vauja Markevičius, žavin
čiai sudainavo.

J. Misevičia filmavo pro
gramos -eigą.

Svečiai programos pildy- 
tojams nesigailėjo katučių.

Po šaunaus koncerto, 
spūstis apatinėje salėje. Šo
kiai vyko prie Samoškos or
kestro.

Daug linksmybių ir dva
sinio peno išsinešė iš šio 
“Vilnies” muzikinio vaka
ro. Koresp.

VILNIEČIŲ RODIKLIAI 
GERESNI

Iš kelionės į Rygą grįžo 
grupė Vilniaus statybinin
kų. Buvo suvesti Rygos ir 
Vilniaus statybos trestų 
1961 metų socialistinio lenk
tyniavimo rezultatai. Pagal 
daugelį rodiklių mūsų sosti
nės statybininkai pirmauja 
palyginti su draugais iš Ry
gos. Vilniaus statybas trasu 
te didesnis vieno darbininko 
išdirbis. Šiek tiek geresni ir 
gyvenamojo ploto atidavi
mo naudoti rodikliai.

Vilniečiai pakvietė Ry
gos statybininkus į tresto 
komunistinio darbo brigadų 
sąskrydį, kur bus pasirašy
ta ir socialistinio lenktynia
vimo su Rygos statybos 
trestu sutartis 1962 me
tams.

V. N.

Azerbaidžano studentai 
Vilniuje

Vilniaus Valstybinio Peda
goginio instituto studentai 
sulaukė svečių — pas juos 
praleisti žiemos atostogų, 
pasidalinti darbo patyrimu 
atvyko Azerbaidžano M.
Achundovo vardo pedagogi
nio instituto studentai.. Tįe- 
legacijos sudėtyje — instN 
tu to dėstytojai, kom jauni-1 
mo darbuotojai, aktyvūs
SMD nariai, mokslo pirmū
nai.

Į Kijevą vyko grupė Kau
no Medicinos instituto stu
dentų aktyvistų. Su savo 
draugais, Kijevo Medicinos 
instituto studentais, jie da
linsis darbo patyrimu, įdo
miai ir turiningai praleisda
mi atostogas.

V. N.

MAŽIEJI ARTISTAI 
KAUNE

Nedidelis melsvas auto
busas “Latvija”, liuktelėjęs 
į priekį, sustojo prie “Lie
tuvos” viešbučio. Iš jo išli
po tokie pat maži žmonės. 
Netrukus, įsikūrę viešbuty
je, jie susipažino su miestu, 
o vakare — jų laukė pirma
sis pasirodymas. Tai į mūsų 
miestą atvyko Maskvos Li
liputų cirkas, vadovauja
mas įžymios cirko meistrės 
Anons Ruskich, kuri jau 16 
metų diriguoja mažųjų ar
tistų kolektyvui.

Štai ką ji papasakojo:
—Mūsų kolektyvas, beje, 

vienintelis šalyje, susideda 

GIBBSTOWN, N. J.

Sukako vieneri metai, kai mirė

Senas Vincas (Jakštys)
Jis mirė 1961 metų kovo 2 dieną Gibbstown, N. J.

Liūdni mums buvo praėjusieji metai, gyvenant 
be ilgamečio mūsų mylimo globėjo ir patarėjo. Lai jis 
ilsisi ramiai šaltoje žemėje, o mes jį visuomet pri
siminsime su meile ir širdgėla.

Duktė Elzbieta, žentas Fredis
k Anūkai: Jean ir Frank

.....................  • ■'—« i ,■ v*. .imi-' ■ ■■u., v j i

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., Lietusių salėje, 29 Endicott St., 
pradžia 1-mą valandą diėną.

Meninė programa susidės iš muzįkalinės apysakos. / 
širdingai kviečiame visus dalyvauti mūsų jubilieji
niuose pietuose. Rengėjos

. ... .. ....■.-'.s
5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., kovo (March) 2, 1962

iš 25 artistų. Daugumas jų 
baigę ir aukštąsias mokyk
las, bet, pašaukti cirko are
nos, iš daugelio šalies mies* 
tų susibūrė Maskvoje. Į 
Kauną atvykome pirmą 
kartą. Prieš tai gastrftliMFo- 
me Vilniuje, kur, reikia^pa: 
sakyti, turėjiome didelį pasi
sekimą. Jūsų mieste sve- 
čiuosimės 10 dienų ir paro
dysime apie 20 spektaklių. 
Praėjusiais metais daug ke- v 
liavome — savo meną dej 
monstravome Baku, : Ktas- 
nodaro, Taganrogo, Lenin
grado, Rygos ir kitų šalies 
miestų žiūrovams. Meistriš* 
kūmas nuolat auga. Mūsų 
“mažyliai” labai darbštūs; 
treniruojasi daug kartų per 
dieną. Tad, aišku, iš jų ga
lima daug laukti.

Maskvos Liliputų cirkas 
kauniečiams parodė savo 
didelį meistriškumą: de- 
mostravo oro gimnastai, 
žonglieriai, ekvilibri štai, 
klounai-paradistai, kurie 
vykusiai užpildė pertrau
kas.

A. Jurkštas

PRANEŠIMAI
Brockton, Mass. , 

i
Montello Vyrų Dailės Grupės 

rengiamas “šurum-Burum" Vasario
24 d. dėl blogo oro neįvyko. Taigi 
dabar jis įvyks sekmadienį, kovo 25 
d.^March 25tli). Vieta—Lietuvių
Tautiško Namo kambariuose, 8 Vine 

Montelto. Pradžia 2-rą valandą 
popiet.
^Tikimės, kad oras tuo laiku jau 

bus geras, tad kviečiame vietinius 
ir iš toliau atsilankyti. Pelnas nuo 
šio parengimo yra skiriamas “Lais
vei." Geo. Shimaitis ’ (18-19)

OZONE PARK, N. Y. X

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 7 d., 7:30 vai. vaft., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti. §i£- 
me susirinkime turėsime karštos ka
vos ir skanių užkandžių. Pasižiū
rėkite į mokesčių knygelę, gal jau 
reikia mokėti. Prot. sekr. (18-19)

► 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 (17-18)

BROCKTON, MASS.

LLD 6-tos kuopos susirinkimas1 
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 turirpe 
svarbių reikalų apsvarstymui.

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 kerimų. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiame vietinius Ir 
iš apylinkės dalyvauta būsite pa
tenkinti. Rengimo komisija 17-18)
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Lietuviškos naujienos
• Rašo A.

Išvedžiojimai pagal reikalą
Kai “Laisvėje” buvo para

šyta, kad G. Zimanas yra 
“dzūkas”, tai tautininkų ir 
kitos spaudos ironijai nebu
vo saiko. Piktinosi, kad Lie
tuvoj tiek daug “negryn- 
kraujų” pavardžių... ne taip, 
kaip pav.: K rupavičius, 
Landsbergis, Lonskorons- 
kis, Sidzikauskas, t.t. Riet 
staiga ši kanonada nutilo. 
Mat, iš vienos mokslininkų 
delegacijos pabėgo toks 
“žemaitis” iš Kretingos Juo
zas Miklovas. Geologas iš 
profesijos. O informuoja 
apie Lietuvą pagal reikalą. 
Kaip, pavyzdžiui: “Žmonės 
Lietuvoje, visgi, religingi” 
bet “lietuviškas jaunimas, iš 
tiesų, veržiasi į mokslą.” 
Kaip čia yra, nei buvęs 
profesorius “Grauro k a s” 
nepaaiškins. Geologas Mik
lovas turi bėdų. Be anglų 
kalbos jis netinka nei šlavi
ku.
Nauja Indros simfonija

Vasario 8 d. lietuvių kom
pozitorių suvažiavime pir
mu kartu buvo išpildyta 
simfonija “Griuvėsių mies
tas”. Dirigavo pats kompo
zitorius J. Indra.
Lietuviai kailininkai 
gavo medalius

Kauno Giedrio vardo 
Kailių Apdirbimo įmonės iš
dirbiniai garsėja visoje 
TSRS. Neseniai Maskvoje 
vykusioje parodoje kaunie
čiai gavo sidabro medalius. 
Viena iš apdovanotų buvo 
vyr. inžinierė Nina Sadaus
kaitė.
Lietuviai cementininkai 
geriausi visoj TSRS

Kartu su akmeniečiaiš 
galime džiaugtis žinia, jog 
iš visos TSRS savo geru ir 
kruopščiu darbu Lietuvos 
cemento įmonė laimėjo per
einamąją dovaną. Vien tik 
sausio mėn. Akmenės ce
mento gamykla pagamino 
virš plano 1,755 tonų cemen
to.
Dailininkų suvažiavimas 
Vilniuje iškėlė vitražistus

Vasario 9 Vilniuje prasi
dėjo lietuvių dailininkų są
jungos suvažiavimas. Kalbė
jo J. Kuzminskis, pirminin
kas. Visasąjunginės draugi
jos sekretoorius J. Serabri- 
anis pareiškė, kad “visos 
tarybinės šalies dailininkai 
didžiuojasi lietuvių vitražo 
meistrų kūrybiniais laimė
jimais; juos žavi pasiekimai 
grafikos srity, įdomūs ir ta
pytojų ieškojimai”. Įdomu,, 
kad ir išeivijoj dabar stip
riausiai stovi lietuviai vitra- 
žistai, po to grafikai. Kau
nietis J. Vaitys suvažiavime 
pasisakė prieš kai kurių 
kauniečių dailininkų palin
kimą “užsidaryti tavame 
siaurame pasaulėlyje”, iš 
“kurio gimsta menki, ab
straktūs stilizuoti darbai”. 
Naujas filmas Lietuvoj

Lietuviškas Hollywoodas 
išleido naują filmą vardu 
“Svetimi”. Scenarijų parašė 
A. Jonynas ir J. Požėra. 
Jauni aktoriai vaidino vi
sus pagrindinius vaidmenis: 
G. Balandytė, B. Babkaus- 
kas, A. Šulcas, S. Petronai- 
tis. Režisavo M. Giedrys. 
; Filmų kritikas A. Rud- 
zinskas rašo, kad “filmas 
vaizduoja dviejų moralių, 
dviejų pasaulėjautų kovą. 
Keliamos problemos nu
šviestos dabarties požiūriu, 
dabarties vertinimu. Filmo 
autoriai traktuoja nagrinė
jamas problemas partiniu 
požiūriu...” Filme gausu “be

i lj niuo

galo mielų širdžiai gimtojo 
Lietuvos krašto peizažų”. . 
Kiek teisybės gražbylystėj?

Vasario vidury lietuvių iš
eivių grupės sukrunta veik
ti: rinkti pinigus “laisvini
mui”, “nepriklausomy b ė s 
atstatymui”, “vizitams”. 
Skaitome tokias antraštes: 
“Neužtenka vien tikėti, kad 
Lietuva bus “nepriklauso
ma”, pareiškė (tautininkas) 
Vytautas II Abraitis”. Bet 
veltui manytumėte, kad štai 
kreditas atiduodamas tėvy
nės lietuviams, kurie dirba, 
stengiasi darbu ir kūryba 
įrodyti, jog lietuvių tauta 
yra savarankiška. Ne tėvy
nainiai, bet išeiviai pasiten
kina gražbylyste apie “tikė
jimą”. Toliau tautinin k o 
kalboj štai kaip: “Mes tiki
me, kad negali civilizuota
me pasaulyje amžinai viena 
žmonijos pusė būti vergais, 
kita — laisvais”. Nagi, ar 
galima gražiau pakartoti 
Lincolno ir Lenino žodžius?
O Lozoraitis žino 
“vergiją” geriausiai

Kitas gražbylys — Stasys 
Lozoraitis, “Lietuvos diplo
matijos šefas”, informuoja, 
ka’d jam daug žymių, jog 
Sovietų priespauda Lietuvo
je vykdoma vis naujais ir 
pavojingais tautai būdais:... 
Stiprinama rusinimo akci
ja... mokoma rusų kalbos... 
jaunimas verčiamas(l) kel
tis iš Lietuvos į SRS gilu
mą... okupacinė valdžia ruo
šia naujus smūgius prieš 
dvasiškiją (!) ir tikinčiuo
sius (I), planuoja per arti
miausius trejus metus su
naikinti Lietuvos Bažnyčią 
(!!!)”—pasakoja toliau še
fas, prisiskaitęs, turbūt 
“Draugo” ar “Darbininko”.

Kiek demagogijos, kiek 
veidmainiškumo, kiek pad
laižiavimo darbdaviams yra 
šiuose neatsokominguose 
pareiškimuose!
Prieštarauja Vašingtonu i

Nemokytas amerikon i š- 
kos istorijos stebiesi — ar 
nenustebtų Jurgis Vašing
tonas, jei patirtų, kad da
bartinis prezidentas daro 
viską, kad su Europa ir bri
tais palaikytų kuo glau
džiausius- santykius, įsteig
tų beveik vieną armiją 
(NATO), ir jau kalba apie 
Atlanto federaciją. Kaip 
viskas pasaulyje keičiasi!..
Keturi šiandieninės 
Lietuvos atstovai

Gruodžio numery “Tėvy
nės Balso” bendradarbiai E. 
Balčiūnas ir J. Juknevičius 
pateikė įdomų reportažą 
apie keturius naujosios san
tvarkos auklėtus lietuvio ti
pus. Tai kultūringi, veržlūs, 
šios naujosios gadynės žmo
nės:

Vytautas Žilys, 31 metų, 
inžinierius, Vilniaus grąžtij 
įmonės vienas išrad ė j ų. 
ruošias doktoratui. Tipiška 
ir jo žmona — tos pačios 
įmonės matematinės statis
tikos specialistė.

Algimantas Baltakis, 25 
metų, technikas, lietuviškų 
“IBM” skaičiavimo mašinų 
gamyklos vienas smarkiųjų. 
Algimantas didžiuojasi pri
sidėjęs prie pirmosios lietu
viškos skaičiavimo mašinos 
sumontavimo. Po to jis įsto
jo į KP Instituto Vilniuje 
esantį skaičiavimo mašinų 
fakultetą. Jis stalo tenisi
ninkas, jis taip pat dirba 
ir prie sudėtingesnės skai
čiavimo mašinos vardu 
“Rūta” sumontavimo. Jis 
baigia montuoti ir savo šei
mą. Ruošias povestuvinei

Dalyvaukite Tarp tau tin e s 
Motery dienos minėjime

Kovo Aštuntoji — Tarp-1 visą programą atliks pačios 
tautinė Woteru Diena. Ji gi- moterys: Mikįred Stensler, 
mė kovose už taiką, ir šie- E. Brazauskienė, N. Ven- 
met juo labiau šią dieną vi- tienė, O. Čepulienė, K. Ru- 

pasaulio moterys dar | šinskienė, N. Buknienė, K.
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so ] 
karta tars savo žodi už tai
kos išlaikymą, prieš bran
duolinių ginklų bandymus.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas Kovo Aštuntąją 
atžymės sekamą sekmadie-, te. 
nį, kovo 4 dieną,.“Laisvės”| Rengėjos nuoširdžiai 
salėje,'Ozone Parke. Tai bus i kviečia Niujorko lietuvius 
šaunus sambūris, kuriame1 skaitlingai dalyvauti.

Lincolno Brigados sidabrinio 
jubiliejaus atžymėsimas

sekmadienį mui. Sudėta apie $2,500. Sa- 
Palm Gardens salėje, Man- Įėję buvo tokių, kurie davė

Praėjusį

organizacija.
Atsimenate

hattane, įvyko masinis 
mitingas Lincolno Brigados 
25-čiui paminėti. Žmonių 
dalyvavo apie 1,200, kupina 
salė. Buvo kalbų, buvo me
ninė programa; dainavo j 
įžymusis liaudies daininin- Ispanijoje dar vis kankina
mas Pete Seeger.

Kas yra toji Lincolno Biri-1 dėl kurių išlaisvinimo Lin- 
gada? 'colno Brigada darbuojasi.

Tai Ispanijos pilietinio j Gatvėje prie salės buvo 
karo amerikiečių veteranųi pastatyti reakcionierių pa

stumdėliai mitingui pikie- 
tuos laikus, tuoti, bet nieks į juos ne

kaip geriausieji amerikiečių kreipė rimtesnio dėmesio.
Mitingas Lincolno Briga

dos sidabriniam jubiliejui 
atžymėti pavyko visais at
žvilgiais.

sūnui; vyko į Ispaniją ka
riauti prieš fašizmą—prieš 
Franco, prieš Hitlerį, prieš 
Mussolini? Jie ten nuvykę ir 
pasivadino Lincolno Briga- 

(Jrįžę (kurie grįžo, ku- 
nežuvo karo fronte) į 
, nusitarė palaikyti tą 

Sumaišė lavonus
Dvi našlės, Mrs. Mary 

Tummineli ir'1 Mrs. Rose 
vai-'Lott, mirė 52-me kvartale 

džia šią organizaciją įdėjo State ligoninėje, Brooklyne

dą.
rie
JAV 
organizaciją. Ir palaiko!

Makartizmo laikais

dabar Lincolno 
teisminiame

Anie tai vy- 
kalbėta ir šia-

į “subversyvių” knygą. Ir 
šiandien, einant McCarrąno 
įstatymu, verčia Lincolno 
Brigadą registruotis kaip 
“svetimos valstybės agen
tūra.”

V^granai - kovotojai, ku
rių dauguma vėliau buvo 
JAV ginkluotose jėgose ir 
kariavo prieš fašistinės 
ašies valstybes, žinoma, at
sisako registruotis. Reika
las atsidūrė teisme.

Ir štai 
Brigada yra 
kovos lauke, 
iriausiai buvo 
me mitinge.

1952 metais buvęs Pro
gresyvių partijos kandida
tas prezidento vietai Vin
cent Hallinan sake kalbą. 
Jis ragino visuomenę remti 
Ispanų karo veteranus, ku
rie kadaise buvo skaitomi 
herojais, o šiandien val
džia1 apskelbia juos “šalies 
priešais”;

Įėjimas į šį mitingą buvo 
99 c. asmeniui. Bet vėliau 
ten pat mitinge buvo par
duodami paveikslėliai, tiks-1 lavonais: jie 
lu sukelti pinigų apsigyni- dą sumaišyti.

kelibnei į Kaukazo kalnyną.
Intelektualo tipu parink

tas dailininkas Donatas Va
latka. Jo naujamartė tar
nautoja stud i j u o j a jau 
penktus metus ekonomiją 
UniĮversitete, o Donatas di
plominiam darbui ruošia 
lietuvio laivininko Klaipė
doje portretų seriją. . *

Reportaže jaunosios lie
tuvės tipu parinkta Onutė 
Lukoševičiūtė. Ji virėja. Bet 
devyniolikametė, jau Pre
kybos technikumo abituri
entė. Brava lengvaatletė, 
grakšti slidininke. Ir mano
te, kad jai to gana — ji 
įstojo Universiteto ekono
mikos fakultetan. o atosto
goms važiuosianti niekur 
kitur, bet prie Gintaro jū
ros:

Petrikienė, V. Bunkienė ir 
L Mizarienė. Dainuos ir vi
sas Aido Moterų choras.

Po programos bus duota 
užkandžių su karšta kavu- 

po $100 ir daugiau!
Vadinasi, Lincolno Bri

gada yra pasiryžusi kovo
ti, apginti savo vardą nuo 
reakcionierių - makartistų.

Fašistiniuose kalėjimuose 

mi apie 6,000 anti-fašistų,

1958 m. sausio 18 d.
Kitą dieną Mrs. Tummi- 

neli sūnus, Michaelį kolie- 
kas veteranas ir CrOšby 
atėjo į George šermeninę 
Brooklyne atiduoti motinai 
paskutinę pagdvbą.

Tuo pačiu kartu ir dėl tos 
pačios priežasties M’anhat- 
tane, Mrs. Lott yaikai,Pra
nas, irgi nesveikas vetera
nas, ir Mrs. Sylvia Goldberg 
nuėjo į Brettsch Neider šer
meninę.

Tuojau abidvi šeimos su
rado, kad ligoninė išdavė ne 
tuos lavonus. Tos šeimos 
patraukė ligoninę teisman 
ant $50,000 “už pažeidimą 
asmenybės.”

Tummineli advokatas nu
rodė, jog jos abudu sūnūs 
visą savo amžių buvo krikš
čionys.

Advokatas, atstovauj ą s 
Praną Lott ir seserį Gold
berg, nurodė, jog jųjų mo
tina visą gyvenimą prisilai
kė žydiškos tikybos.

Tada teisėjas Osterman 
nurodė, kas atsitiko su tais 
lavonais: jie buvo per klai-

George šer meninėje, 
Brooklyne, Mrs. Lott, išbal- 
samuota, rožančius ir kry
žius rankose, ir paguldyta 
dailiame karste su kryžiaus 
ženklu ant viršaus.

Tuo pačiu laiku Romos 
katalikė Mrs. Mary Tummi- 
neli paguldyta ant “tahara- 
li” lentos, paprastai naudo
jamos žydų ceremoniškose 
laidotuvių apeigose, ir pa
gal tradiciją suvyniota bal
toje prastyroje po juodu rū
bu ir papuošta Dovydo 
žvaigždėmis.

Kaip greit buvo surasta 
klaida, taip greit dr. J. A. 
Bianchi, pagalbinis ligoni
nės direktorius, patvarkė, 
kad abidvi šermeninės su- 
grįžintų lavonus, perrūdytų 
ir atiduotų saviems grabo- 
riams. *

Teisme (kuris Įvyko žio

Dienraščio “Vilnies” 
vajus ir laisviečiai

Lai sekamas trum pas 
laiškutis kalba pats už save:

62. II. 27 
Dienraščio “Vilnies” 
Administracijai, 

‘Chicagoje.
Didžiai gerbiami draugai! Į

Skaitau “Vilnies” darbi- j 
ninku spaudos bendrovės 
direktorių tarybos nutari
mą tuojau pravesti platų fi
nansinį vajų laikraščio su
stiprinimui. Mojatės sukel
ti dešimt tūkstančių dole
rių. Linkiu jums geriausios 
sėkmės.J

Bet žinau, kad su “pli
kais” linkėjimais mažai kas 
tesiskaito. Tad šiame laiške 
rasite dešimtinę. Gal ar tik 
ji nebus pirmutinė į jūsų 
fondą iš mūsų didžiojo Niu
jorko. Neabejoju, jog į jūsų 
atsišaukimą atsilieps ir ki
ti laisviečiai iš visų plačio
sios Amerikos kampų.

Tegyvuoja “Vilnis” ir vil
niečiai !

A. Bimba

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviams žinotina

Pasižymėkite ir atsimin- 
Į kite sekmadienį, kovo 11
1 dieną. Ruošiama nepapras
tai graži ir įdomi popietė. 
Ji susidės iš dainų ir kalbos.

Atsimenate tą šaunųjį 
“Laisvės” koncertą? Dabar 
bus pakartotos visos gra
žiausios chorų ir solistų dai
nos, kurias užrekordavo 
jaunuolis Benedict Banys, 
filadelfietis. O pertraukoje 
LLD žurnalo “Šviesos” re
daktorius Antanas Bimba 
pasakys kalbą labai ;svarbia 
ir aktualia Itemą: “Ar gali
mas visuotinis nusiginkla
vimas ir r gyvenimas > - be 
ginklų ir karų?” ? >

■ Popietę rengia LLD 185 
kuopa. Programa prasidės
2 vai po pietų. Įvyks Kultū
rinio Centro salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Vieta ir salė visiems gerai 
žinomos.

Visi ir visos nuoširdžiai 
kviečiami.

Koresp.

Dovanos “Laisvei”
Sekami Lietuvių Namo 

Bendrovės šėrininkai dova
nojo “Laisvei” savo Šerus: 
. LLD 10 kuopa, Philadel
phia, Pa., dovanojo 7 Šerus, 
perimtus iš LLD 141 kuo
pos, susivienijusios su LLD 
10 kp.

New Kensington, Pa., 
kuopa 4 šėrus.

Petras Anuškevičia, New
ark, N. J., 4

LLD kuopa, Camden, N. 
J., 4

| Gasper ir Veronika Kvet- 
kas, Cambridge, Mass., 3.

Olga ir George Pranskai, 
Gardner, Mass., 2.

Peter Flowers, Dorches
ter, Mass., 1.

E. ir J. Sliekai, Miami, 
Fla., 1.

Anna Misevičiene, Holly
wood, Calif., 1.

Joseph Aleksa, New Ha
ven, Conn., 1.

Šie šėrininkai tai padarė 
minėdami “Laisvės” 50 me
tų gyvavimo su kaktį. 
“Laisvės” personalas už tai 
jiems nuoširdžiai dėkoja.

mis dienomis), paaiškėjo, 
kad tarnautoja klaidingai 
buvo uždėjusi atpažinimo 
korteles ant abiejų lavonų 
ir prokuroro padėjėjas Ro
bert Schwartz, atmetė bile 
kokį piniginį atlyginimą.

J. N.

Fabrikantų užmojis 
prieš darbininkų algas

New Yorke ir apylinkėje 
pasireiškė fabrikantų pasi- 
mojimai kapoti darbinin
kams algas. JAV Kongresui 
pradėjus svarstyti biudžeto 
reikalus visa eilė kompanijų 
ėmė šaukti, kad jeigu ne 
gaus užsakymų, tai jos pa
leis darbininkus iš darbo.

Karo lėktuvų ir raketų 
gamintojai iš Republic Avi
ation Corp., Farmingdale, 
paskelbė, kad jeigu negaus 
užsakymų ant karo lėktuvų, 
tai paleis iš darbo 9,000 dar
bininku.

Išgąsdinti darbiniu k a i,, 
daugiau kaip 14,000, susira
šė ir pasiuntė delegaciją pas 
prezidentą Kenedį ir kon- 
gresmaną, prašant užsaky
mų. Užsakymų gavo, bet ne 
tiek, kiek norėjo. Tuojau 
kompanija 200 darbininkų 
paleido iš darbo, o kovo mė
nesį dar ketina paleisti 
1,500.

Šios kompanijos pavyzdį 
pasekė ir kitų fabrikų savi- 
nikai, kur gaminama gink
lai arba amunicija.

Pagal kongresmano Pike 
G. Otis pranešimą, Long Is
lando fabrikantai Republic 
Aviation Corp,, American 
Bosch Arma Corp., Gruman 
Aviation Corp, ir kitos jau 
1962 m. gavo už $152,000,- 
000 valdžios užsakymų ant 
lėktuvų ir kitokių ginklų. 
Bet fabrikantų isterija ne
sibaigia. Jie grasina darbi
ninkų atleidimu.

Krug Baking Cjo. N. Yor
ke darė biznį per 33 metus. 
Jos vedėjai su George W. 
Krug priešakyje pareikala
vo, kad kepyklų darbinin
kai, duonos ir pyragaičių iš
vežioto jai nusimuštų, algas, 
kitaip uždaro savo biznį.

• kepyklų darbininkai pri
klauso prie American Ba
kery Workers unijos lokalo 
50, o išvežiotojai prie Inter
national Teamsters unijos 
lokalo 550. Pas Krug kom
paniją dirbo i980 darbinin
kų. Jie atsisakė nusimušti 
algas. Krug Baking Co. už
darė savo biznį.

SUGRĮŽO Iš FLORIDOS
Praėjusį antradienį po 

šešeto savaičių atostogų Flo
ridoje sugrįžo Jonas Gašlū
nas, LDS prezidentas. Su
grįžo gerai saule “apde
gęs,” gerai, sveikai atrodo. 
Džiaugiasi geru poilsiu. Jam 
Florida ir jos šiltas oras la
bai patikę. Na, o ten būda
mas, jis plačiai susiėjo su 
Miamės lietuviais, dalyvau
damas jų keliuose parengi
muose. Šį kartą iš Miamės 
ir jos apylinkių niekur to
liau nebuvęs išvykęs. Rep.

PULK. J. GLENNO 
ATSILANKYMAS

. “Laisvei” einant į spaudą, 
ketvirtadienį, New Yorke 
laukiamas JAV astronau
tas John Glenn. Bet šiame 
numeryje mes jau negalime 
suspėti tą aprašyti. Bus se
kamoje “L” laidoje.

Paieškojimas
Paieškau Jurgio 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.

(18-19)
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Randasi ligoninėje
Amelia Keras, maspefhie- 

čių J. ir O. Kalvaičių duktė, 
vasario 27-tą pergyveno 
sunkią operaciją, pašalino 
tulžies akmenis (gall sto
nes).

Amelia ranasi Kew Gar
dens General Hospitalyje. 
Lankyti galima kasd i e n 
2:30 iki 4 popiet, vakarais 
7—8.

Linkime greit pasveikti.

Kas bus balandžio 
pirmoje?

Ogi bus vaidinama labai 
juokinga komedija “Dėdė 
atvažiavo” ir eilėraščiai: 
“Neliūdėk, žalias berželi,” 
“Lietuvaitės džiaugsmas,” 
“Skrisk, paukšteli balandė
li,” “Sugrįžk, sūnau,” “Lie-y 
tuvos žiedai” ir “Siunčiam 
rožę Lietuvon.” Ir viską tą 
atliks Lietuvių Liaudies Te
atro komedijantai aktoriai: 
Magdelė Juškienė, Onytė 
Kazlauskienė, Marytė Ta- 
melienė, Ievutė Graunienė, 
Mikolas Stakovas, Karolis 
Benderis ir Jonas Juška.

Kiek jau yra žinoma, tai 
aktoriai repetuo darni vis 
įdeda ir įdeda į komediją 
daugiau ir daugiau juokų. 
Ir atrodo, kad bus labai juo
kingas vaidinimas. Eilė
raščiuose taipgi aktoriai 
įdeda gražius judėjimus su 
vaizdais. Tai irgi bus la
bai įdomūs. Nes, mat, pir
mu kartu eilėraščiai taip 
bus vaidinami.

Tokie juokų vaidinimai 
pas mus dabartiniu laiku 
labai retai įvyksta. Taigi, 
visi ir visos nepraleiskite 
šios progos — šito vaidini
mo nematę. Ateikit gar
džiai pasijuokti ir pasigėrė
ti eilėraščių • vaidinimais.’ 
Juk vaidins gerai jau žino
mi aktoriai, tai užtikrinta, 
kad jie mūs nesuvils.

Viskas įvyks sekmadienį, 
balandžio 1-mą dieną, 3 vai. 
popiet, Ukrainą salėja, 
Grand St., kampas Driggs 
Ave., Brooklyne.

Širdingai kviečia visus 
Rengimo Komitetas

APIE PLIENININKŲ 
PASITARIMĄ

Bal Harbour, Fla. —Uni
ted Steelworkers unijos va
dai tariasi su plieno gami
nimo kompanijomis del nau
jojo kontrakto. Pasitarimai 
dar nedavė rezultatų. Uni
jos vadai sakd) kad kompa
nijos krauna plieną į rezer
vą. Tas rodo, kad jos nesi
rengia patenkinti unijos 
reikalavimus.

Manchester, N. H. — Iš 
Darthmouth kolegijos 85 
mokytojai pasisakė prieš 
statymą slėptuvių nuo ato
minių bombų.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES l LIETUVĄ 
ir j visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo 
GIMINĖMIS 

COSMOS tuojaus gaus Jums 
VIZAS ir patarnaus tvarkant 
visus kitus smulkius reikalus ir 
formalumus ir tuomi

JOS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 
ATSIGABENTI jūsų 

gimines iš USSR
Bet kokią kelionę planuojant— 
j bet kokį kraštą, susižinokite 

arba ateikite j

COSMOS Travel Bureau •
45 West 45th Street 
New York 36, N. Y. 

Tel. CI 5-7711




