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KRISLAI
Pienas ir bombos.

AMERIKA ATNAIJJIKS BRANDUOLINIUS BANDYMUS ORE
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• Lotynų Amerika, senatoriai Taip pareiškė prez. Kenedis;)
— ■ __ _. _ V J A a a

ir JAV pagalbos programa
“Vilnies“ vajus.
Tai gėrė, tai lakė!
Atsiliepimas ir paaiškinimas

— Rašo A. Bimba —

Ne tik amerikiečiai, bet vi-1 Washingtonas. 
sa žmonija tapo pritrenkta j 
mūsų vyriausybės praliesim u, Į 
jog ji pradės naujus branduo- Į vadinamos 
liniu ginklų bandymus atmos- i Progress” 
f eroj e. ; gal šia

Ir tai daroma išvakarėse | valstybės 
Ženevos konferencijos! Juki 
tai lyg būtų bombos paleidi
mas į pačią konferenciją. Iš 
naujo prasidės atominių gink
lų tobulinimo lenktynės, nes 
juk ir kitos šalys neatsiliks.

Atsiminkime, kad atominių 
ginklų bandymai po žeme A- 
rizonos valstijoje eina be per
stojo per paskutinius kelis mė
nesius. O dabar bandymai 
prasidės ir ore!

Kolumnistas J. Reston tei
gia, kad mūsų krašto bizniui 
pakenkė neseniai vyriausybės 
vesta propaganda prieš Tary
bų Sąjungą. Buvę įkalbama 
žmonėms, kad tarybinių ato
minių bombų bandymai erdvė
je užteršė mūsų pieną. Išsigan
dę žmonės nustoję pieną gerti. 
Farmeriai susirūpino. Išsigan
dęs prezidentas Kenedis pra
dėjo agituoti žmones daugiau 
kartoti pieno. <

Matote, kaip kartais pavei
kia propaganda.

Ir ką tie mūsų reakcionie
riai beišgalvos gązd i n i m u i 
žmonių ?!

Štai pranešimas vasario 28 
d. iš Endicott, N. Y. Ten kata
likų parapijinės mokyklos di
rektorius kunigas John Zen- 
der paėmė savo dvidešimt še
šis moksleivius, pavadino juos 
“komunistais,“ įsakė jiems už
grobti mokyklą ir “parodyti 
praktikoje, kaip komunistai 
pasielgtų su mūsų mokyklo
mis.“

Vaikams įsakyta pirmuoju 
savo “viešpatavimo“ veiksmu 
nuplėšti nuo sienos mūką su 
nukryžiuotu Jėzum Kristum 
ir ją sudaužyti. Paskui ‘ko
munistai“ atėmė iš vaikų va
dovėlius ir juos sunaikino, o 
jų vieton padavė “komunisti
nius“ vadovėlius.

Kai tie kunigo Zender pa
puošti parapijinės mokyklos 
chuliganiukai siautėjo, kuni
gas šaukė į kitus moksleivius: 
Matote, kaip komunistai susi
dorotų su mumis ir mūsų mo
kyklomis!

čikagiečių vajus dėl sukė
limo dešimties tūkstančių do
lerių savo dienraščio reikalams 
turėtų susilaukti nuoširdžiau
sios visų laisviečių paramos. 
Atsiminkime, kad neseniai či- 
kagiečiai labai gražiai pasvei
kino mūsų “Laisvės“ suvažia
vimą. Reikia su jais atsiteisti.

šitas specialus “Vilnies” fi
nansinis vajus tęsis iki laikraš
čio bendrovės suvažia v i m o , 
kuris įvyks gegužės mėnesio 
pradžioje.

Palinkėkime čikagiečiams 
sėkmės jų gražias pastangas 
paremdami aukomis. Jie mums 
bus dėkingi, o mūsų sąžinė bus 
rami, atlikus savo darbinin
kiškas pareigas.

Ar žinote, kad po tos “veiks
nių“ misijos į Baltąjį namą, 

^metonos ambasadorius Kajec- 
.GVas Washingtone surengė ban- 
*ketą, kuriame, sakoma, daly
vavo keli šimtai sukviestų 
“svečių“? Jie gėrė, lakė, ūžė

(Tąsa 6-tam pusi.)

Prasi- bet dar daugiau pablogins 
dėjo senatorių kritika taip Jungtinių Valstijų santy- 

forlkius su Lotynų Amerika... 
n*' JAV pozicija yra labai su

silpninta Kastro komunisti
nio veikimo... Lotynų Ame
rikoje vis mažiau gerbiamas 
JAV vardas”. ***

Senatorius Humphrey yra 
narys Senatinio 
užsienio reikalais, 
—nare Senatinio 
skvrimui užsienio 
bėms pagalbos.

Programą kritikavo ir 
j kiti. Vieni reikalavo peror
ganizuoti “Alliance for Pro- 
'gress”, kiti sudaryti atski- 
i ra komitetą iš žmonių, ku
rie geriau pažįsta Lotynų

“Alliance 
programos, 
programą

Pa-
JAV

Sunki naujųjų valstybių 
gyvavimo pradžia

Akrą.—Ganos respublikos 
prezidentas Kwame Nkru- 
mahas sakė kalba atidarant 
šalies pirmąjį uostą, kuris

pasirengęs teikti pagalbos 
Pietų ir Centrinės Ameri 
kos šalims, ypatingai, kad 
pastojus kelią komunizmui.

i v i

Kalbėdamas su preziden- 
| tu senatorius Hubert Hum
phrey pareiškė: “Jūsų “Al
liance for progress” yra už- 
klimpus biurokratų dumb-' 

' lyne”. Jis išstojo prieš vals- 
I tybės sekretorių Ruską ir 
F. Hamiltoną, tos progra
mos direktorių, v

komiteto 
o Smith 
komiteto 

valsty-

visa žmonija susirupmusi
Washingtonas.— Praėju- j minių ginklų tobulinimo

si penktadienį, kovo 2 die-; lenktynės. Taip preziden- 
ną, prezidentas John Kene-lto pranešimą suprato ir iš- 
dis pasakė kalbą, kurioje aiškino viso pasaulio opini- 
jis išdėstė vyriausybės pla
nus iš naujo pradėti erdvė
je atominių - branduolinių 
ginklų bandymus. Bandy
mai būsią pradėti kada 
nors balandžio mėnesį. Tai 
esą būtinai reikalinga Ame
rikos ir jos talkininkų “sau- bandymus užgiria ir remia.

j Iš kitos pusės visos neutra- 
liškos šalys smerkia tą žygį 
ir kritikuoja mūsų vyriau
sybės pasimojimą. Tai ne- SUnki. Dabar Jur 
reikia nė kalbėti, jog visos Valstijos Amerikoje 
socialistinės šalys Amerikos moderniška šalis, bet ir ten 
žygį griežtai smerkia.

gurnui ir apsigynimui”.
Tik vienu atveju, sakė 

prezidentas, bandymai ne
būtų atnaujinti, būtent, jei
gu Tarybų Sąjunga dabar 
tuojau arba būsimoje nu
siginklavimo konferencijoje 
prfiimtų Amerikos ir Ang-

Senatorė Margaret Qhase Amerikos padėti, o dar kiti Hjo planą dėl uždraudimo
Smith sakė: “Jeigu ta pro- reikalavo “atsargumo”, kad 
grama nebus geriau sutvar-1 pagalba nepasitar n a u t ų 
kyta, tai ji ne tik susmuks, Kastro pasekėjams.

Genevos konferencija ir
............ . »•*<** • J

NATO narių nesutikimai
Washingtonas — “Jung

tinės Valstijos yra bėdoje partamente veikia Walt 
su savo Europos talkininkė- Rostow’as, kuris save skai- mus oret
mis,” rašo korespondentas 
Sydney Gruson. Išvakarėse 
nusiginklavimo konferenci
jos, kuri įvyks Genevoje, 
svarbiausi NATO nariai 
reiškia nesutikimą su JAV 
užsienio politika. Štai 
skirtumai:

(1) Jungtinių Valstijų vy
riausybė atmetė vieną po

(4) JAV Valstybės de

kite Tarybų Sąjungos pa- saW 
siūlymą, kad į Geneva vyk- neyar
tų valstybių vadai ir tartų- 
si dėl nusiginklavimo. Pre
zidentas pareiškė, kad vir
šūnių konferencija įvyks tik 
tada, kai žemesnių diploma
tų pasitarimai duos teigia
mų pasekmių. Eile NATO 
narių sako, kad atsakyta 
“kietai ir be pasitarimo su 
jais”.

Anglijos premjeras Mac- 
millanas rado reikalo švel
niau atsakyti. Jis sako, kad 
vadų konferencija įvyks 
pirm birželio mėnesio, ne
paisant: ar žemesnių diplo
matų pasitarimai bus tei
giami, ar neigiami.

(2) Jungtinės Valstijos 
stoja už tai, kad pirm, kaip 
atsidarys Genevoje 18-kos 
valstybių konferencija nusi
ginklavimo reikalu, ten 
Anglijos, Francūzijos, Ita
lijos, Kanados ir JAV už
sienio ministrai laikytų sa
vo pasitarimą. Sutikimą da
vė tik Anglija. Francūzija 
pareiškė, kad jos užsienio 
ministras nedalyvaus, kad 
ji turės tik savo apžvalgi
ninką. .

(3) Kolonijų klaus i m e 
Jungtinių Valstijų politika 
yra nepasitenkinę Anglija,

to dideliu tarptautinių rei
kalų specialistu ir net 
“marksizmo žinovu”. Jis 
pateikė planą — reikalauti 
NATO narių, kad jie nu
trauktų prekybą su Kuba,

tie Anglija jau atsisakė jį pri
imti, nes jai toks žingsnis 
kenksmingas. Jai reikalinga 
prekyba su socialistinėmis 
šalimis. Šis Rostowo planas 

an d a pritarimo ir pas 
kitus NATO narius.

(5) Pasiremiant Rostowo 
“žinojimu” buvo laukta, kad 
Indijoje c 
rinkimus 
greso ir 
partijos.
vedė propagandą prieš Indi
jos gynybos ministrą V. K. 
Krishna Menoną. Bet ir ten 
apsirikta.

Eilė diplomatų numato, 
kad šie skirtumai, padidini
mas JAV veiklos Pietų 
Vietname, aštrinimas poli
tikos prieš Kubą gali at
stumti nuo JAV neutrališko 
bloko valstybes ir paveikti 
į eilė NATO narių. S. Gru- 
sonas rašo: “Tai pirmu 
kartu nuo 1949 metų, kada 
NATO buvo suorganizuota, 
pasireiškė taip rimti skir
tumai narių tarpe”.

parlamentarinius 
pralaimės Kon- 
kitos liaudiškos 
Vakarai atvirai

STATYS ATOMINĘ 
ELEKTRINĘ

Washingtonas. — Atomic 
Energy Commission leido 
General Dynamics korpora
cijai statyti elektros gami
nimo jėgainę, kurioje veiks 
atominė energija. Jėgainė 
bus statoma Peach Bottom,' 
60 mylių nuo Philadelphijos 

Belgija, Francūzija, Hollan- ir šiam miestui teiks elekt- 
dija ir Portugalija. ros energiją.

ja. Taip jį suprato ir Ame
rikos žmonės.

Atsiliepimas yra daug
maž toks: NATO šalys, y- 
pač Anglija, Amerikos vy
riausybės nutarimui atnau
jinti branduolinių ginklų

nuo sostinės. Naujasis uos
tas Timoje įrengtas moder
niai, bet jis dar ?turi tik 12 
laivų priplaukimo vietų. Per 
metus laiko galės priimti 
apie 700 laivų, šalies prezi
dentas, tarp kitko, sakė:

“Sunki pradžia mūsų ir 
kitų naujai įsikūrusių res
publikų... Bet ji visur buvo

yra

Visuose pasaulio kampuo- džios’. 
se labai bijoma, kad šitas 1 

|visų bandymų. O kadangi Amerikos vyriausybės nu- 
Tarybų Sąjunga jau ke- tarimas Ženevoje įvyksian- 
liais atvejais yra pareiškus, čios nusiginklavimo konfe- 
jog jai ir visoms socialisti- rencijos išvakarėse gali su- 
nėųis šalims tas planas vi
siškai, nepriimtina^,, nes jis 
reikštų tik išplėtimą šnipi
nėjimo, o ne kontrolę, tai 
nelieka abejonės, jog mūsų 
vyriausybė balandžio mėne
sį tikrai atnaujins bandy-

turėjo viską pradėti iš pra-

Jis sakė, kad prieš porą 
šimtų metų laivai sustoda
vo toli nuo Ganos krantų 
ir į juos laiveliais gabenda-

Kaip žinia, per paskuti
nius kelis mėnesius eina 
Amerikos branduolinių gin
klų bandymai po žeme. 
Žmonės stebisi ir klausia, 
argi neužtenka šių bandy
mų, kam juos iškelti į orą 
ir orą nuodyti? Preziden
tas savo pranešime sakė, 
kad po žeme bandymų ne
beužtenką.

Vadinasi, su šiuo Ameri
kos žygiu atnaujinamos ato-

daužyti visofe žmonijos su
dėtas viltis į tą konferen
ciją. Visiems atrodo, jog 
šitas nutarimas labai pa
našus į buvusio prezidento 
Eisenhowerio pasiuntimą į 
Tarybų Sąjungą šnipinėji
mo tikslams lėktuvo “U-2”, ko ir apylinkės gyventojai 
kuris sudaužė “viršūnių”, buvo sujudę, nes laukė at- 
konferenciją Paryžiuje ir skrendant astronauto John 
pridarė tiek daug žalos vi- Glenno. Valanda pirm jis 
sam nusiginklavimo reika- atskrido per 
lui. , pj cuivum, į • j —v,

Ypač Amerikos žmonės lėktuvo nelaimė, kurioje 
šiuo žygiu susirūpinę. Did-į 
žiulės protesto demonstra-1 
ei jos Niujorke ant rytojaus 
po prezidento pranešimo, 
ryškiai parodo,v kad Ameri-

vo negrus vergus. Bet tie 
laikai niekados negrįš.

Iki dabar Gana neturėjo 
uosto, tai laivai su prekėmis 
sustodavo atstu Atlante, o 
reikmenis laiveliais gabeno 
i krauta. Amerikietis B. 
Miller stebėjosi iš ganiečių 
stiprumo ir sugabumo: sau
si, iš pažiūros silpni žmo
nes, užsidėję dėžes po porą 
šimtų svarų vikriai bėga į 
krauta, c

Ganos respublika randa
si Centrinėje Afrikoje, prie 
Atlanto vandenyno. Ji uži
ma 91,840 ketv. mylių plotą 
ir turi 7,000,000 gyventojų.

Capetown. — Pietų Afri
kos Sąjungos vyriausybė 
nutarė neįsileisti japonų šo
kėjų grupės.

New Yorke įvyko 
baisi nelaimė

New Yorkas. — Ketvirta
dieni, kovo 1 d., New Yor-

radiją buvo 
pranešta, kad įvyko baisi 

žu-
vo 95 žmonės.

Po 10 valandos ryto 
New York International 
laukio, pakilo didžiulis “B- 
77” lėktuvas, skristi į Los

iš
or-

kos žmonės priešingi šiam Angeles. Iškilęs apie 800 pė- 
z-* V V w Y 1»'l 1 1 tL\ rx r?TT 0'1 111 I ■« Y • ■ ••savo vyriausybės žygiui.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis pareiškė, 
kad jeigu TSRS nesutiks su 
kontrolie uždraudimui ato
minių bombų bandymų, tai 
sekamą mėnesį JAV pradės 
atmosferoje bombas bandy
ti.

NewYorkas.--Šimtai žmo
nių demonstravo reikalau
dami taikos ir kad JAV ne
pradėtų V 
bandyti. Policija žiauriai 
puolė demonstrantus, kelis 
sužeidė ir apie 50 žmonių 
areštavo.

tomihes bombas

Washingtonas. — Salin- 
geris, Baltojo namo spaudos 
sekretorius, praneša, kad iš 
visos šalies ateina protesų 
prieš Kenedžio planą pradė
ti atmosferoje atominių 
bombų bandymus.

Maskva. — TSRS spau
da ir radijas kaltina JAV 
už išsisukinėjimą nuo nusi- 
ginklavimo, atsisakymą 
JAV vadų vykti į Genevos 
konferenciją ir ruošimą at-

mosferoje atominių bombų 
bandymų.

Londonas. — Afrikoje su
sikūlė anglų keleivinis lėk
tuvas “DC-7,” kuriame buvo 
110 keleivių ir Įgulos narių. 
Kiek žmonių žuvo—dar ne
žinia.

Raųgūnas. — Burmos ka
rininkai nuvertė valdžią, 
paėmė galią į savo rankas, 
paleido parlamentą ir pa
skelbė karo stovį.

Pekinas. — Kinijos kon-| 
greso posėdžiai nukelti nuoi 
kovo 5 į 19 d.

Leipzigas, Rytų Vokietija. 
—Atsidarė pavasarinė tarp
tautinė paroda. Atidaryme 
dalyvavo RA. Mikojanas ir 
vokiečiu vadas W. Ulbrich- 
tas.

Fayettville, N. C. — Re
zervistai pašaukti į JAV ar
miją paskelbė sėdėjimo 
streiką, atsisako valgyti ir 
reikalauja žinoti, kada jie 
bus paleisti namo.

dų nuopakilimo vietos, jis 
nukrito į Jamaica įlanką.

Dėl ko nelaimė atsitiko, 
—dar niekas nežino. Vieni 
sako, kad ore įvyko sprogi
mas, kiti — būk sprogo prie 
vandens, dar kiti tvirtina, 
kad jis ore apsivertė apačia 
į viršų. Sprogimo būta la
bai didelio. Lėktuvo dalys 
išlakstė pusmylio plote.

Iš 95 žmonių, jų tarpe 7 
lėktuvo įgulos, neliko nei 
vieno gyvo. Miesto policija 
buvo mobilizuota dėl tvar
kymo Glenno pasitikimo. 
Bet į nelaimės vietą pribu
vo apie 600 policininkų, 
daug ugniagesių, atskrido 

j malūnsparniai, bet nieko iš 
| keleivių gyvų nerado. Seka- 
|nią dieną buvo pranešta, 
kad surado tik 50 lavonų, il
tie apdraskyti. Dauguma 
iš jų buvo giliai į dumblą 
įstrigę.

Daugiausiai žuvo Kalifor
nijos žmonių, kurie skrido 
į namus. Žuvo admirolas R. 
L. Conolly ir nemažai stam
bių biznio pareigūnų. Nelai
mės priežasties ištyrimui 
atvyko civilinės aviacijos

pasitikimui nepakenkė. Oras 
buvo labai geras — diena 
giedri: šaltokas oras, bet 
sausas.

Glenno pasitikimas buvo 
ruošiamas taip, kad kuo
dą u g i a u s i a žmonių ga
lėtų jį “pamatyti”. Paradui 
kelias tęsėsi apie 20 mylių. 
Vietomis šaliatviai buvo pil
ni žmonių. Policija sako, 
kad apie keturi milijonai 
stebėjo. Niekados New Yor- 
ko mieste dar nebuvo tokio 
masinio pasitikimo. Kartu 
su
JAV astronautai bei numa
tomi ir lavinami tam žygiui 
asmenys.

Glennu dalydavo ir kiti 
V astronautai

Admirolams patinka 
lėktuvnešis

Washingtonas. — Admi
rolams patinka “Enterpri
se” lėktuvnešisa kuris yra 
1,124 pėdų ilgio,' 85,5000 to
nų įtalpos, ir gali vežti 100 
bombiniu lėktuvu, v v

“Enterprise” baigė staty
ti 1961 metais, jo pastaty
mui išleido apie $400,000,- 
000. Jis vyks į Viduržemio 
jūrą ir įsijungs į JAV šeš
tąjį karo laivyną.

Kai kurie karo specialis
tai mano, kad lėktuvnešiai 
pavojingų kitiems, bet ir 
jiems pavojus gresia nuo 
raketų.

Nors žinia pasklido apie 
baisią nelaimę, bet Glenno

JAPONAI PYKSTA
Washinngtonas. — JAV 

valstybės departamen tas 
ieško kelių susitarimui su 
Japonijos tekstilės fabri
kantais. Jungtinės Valsti
jos aprėžia iš Japonijos au
dinių įvežimą. Tas iššaukė 
japonų pasipiktinimą.
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Tarptautine Motery Diena
KOVO 8-ĄJĄ pripuola Tarptautinė Mote

rų,. Diena. Tai diena, gimusi kovose už taiką, už pri
pažinimą moterims lygių su vyrais teisių. Iš tikrųjų, ši 
diena gimė Jungtinėse Valstijose, ir tik vėliau, 1910 
metais, tapo paskelbta Tarptautine!

Kova dėl pripažinimo moterims lygių teisių su vy
rais jau daugelyje pasaulio šalių laimėta. Pirmiausia 
moters teisės buvo paskelbtos lygiomis su vyrų teisėmis 
visose gyvenimo srityse revoliucinėje Rusijoje, laimėjus 
Spalio revoliucijai. Paskui tas įvyko ir Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Socialistinėse šalyse moteris buvo pri
pažinta—visose gyvenimo srityse—lygi su vyru tuojau, 
kai ten liaudis laimėjo.

Kapitalistinėse šalyse dar ne visur moteris turi ly
gią teisę su vyru, nors dažnai ji dirba sunkiau negu 
vyras; ji augina vaikus, šeimą.

Kova dėl taikos išlaikymo tebesitęsia; prieš žmoni
jos akis dar vis tebestovi klausimas: ar išsilaikyk taika, 
ar neprasidės branduolinis karas, ar nebus sunaikinta 
civilizacija, kokią mes šiandien žinome?

Praėjusiais metais JAV moterys parodė visiems, 
kaip reikia kovoti prieš branduolinių ginklų bandymus, 
kaip kovoti už taikos išlaikymą. Netenka abejoti, kad 
jos pradėtąją kovą tęs, kad prie moterų vis daugiau pri
sidės ir vyrų, ypatingai iš darbo unijų, kad veikla, bu
dėjimas dėl taikos išlaikymo vis augs, vis plėtosis.

Lai Tarptautinė Moterų Diena įkvepia juo plates
nes amerikiečių moterų mases įsitraukti į kovą už tai
kos išlaikymo reikalą!

Lai Tarptautinė Moterų Diena uždega visą taikos 
trokštančią Amerikos visuomenę noru darbuotis, kad 
būtų taika, kad karo treškėjai būtų suvaldyti.

— o —
KOVO AŠTUNTĄJĄ kultūringi žmonės pagerbs 

tas moteris, kurios seniau ryžtingai kovojo už taiką ir 
darbo žmoniii interesus, ir kurios šiandien tebekovoja.

Jungtinių Valstijų žmonės turėjo savo didžių vei
kėjų ir jų turi, jomis didžiuojasi. Močiutė Jones, Močiu
tė Bloor, ir kitos, buvo pavyzdys visoms, kaip reikia ko
voti. Ethelė Rosenberg— kankinė.

Turi amerikiečiai įžymių veikėjų ir šiandien—sumi- 
nėtina. Elizabeth Gurley Flynn, kuri, sulaukusi 70 metų 
amžiaus, nei nežada pasitraukti iš kovos lauko.

Pažangieji JAV lietuviai taipgi turi puikių, prasi
lavinusių, veiklių visuomenininkių, nenuilstančių dar
buotojų, kuriomis didžiuojasi, kurias jie gerbia.

Lietuva didžiuojasi Maryte Melnikaite, Margyte ir 
kitomis, atidavusiomis savo gyvybę kovoje prieš vokiš
kąjį fašizmą.

Lietuvos revoliucinis darbininkų judėjimas turėjo 
<3alįgybę moterų veikėjų-kovotojų, kurioms nebuvo bai
dus joks priešo puolimas—nei kalėjimai, nei gi šautuvo 
kulka. Sųminėtinos: Marija Balandytė, Marija Vasi
liauskaitę, Elena Tautkaitė, Valerija Narvydaitė, Ona 
ŠrneigaUBkaitė, Klaudija Krastinaitė, Mariona Karmil- 
cevaitė, Matilda Endriukaitienė, Uršulė Lisienė, Adelė 
ir Izabelė Laukaitytės, ir daugelis kitų.

Lietuvių tauta gali didžiuptisv ir savo rašytojomis, 
tokioms, kaip Žemaitė, kaip Salomėja Nėris ir kitomis. 
Šiandieninėje Lietuvoje matome^daug įžymių moterų— 
rašytojų, mokslininkių, visuomenininkių, švietėjų, ak
torių, dailininkių; matome pasižymėjusių kolūkiečių ir 
darbininkių, gavusių aukštus ordinus už puikų darbą, 
už dideles pastangas, kuriant švesų gyvenimą sau ir vi
sai liaudžiai.

Visu tuo mes didžiuojamės. Tarptautinės Moterų 
Dienos proga mes jas visas sveikiname!

Apie Glenną ir Powersą
DVIEJŲ ĮŽYMIŲ JAUNŲ vyrų pavardės šiandien 

plačiai linksniuojamos amerikinėje spaudoje: John H. 
Glenn Jr. ir Francis Gary Powers.

1(960 metais Powers buvo pasiųstas lėktuvu patirti 
(šnipinėti), kas darosi Tarybų Sąjungoje. Ten jo lėktu
vą tarybinė raketa nušovė žemyn, patį Powers suėmė, 
teisė ir nuteisė 10 metų kalėjimo; bet iš kalėjimo jis 
buvo paleistas mainais su tarybiniu piliečiu Abel, ku
ris Amerikoje buvo nuteistas 30 metų kalėjimo, taipgi, 
sakoma, už šnipinėjimą.

J. H. Glenn vas. 20 d. buvo raketa iššautas į kos
mosą; aplėkė tris kartus aplink žemę ir laimingai nu
sileido ten, kur buvo iš anksto numatyta.

Šiandien pulk. Glenn (visai pelnytai) yra visoje ša
lyje gerbiama^ žmogus. Ir visi džiaugiasi, kad jis išliko 
gyvas, kad gy^as ir sveikas sugrįžo.

Tuomet, kada visi amerikiečiai džiaugiasi sėkmin
gu Glenno sugrįžimu—džiaugiasi, kad jis sveikas ir 
linksmas, tai ne visi amerikiečiai džiaugiasi Powerso 
sugrįžimu. į

Pirmiausia, kai Powers grįžo, jį pasiėmė Centrinė 
Žvalgybos taryba ir inkvizavo per daugiau kaip dvi sa
vaites. O reakcionierių spauda—kai kuri aiškiai ir at-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

Čikagos lietuviškų menše
vikų organas (vas. 26 d.) 
skelbia:

Keletas asmeny atkreipė dė
mesį į tilpusį “Draugo” vasa
rio 17 d. numeryje pranešimą 
iš Washington©, kuriame apie 
audienciją pas prez. Kennedy, 
tarp kitko, sakoma:

“Pirmininkaujantis L. ši
mutis paprašė prezidentą 
tarti žodį.”
Tie asmenys klausia mus: 

Argi p. Šimutis galėjo šitaip 
pasielgti? Jie sako, kad ir 
daugelis kitų pažįstamų jiems 
žmonių labai stebėjosi tuo 
“Draugo’’ korespondento ap
rašymu ir norėtų žinoti, ar tai 
tiesa.

Ne, tai netiesa. Pirminin
kas šimutis neprašė preziden
to “tarti žodį.”

Ta$ “Draugo” pranešėjas 
(matyt, didelis melagis), no
rėdamas, gal būt, delegacijos 
pirmininką “paaukštinti” — ir 
iškėlė jį net aukščiau už JAV 
prezidentą!

Atrodo, jog tas “didelis 
melagis” bus pats redakto
rius Šimutis, kuris norėjo 
pasirodyti dideliu. P. Gri
gaičiui labai nepatinka, kad 
koks nors kitas asmuo būtų 
už jį didesnis.

Na, o jeigu tą melą “Drau
ge” parašė ir ne “pats” Ši
mutis, o koks kitas bendra
darbis, tai, Grigaičio aki
mis, visvien “didelis mela
gis.”

Meluoja tie žmonės apie 
Tarybų Lietuvą, meluoja 
jie ir api-e patys save.

“Veiksniai” yra be - jo
kios etikos, be doros!

Kad delėgącįjos “žygisį” į 
Baltuosius rūmus privirė 
daug negardžios kdšės pa
tiems “veiksniams,” pripa
žįsta ir Čikagos marijonų 
laikraštis, kurį redaguoja 
P. Grigaičio bičiulis L. Ši
mutis. Bet kun. J. Pruns- 
kis (“D-as” vas. 27 d.) tie- 
šijasi, jog, girdi, ALT ši
tie “supurtymai” išeis svei- 
katon, nes ji gales persior
ganizuoti. z

Prunskis siūlo, kad tokį 
asmenį, “kuriame . . . pasi
reiškė nepataisomai dikta
tūrinės tendencijos,” reikią 
pašalinti, atšaukti iš tary
bos.

Vadinasi, šis “spirgutis” 
taikomas P. Grigaičiui, ka
dangi smetonininkai jam 
primeta visus griekus, dėl 
kurių šiandien tarp “veiks
nių” iškilo skandališkos 
piovynės. '

Matyt, smetonininkai ir 
klerikalai yra nusitarę 
“kirsti galvą” P. Grigai
čiui. Ar jam pavyks išsi
sukti? Reikia pasakyti, kad 
P. Grigaitis—gudrus, suk
tas politikierius, todėl dar 
visko gali būti.

Kiek tai liečia Amerikos 
lietuvių visuomenę — nebus 
jokio skirtumo, kokie dviko
jai prie ALT lovio stovės.

j L

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PAŽIŪRA Į KUBĄ 
IR KONFERENCIJĄ 
URUGVAJUJE

Lietuvos žinių agentūra 
Elta paskelbė TSRS vyriau
sybės pareiškimo sutinką, 
liečiant įvykusią Amerikos 
valstybių organizacijos kon
ferenciją Urugvajuje Kubos 
klausimu. Čia paduodame 
kai kurias to pareiškimo at
pasakojimo dalis. Skaito
me:

virai, kąi kuri pusiau atvirai— Powersą kaltina dėl to, 
kad jis ‘išliko gyvas. Ji, mat, norėjo, kąd, Powers būtų 
nusižudęs, ir kad būtų sunaikinęs lėktuvą, kuriuo lėkė 
šnipinėti! ; •

Neseniai Punta d<el,Ęs.tėje 
(Urugvajus) pasibaigęs AVO 
(Amerikos valstybių organi
zacija) užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimas buvo sugal
votas kaip savotiškas revoliu
cinės Kubos ^eįsmas ir pręlo- 
gas naujiems agresijos aktams 
prieš ją, nurodo TSRS vyriau
sybė. Dabar jau aišku, kad 
pasitarimas padarė daugiau 
žalos pačioms Jungtinėms A- 
merikos Valstijoms, negu Ku
bai.

Punta del Estės pasitarimas 
dar kartą iliustruoja, kaip nie
kinamai JAV vyriausybė žiūri 
į elementarias tarptautinės tei
sės normas, Suvienytųjų Naci
jų Organizacijos Įstatų princi
pus ir tikslus. Siekdamos, kad 
Kuba būtų pašalinta iš AVO, 
JAV tik pabrėžia, kad joms 
Amerikos valstybių organiza
cija yra ne regionalinė SNO 
organizacija, o faktiškai dar 
vienas uždaras karinis-politi
nis blokas, nukreiptas prieš 
Lotynų Amerikos tautų nacio
nalinio išsivadavimo kovą. 
AVO—tai ne vieta, kur teisu
sis gali būti apgintas, o prie
šingai, vieta, kur nepaklusnu
sis mušamas “didžiąja lazda.”

Pažymėjusi, kad Amerikos 
valstybiniai veikėjai teigia, jog 
Kuba kelianti grėsmę Jungti
nėms Amerikos Valstijoms, 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
savo pareiškime pabrėžia, kad 
ne Kuba mėgina eksportuoti 
revoliuciją į JAV ar bet ku
rią kitą šalį, o JAV ekspor
tuoja kontrrevoliuciją į Kubą 
ir stengiasi tam susirasti bend
rininkų Lotynų Amerikos šalių 
tarpe.

Pareiškime pažymima, jog 
JAV puola Kubą ne todėl, kad 
j? kam nors kelianti grėsmę, 
o todėl, kad tam tikri JAV 
sluoksniai niekaip negali su
sitaikyti su tuo, kad kubiečių 
tauta pakėlė galvą, pradėjo 
gyventi savą nepriklausomą 
gyvenimą ir dar išdrįso pasi
rinkti kitokią, negu’ Jingtinėse 
(Valstijose, > yisupmenipę • san
tvarką., * ‘t/.,.. . . .

Sunkų pasakyti^ kas labiau 
nulemia dabartinę JAV poli
tiką Kubos atžvilgiu: neapy
kanta viskam, kas pažangu,! 
socialinės pažangos idėjoms, 
ar būkštavimai:,Mkad Kubos pa
vyzdys užkrės neoficialių JAV 
kolonijų tautas, išardys nema
tomą JAV kolonijinę imperi
ją, kuri nusidriekė didžiulės 
Centrinės ir Pietų Amerikos 
platybėse. Bet šiaip ar taip, 
faktas tas, kad JAV politika 
Kubos atžvilgiu kelia rimtą 
grėsmę tarptautinei taikai ir 
saugumui.

Kokia teise, kokiais įstaty
mais remdamasi JAV vyriau
sybė ogranizuoja ir nukreipia 
agresiją prieš kitą šalį, kaltin
dama ją tuo, kad ši šalis su
kūrė kitokią socialinę santvar
ką, kitokią valstybę, negu no
rėtų Jungtinės Amerikos Vals
tijos. Jeigu JAV vyriausybė, 
pabrėžiama pareiškime, pasi
savina šią teisę, tai ji atsisto
ja ant labai netvirto pagrindo, 
nes JAV, kaip žinoma, neturi 
tokios karinės galios, kuri 
leistų joms diktuoti savo są
lygas kitoms šalims. JAV vals
tybiniai veikėjai turėtų pagal
voti ir nepamiršti, kad yra ki
tų šalių, kurios turi nė mažiau 
grėsmingą ginklą, budi taikos 
sargyboje ir pasirengusios ne
leisti kilti naujam karui.

Nereikia burti iš kavos tirš
čių, kur ir aplink kokias vals
tybes dislokuotos užsienio ba
zės. Tarybų Sąjunga žino, kur 
jos yra, kaip tai žino ir Jung
tinės Amerikos Valstijos, kaip 
žino ir visas pasaulis . . .

Tarybų Sąjungos tautos, sa
koma pareiškime, žavisi didvy
riška kubiečių tauta, reiškia 
savo karštus jausmus Kubos 
liaudžiai, , jos -pasiaukojamai 
kovai už naują gyvenimą. Ta
rybų Sąjunga-ir Kuba užmez
gė nuoširdžios'draugystės san
tykius, pagrįstus lygiateisišku
mu, savitarpiškai nau dingu 
bendradarbiavimu, suverenu
mo gerbimu.

> Tarybų Sąjunga rėmė ir at- 
teityje rems kubiečių tautą jos 

teišĮhgWJb!jkbVoje, padėjo ir 
ateityje rfjM> dildės, kaip yra 
priimta draugiškų suverenių 
valstybių tarpe. Padėdama 
Kubai, Tarybų Sąjunga atlie
ka ne tik savo pareigą šios 
šalies liaudžiai, bet ir stoja 
ginti šventos visoms tautoms 
teisės į laisvę ir nepriklauso
mą gyvavimą.

Tarybų Sąjungos vyriausybė 
pažymi, kad Kuba nėra vieni
ša, kad ji turi daug bičiulių 
ne tik Lotynų Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje, ir šių bi
čiulių tarpe — Tarybų Sąjun
ga. Kubos respublika, kaip 
yra aiškiai pareiškęs N. Chruš
čiovas, visuomet gali tikėtis 
tarybinės liaudies pagalbos ir 
paramos.

Reikšdama savo solidarumą 
su revoliucine Kubos respub
lika, pabrėžiama TSRS vy
riausybės pareiškime, Tarybų 
Sąjunga yra įsitikinusi, kad, 
remdamasi taikingųjų valsty
bių parama, didvyriškoji ku
biečių tauta apgins savo ne
priklausomybę, laimės savo 
teisingą istorinę kovą.

APIE JOHN GLENNO 
ISTORINĘ KELIONĘ

Astronauto John H. Glen
no istorine kelione aplink 
Žemę, aišku, didžiai susido
mėjo visas pasaulis. Tary
bų Sąjungos žinių agentū
ros TASS apžvalgininkas 
O. Vasiljevas paskelbė tary
binėje spaudoje:

Gleno skridimu dabar do
misi pasaulio spauda. Ver
tindami jo rezultatus, Ameri
kos laikraščiai ir kitų šalių 
spauda, žinoma, lygina jį su 
tarybinių kosmonautų skridi
mais 1961 metais. Laikraštis 
“New York Times” redakci
niame straipsnyje pažymi, kad 
Gleno skridimas “sumažino 
“atotrūkį” tarp Tarybų Są
jungos ir JAV. Tačiau laikraš
tis 'konstatuoja, kad “tebesa
mas. atotrūkis tarp J A V ir 
TSRS kosminių skridimų ‘ iš 
tikrųjų žymiai didesnis, negu 
būtų galima manyti.” Laivai, 
kuriais Gagarinas ir Titovas 
skraidė aplink žemę, svėrė 
beveik po 5 tonus, kai tuo 
tarpu ’’Friendship-7” svėrė tik 
1,346.6 kilogramo.

Laivų svoris, be abejo, bū
dingas rodiklis, bet, žinoma, 
svarbu ne pats laivų svoris, o 
tos mokslinės - techninės gali
mybės, kurias užtikrina dide
lis svoris.

Didelis svoris — tai didesnis 
skridimo saugumas, tai dub
liuotos ir, vadinasi, patikimes
nės laivo sistemos.

“New York Times” pažymė
jo, kad Gagarinas ir Titovas 
nusileido sausumoje, o Ameri
kos kosmonautas nusileido į 
jūrą. Galima manyti, kad nu
sileidimo pobūdis priklauso 
nuo riboto laivo svorio ir ne
buvo galima patikimai nusi
leisti kitais metodais.

Nusileidimo būdas žymiai 
mažina “Merkurijaus” kapsu
lės galimybes palyginti su 
“Vostoko” laivu. Matyti, kap
sule negalima nusileisti ne tik 
vandenyno paviršiuje, audrai 
siaučiant, bet ir sausumoje.

Jurijus Gagarinas apsisuko 
aplink žemę vieną kartą. Ti
tovas skriejo parą ir apsisuko 
daugiau kaip 17 kartų.

“Vostok” galėjo skrieti or
bita 10 parų, o “Merkurijus,” 
apsisukęs tris kartus, matyti, 
praktiškai išsėmė savo techni
nes galimybes.

Manoma, kad iš visų išmė
ginimų, kuriuos Glenui teko 
patirti atrenkant kandidatus 
kosminiam skridimui ir ruo
šiantis skridimui, “išmėgini
mas” nuolatiniais starto atidė
liojimais, tikriausiai, buvo vi
sų sunkiausias. Kosmonauto 
paleidimas buvo atidėtas de
vynis kartus. Starto dieną pa
leidimas buvo atidėtas — de
šimtą kartą — dar dviem va
landoms dėl kai kurių techni
nių sutrikimų sistemoje. t

Mes anaiptol nenorime men
kinti Džono Gleno skridimo 
vertės. Tarybiniai žmonės jo 
skridimą laiko įžymiu JAV 
kosminės technikos laimėjimu. 
Galima tik palinkėti Jungtinių 
Valstijų mokslininkams toles
nių laimėjimų vystant taikius 
kosmoso tyrimus, palinkėti, 
kad kosmjjno laivo pa- 

v a d i nimas “Friendship” — 
“Draugystė” taptų tautų 
draugystės ir taikos simboliu.

Francūzų laikraštis “Mon
de” rašė:

Bet juk papulkininkio Gle
no skridimas be grynai moksli
nės reikšmės turi ir kitą reikš
mę : kyla klausimas, kokiu 
mastu šis skridimas įgalino 
Jungtines Valstijas dalinai lik
viduoti atsilikimą nuo Tarybų 
Sąjungos? Be to, lengvai per
šasi šie palyginimo elementai: 
savo orbitinį skridimą ameri
kiečiai galėjo įvykdyti tik 
praėjus 10 mėnesių po to, kai 
tarybiniai žmonės praskynė 
kelią į kosmosą; tary b i n i ų 
žmonių aktyve yra du skridi
mai į kosmosą, tuo tarpu kai 
amerikiečiai, tiesa, įvykdę du 
balistinius skridimus, švenčia 
tik pirmąjį skridimą į kos
mosą; kapsulė, kurioje buvo 
papulkininkis Glenas, nesvėrė 
ir dviejų tonų, kai tuo tarpu 
laivai “Vostok” svėrė 4.5 to
nos. ‘

Iš Rom' 'Ą Italijos, Elta 
skelbia tokią žinią:

Komentuodamas Amerikos 
kosmonauto D ž o no Gleno 
skridimą, laikraštis “Unitą” 
rašo, jog amerikiečiai “turė
jo skubiai įveikti savotišką 
‘psichologinį barjerą,’ nepilna
vertiškumo kompleksą, kurį 
amerikiečiai jaučia kosminių 
tyrimų srityje nuo to momen
to, kai buvo paleistas pirma
sis tarybinis palydovas, šaly
je, kur vyrauja politika ir 
propaganda, o taip pat yra ge
roka dozė vertęlgi š k u m o , 
mokslui teko noroms neno- 
roms pasitraukti į trečiąją ar
ba ketvirtąją vietą.

Jungtinės Valstijos žengė 
naują žingsnį į priekį kosmi
nės technikos srityje,— pažy
mi laikraštis “Unitą,” — bet 
atotrūkis tarp jų ir TSRS yra 
labai didelis ir niekaip nega
lima pasakyti, ar joms pavyks 
ir kada pavyks įveikti šį ato
trūkį.”

Laikraštis “Mesadž'eto” pa
žymi, kad, paleidusios Džoną 
Glerią,- J AV pradėjo “didįjį 
mokslinį lenktyniavimą, kuria
me Tarybų Sąjunga užėmė 
pirmąją’ vietą.”' ’ *

TSRS žuvis gaudo 
guminiu vamzdžiu

Grįžo iš Tarybų Sąjungos 
Dr. J. L. Kask., Canadian 
Fisheries Research tarybos 
pirmininkas. Jis Kaspijos 
jūroje buvo ant TSRS žve
jų laivo!, kuris žuvis gaudo 
varydamas į laivą per gu
minį vamzdį.

Daktaras sako, kad žve
jai nuleidžia 8 colių diamet- 
riniai guminį vamzdį 170 
pėdų gilyn, prie kurio galo 
pritaisyta 4 stiprios elekt
rinės lempos. Šviesa su
vilioja žuvis prie vamzdžio 
galo, kuris su vandeniu 
traukia jas į laivą. Dakta
ras sakė, kad kiekvieną va
landą buvo įtraukta po to
ną žuvų.

VARNA VOGĖ KEPURES
Kewaukee, Wis. — Mrs. 

Paula Mutchow turėjo var
ną. Varna išmoko vogti vai
kų kepures. Kasdien jų pri- 
vilkdavo pą tuziną. Paga
liau ji nukniaukė ir kunigo 
kepurę. Po šios vagystės 
varną sugavo ir į “kalėji
mą” uždarė.

Kauno rajono “Lenino keliu” kolūkyje atidaryta valgykla 
Pietūs čia kainuoja 27-3.0 kapeikų.

X
Nuotraukoje: kolūkio valgykloje pietų metu. Priekyje—V. 

veterinarijos gydytojas V. Dumčius su sūnumi Vytu ir šoferis 
A. Kairaitis.
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Kostas Stiklius'«

Š. m. vasario mėn. 24 d. A 
Krekenavos miestely, Lietu
voje, mirė ilgametis plunks
nos darbi n i n k a s Kostas 
Stiklius - Stiklelis, eidamas 
82 metus amžiaus.

Retas senesniosios kartos 
lietuvis nebus girdėjęs K. 
Stikliaus - Stiklelio vardo; 
dar daug,be abejonės, yra 
žmonių, kurie skaitė jo raš
tus.

K. Stiklių-gimė 1880 me
tais valstiečių šeimoje. Pa
čiomis jaunomis dienomis 
jis pradėjo rašinėti spau
dai eilutes, korespondenci
jas, vaizdelius.

Stiklius buvo savamokslis, 
bet gabus. Jis dirbo ir mo
kėsi — mėgo skaityti kny
gas, netingėjo šviestis.

1904 metais pradėjus ei
ti “Vilniaus žinioms,” K J 
Stiklius dirbo to laikraščio 
spaustuvėje, o tarp 1905- 
1907 metų jis leido savo 
laikraštuką “Ežys.”

“Lietuvių literatūros is
torija” sako, kad Stiklius- 
yra parašęs ir išleidęs apie 
50 visokių populiarių kny
gučių — eilėmis ir proza. #

Vėliau jis buvo prisidėjęs 
ir prie “Rygos naujienų” 
laikraščio leidimo; tai buvo 
laisvamaniš kas laikraštis, 
Pats Stiklius buvo uolus 
laisvamanis. Jis, be kitų 
laisvamanybės temomis da
lykų, parašė ir “Davatkų 
gadzinkas.” Atmenu, pasie
kė tos “gadzinkos” ir mūsų 
pirkelę Dzūkijoje.

Rašė jis ir visuomeninė
mis temomis. Dar 1903 m. 
savo eilėraštyje “Pirmyn” 
jis ragino:

Pirmyn,' drauge, broli, 
Jau laikas 'netoli:

: Visiems reikia’ žūti valdo-' 1 
Imk ginklą į ranką [AAfns1!

•žanzcargti pakanka, ~ - 
Gana viešpatauti tironams! Į

“Lietuvių literatūros is- \ 
to rija” (Tomas II-asis psl. 
535) taip trumpai apibūdi
na K. Stikliaus kūrybą;

“Tiek visuomeniniais, tiek 
gamtiniais eilėraščiais Stik
lius tam tikru atžvilgiu bu
vo artimas Jovarui. Jo eilė
raščių meninė išraiška labai 
paprasta, daugeliu atvejų 
primityvi, artima liaudies 
dainuškų stiliui. Stikliaus 
eilėraščiai ir ypač parodijos 
buvo plačiai pasklidę liau
dyje, tapo populia r i o m i s 
dainomis.”

Tarybiniais metais K. 
Stiklius gyveno pensininku. 
Lietuvos spaudoje nesimatė 
jo raštų. Bet jis pastaruo
ju laiku buvo pradėjęs rašy- \ 
ti JAV lietuvių pažangiajai 
spaudai, “Vilniai” ir “Lais
vei.” >

Praėjusiais metais velio
nis, ‘ “Laisvės” penkiasde- 
šimtmetinių proga, prisiun-t 
tė mūsų laikraščiui pasvei
kinimą; tilpo jubiliejiniame 
“L.” numery.

Ilsėkis, Kostai, ramiai, 
baigęs savo kelionę! Nuveik
ti Tavo darbai nebus pa
miršti.

R. Mizara
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IEVA T. M1ZARIENĖ

Tarptautines Motery dienos proga
šiandien moters audringos misijos! 
Drąsi daina—ne klūpomis malda,— 
Sustojo prie vienos transmisijos 
Šalia baltos ir moteris juoda!

šios eilutės paimtos iš nežinomo poeto ei
lėraščio, bet jos gyvai tinka šių dienų mo
terims. Ypatingai tinka, kuomet mintys at
kreiptos j Tarptautinę Moterų Dieną.

Kovo Aštuntoji—mūsų diena—Tarptau
tinė Moterų Diena. Mes galimo pasididžiuo
ti, kad ši diena kilo mūsų šalyje — Jungti
nėse Valstijose. Ji gimė ne taip jau labai 
seniai, bet vieno žmogaus gyvenime tai gana 
seniai—1908 metais. Oficialiai ši diena ta
po paskelbta Tarptautine Moterų Diena 
1910 metais Kopenhagoje, Danijoje.

Kovo Aštuntoji gimė pažangiųjų moterų 
iniciatyva. Kaip JAV, taip ir visame pasau
lyje šią dieną moterys renkasi apsvarstyti 
savo ir visos žmonijos reikalus, dabartiniu 
l^iku—taikos išlaikymo reikalus.

Išimtis—tarybinės šalys, kur Kovo Aštun
tąją moterys pagerbiamos. Tarybinėse ša
lyse Kovo Aštuntąją moteris gerbiama kaip 
motina, žmona, sesuo, visuomenininke. Šią 
dieną vyrai ir vaikučiai apdovanoja jas, 
siunčia joms sveikinimus.

šiais metais ypatingai yra mums kuo pa
sididžiuoti: moterų iniciatyva kova dėl tai
kos išlaikymo plečiasi vis smarkiau ir pla
čiau. Visur JAV didmiesčiuose moterys, jau
nos ir senos, vienos su vaikučiais ant ran
kų, kitos vaikučius vesdamosios už rankų, 
kitos su plakatais, eina, maršuoja, demonst
ruoja, reikalaudamos taikos, ne slėptuvių. 
Reikalauja jos užtikrinimo, kad jų vaikai 
užaugtų taikingame pasaulyje, kuriame ga
lės būti naudingais žmonijos piliečiais, o ne 
kad augtų pražuvimui nuo bombų ir visokių 
kitokių pavojingų karinių išmislų.

Įsijungę j šį judėjimą ir studentai. Palan
kiai atsiliepė apie tai ir prezidentas Kene
dis. Atsiliepimai dideli ir iš kitų šalių. Štai 
keli žodžiai iš N. Chruščiovienės atsaky
mo į laišką, kuris buvo jai pasiųstas šio ju
dėjimo vadovių: “Visas karo baisenybes, 
atomines bombas, sykiu su kitais karo gink
lais, paskandinkime giliausioje okeano gel
mėje ir gyvenkime be ginklų kaip geri kai
mynai.”

Poema apie gatvių 
grindiką

Dar nežinia, šis neramus pasaulis 
kokiom audrom papūs.
Bet danguje sustojo saulė, 
kai grįžo motinai sūnus.
Sūnus jos buvo 
gatvių grindikas. 
Juodi plaukai jam baisiai tiko, 
ir juodos akys daug ką sakė.
Numetęs kūjį, 
išėjo jis.
Ir ten toli toli 
kraujuose maudėsi mūšys.
Sprogo granatos, 
grūmėsi tankai, 
ritosi galvos, rankos, 
vieni neteko kojų, 
kiti dirvą lavonais klojo. 
Tik nežinia, kokiu stebuklu 
pro gatvių 
grindiką 
pralėkė kulkos, 
prasprūdo durklai 
ir pusiau gyvą sūnų motinai paliko.
—Sūnau, negi tai tu čia?— 
motina pasakė.
—Kur tavo kojos? 
Kur tavo akys? 
—AŠ jau be kojų 
ir be akių...

Bet aš kitaip matau pasaulį 
ir kitai saulei jau tikiu.
Kai vietoj kūjo šautuvą man davė 
ir liepė skersti žmogui žmogų, 
aš pavirtau žvėrim, 
apleidęs gimtinę pastogę...
Aš kitus kulkom sotinau 
ir nužudžiau ne vieną sūnų motinai.
Bet didį melą 
grumtynėse granatų 
mano širdis suprato. 
Todėl dabar, 
nors be akių ir kojų, 
prieš didį melą stoju! 
Te nauja saule sužiba dangus: 
vietoj plėšiko—grįžo tau žmogus.
Ir motina rankas jam ištiesė,— 
su motinom dažnai taip būna,— 
nes sužalotame veide 
pažino savo tikrą sūnų.
Širdis jos plakė su sūnaus širdim, 
ir visa žemė švito lyg nauja viltim-.

V. Montvila

Mokytoja
į gyvenimo ankstų rytą 
Susirast savo laimės dienų

^“'Tos ugdytais sparnais išskrido
1 Daug1 lyg paukščių 

žmonių jaunų.
Metų metai... Po ilgo kelio 
Nenorom pajunti—pailsai...
Tik kaip šimtas kalnų upelių 
Ją apsupę skamba balsai.
Ir—pavasariu liepia gyventi, 
Nors jau gruodžio sniege plaukai... 
Na, ir kaipgi darbe pasenti, 
Kai aplinkui—jaunystės šventė?
Ji didžiuojasi:
“Mano vaikai!”
Metų metai.
O jos nepamiršta.
Veža paštas jai laiškus—svečius, 
Drėksta akys ir virpa pirštai, 
Skaitant žinomo braižo žodžius.
Kažkada ji jų rašinius taisė... 
(Kas be ko—buvo kartais klaidų), 
O dabar—šitas užbaigė teisę, 
Tas—kūrėjas lėktuvų greitų.
Trečias nuvežė mokslą į kaimą, 
Kur kolūkių platūs laukai.
Daktarai. Inžinieriai... 
“Laimė!
štai ji—laimė, mano vaikai!”

Kalbant apie JAV moteris, nę^lįpąę,^^,, t 
pagerbti, arba nesuminėti, vienoj Įžymiausių 
šios gadynės moterų kovotojų—tai Elizabeth 
Gurley Flynn. Tai moteris, kuri visą savo 
gyvenimą pašventė darbo žmonių reikalams.

Elizabeth Gurley Flynn per savo 70 metų 
gyvenimą ne vieną kartą ragavo JAV ka
lėjimo duonos, bet tai jos nenugązdino. Tai 
moteris, nors jau pensininkė, kuri, rodosi, 
galėtų sau ramiai sudėjus rankas gyventi 
praeities laurais,—o jų ji turi daug,—bet 
ne! Ji mato, kiek dar daug darbo, ir ji dir
ba be paliaubos.

Sveikiname Elizabeth Gurley Flynn!

Rašo vyrai .jai, rašo mergaitės, 
Rašo—ją atsimins ir mylės.
Apie tai neseniai ji skaitė
Jos auginto poeto eiles:
“Su mumis tu gyvenime eisi
Vis jauna, nors pabalę plaukai...
Po Tėvynės tau pirmai teisė
Mus vadinti:
Mano vaikai”

V. Reimeris

JAV pažangios lietuvės moterys savo 
praeitimi taipgi gali pasidžiaugti. Gali
me pasigirti, kad mažai buvo iškilusių už 
geresnį darbo žmonėms būvį kovų, prie ku
rių nebūtume prisidėjusios. Tad ir tęskime 
tą garbingą tradiciją.

Mūsų lietuviškose pažangiose organizaci
jose moterys suvaidino ir tebevaidina svar
bią rolę. Mes randamo moteris visur: cho
ruose, meniniuose rateliuose, organizacijų 
viršūnėse—nėra joms per mažų darbų, nei
gi per didelių!

Taigi, draugės, tvirtinkime savo veiklą 
organizacijose!

Įsitraukime į tarptautinį judėjimą pasau
linės taikos išlaikymui!

Vardan JAV pažangiųjų lietuvių moterų, 
sveikinu mūsų seses Tarybinėje Lietuvoje! 
Mes, minedamos šią Kovo Aštuntąją, nega
lime pamiršti ir mūsų tėvų šalies moterų- 
kovotojų nueitų erškėčiuotų kelių. Ne vie
na Tarybinės Lietuvos moteris dar ir šian
dien prisimena fašistų kalėjimuose kankini
mus. Ne viena žuvo, kovodama už geresnę 
ateitį. Garbinga jų praeitis ir darbai tebūva 
mums įkvėpimu!

Ir šiandien matome mūsų seses lietuvai
tes Lietuvoje visur — ir kolūkiuose, ir fab
rikuose, ir tarnyboje, ir įvairiose profesijo
se. Visur! Dabar jos laimingos, nes joms 
plačiai atdaros durys į mokslą, į šviesų, ra
mų, laimingą gyvenimą.

Tegyvuoja Kovo Aštuntoji!

Tavo nerimas
Po kovų pro miestus sudaužytus 
Grįžo mielas į gimtus namus.
Ir pavasarį, ievoms sužydus, 
Jums rubuilis gimė sūnus.
Jis lovytėje rėkė ir raivės, 
Mojo kumštim: mažom atkakliai. 
—Bus šaunus...—
Tarė vyras kukliai,
Tu norėjai patikslint:
“Kareivis...,”
Tik tas žodis užkliuvo gerklėj.
Bet kadangi dangus nusiblaivęs,
O vaikutis iš tikro šaunus,
Lyg užmiršus karų baisumus, 
Pasakei:
—Ką gi, tėvas—kareivis...
Ir suvirpai:
'O jei ir sūnus?”

V. Reimeris

Vilniaus ir Lietuvos t. v. 
“eksterjerą,” o, mano ma
nymu, permažai apie “in
terjerą” (taip rašoma Vil
niaus spaudoje, atsiprašau 
už šią svetimybę). Noi^'-'įji 
lankėsi Lietuvoje pa.čfM: 
vidurvasaryje, kai ten “pa
čios tuštumos,” kai daugelis^ 
mokslininkų, literatų, me-, 
nininkų ir šiaip kultūrinin-< 
kų bei visuomenininkų bu
vo išvažinėję i Pal angą, 
Druskininkus ar kitus ki>- 
l’k’lus bei provinciįą^ &t(K 
stogauti, tačiau vistięk buvo 
keletas ir neišvažiavusių. 
Pav., ji susitiko prof/. JT.f 
Korsaką, a k a d e m i k 
šiugždą, rašytoją A. Žu
kauską, kalbininką J. Bal-’ 
čikonį ir kitus, bet maža ką 
iš pasikalbėjimų su jais' 
mums pateikia.

0 ji galėjo su jais pada
ryti gerą “interview”; ypa
tingai su Albinu Žukausku' 
ji praleido gana daug laiko.

S. Narkeliūnaitė, kaip 
žurnalistė, turi pakankamai 
gabumų, pastabumo ir drą
sos, todėl ji galėjo mums 
parvežti įdomių pasikalbė
jimų su įžymesniaisiais Lie-,

Naujoji Madona
Regėjo viską ji, šio amžiaus madona: 
Osvencimą ir Nagasakį.—
Ir milijonų pelenus ji ipverkė viena, 
Ir ašaros nūnai išsekę.
Sustingo rūpestis madonos akyse: 
“Ka busimom kartom atnešim?
Nejaugi žemei lemta žūt mirtim baisia 
Nuo stroncio devyniasdešimt?
Ar kruvinas košmaras vėl pasikartos? 
Nejaugi išeities nerasime?
Ir kas tada pasauliui mylimam atstos 
žmogaus-kūrėjo gilią prasmę?
Gerai įsižiūrėkite į jos akis 
(Kol posėdžiauja diplomatai), 
Ir meilės kupinos jos akys pasakys— 
Kitaip ji žemės rytą mato.
“0 ne ! Aš kūdikį prispausiu prie širdies— 
Neleisiu ugnyje jam žūti!
Jis niekada patrankų gausmo negirdės,— 
Tegul jis čiulpia saldžią krūtį...
Aš sulaikysiu juodą ranką žmogžudžių,— 
Te žemė skrieja į žvaigždynus.
Už milijonus motinų budriai budžiu, 
Gėlėm planetą išdabinus.”

V. Rudokas

Neužrašyta istorija
Tai įvyko keturiasdešimt trečiais, 
Į kaimą atėjo fašistų būrys.
Nesibeldę duris išlaužė pečiais
Ir sušaudė visus tris:
Tėvą, motiną, brolį... Paliko
Tik mažą berniuką... Ir j j 
Ryto metą kaimynai užtiko, 
Susirangiusį užpečky.
—Kokia nelaimė !—vienas tarė, 
—Vargšas berniukas!—pridūrė kiti. 
Paaimanavo. Ir duris uždarė.
žmonės buvo labai užimti.
Ilgai nekrešėjo kraujas raudonas.
Vaikas ištepė sieną baisiu dažu. 
Paskui susirado žiauberę duonos 
Ir ėmė kramtyt pamažu. ,;

''į
Bet grytelninkė atšlubavo. Svetima, ą

• Ne kaimynė.
Ir berniuką išsivedė su savimi.
Be šnekų. Be pozos. Priglaudė. Išaugino. 
Ir pavadino jį sūnumi.

Alg. Baltakis

MIKROMEGAS

žiūrint pro mano
S. Narkeliūnaites raportas I mėnesiui

“Vienybė,0 prie savo re
guliariosios laidos, vasario 
9 d. išleido, kaip 8-nių pus
lapių priedą, savo redakto
rės Salomėjos Narkeliūnai- 
tės raportą iš jos kelionės 
po Lietuvą, atliktos praeitą 
vasarą. Autorė ten išdėsto 
savo įspūdžius, įsigytus per 
dvi savaites pačioje Lietu
voje ir jos besiekiant. Ra
porte įdėta net ir nedidokas 
Lietuvos žemėlapis su nuro
dytomis vietomis, kurias ra
šytoja lankė. Leidinyje yra 
ir keletas įdomių nuotrau
kų, paryškinančių tekstą. 
(Ji parsivežė susukusi ir 
spalvinį filmą, kurį dauge
lis matė.)

Kelionės Lietuvon prieti
kiai, aišku, — neįdomiausia 
vieta, nes tokią pat kelionę 
turėjo ir kiti ekskursinin- 
kai, kurie lankėsi Lietuvoje 
anksčiau. “Laisvės” skaity
tojams tos kelionės gerai ži
nomos, taigi prie jų ir nesu
stosime. Bet, iš antros pusės, 
raportas ir rašytas ne “Lais
vės,” bet “Vienybės” skai
tytojams.

Daugiausia vietos savo 
raporte p-lė S. Narkeliūnai
tė skiria savo asmeniniams 
išgyvenimams; tai jai mie
liausia. Ji labai daug kal
ba apie savo gimtąjį Sala- 
miankos kaimą, apie susiti
kimą su tėvais, seserimis, 
svainiais ir kitais giminė
mis, kurių ji turi labai 
daug, ir šiaip su kaimynais 
bei jaunų dienų pažįsta
mais. Ji labai džiaugiasi, 
kad gavo progą paviešėti 
porą dienų savo tėviškėje. 
Motina ir seserys ją lankė 
ir Vilniuje (tėvas mirė jai 
tik grįžus Amerikon). Ta
čiau tie subjektyvūs susiti
kimai, pasimatymai ir pasi
kalbėjimai skaitytoją mažai 
domina, jis tų asmenų ne
pažįsta, jam visa tai — de
vintas vanduo nuo kisie
liaus.

Įdomiausios S. Narkeliū- 
naitės raporto vietos tai tos, 
kur ji yra objektyvi, kur ji 
kalba apie tikrąsias Vil
niaus ir Lietuvos gyvenimo 
aktualijas. Pav., ji paduo
da, kad Vilniuje galima 
pirktis dviratį už 50 ar 70 
rublių, o motorciklą už 250 
rublių (tai pigiau, nei pas 
mus); kad trijų kambarių 
butą (su vonia, centriniu 
apšildymu ir ‘ šiltu vande
niu) naujuosiuose namuose 
galima gauti už 4 rublius

kad rašytojai, 
menininkai bei specialistai, 
kurie uždirba per mėnesį po 
300 rublių ar daugiau, mo
ka už gražų apartmentą, su 
visais moderniausiais įren
gimais, 24 rublius mėnesi
nės nuomos; kad vienas dai
lininkas, kuris uždirba la
bai gerai, už dviejų aukštų 
namą moka tik 50 rublių 
mėnesiui; kad Lietuvos gy
ventojams, susirgus ar susi
žeidus, nieko nekainuoja gy
dytojai, vaistai ar ligoninė, 
kai pas mus tie dalykai vir
to tikru, sunkiai prieinamu, 
liuksusų; kad susisiekimas 
yra labai pigus: už 4 cen
tus autobusu galima išva
žinėti visą Vilnių; kad dau
gelis dirbančiųjų, ypatingai 
vaikus auginančiosios šei
mos, laikosi tarnaites, kurių 
uždarbis visai neblogas; kad 
visokie standartiniai siun
tiniai, kuriuos savo gimi
nėms siunčia Amerikos ar 
Anglijos lietuviai, yra pasi
baisėtinai prasti.

Ji mačiusi vienai šeimai 
atsiųstą iš Anglijos ap- 
apsiaustui medžiagą, kuri 
galėtų tikti gal tik dvikar
tei (apsiklojimui), o ne pal
tui. Ne geresnės kokybės 
siuntiniai pasiekia Lietuvą 
ir iš Amerikos įstaigų. Me
džiagų, vilnonių ir pusvil- 
nonių, esą Lietuvoje labai 
gerų, tik jos kol kas bran
gios.

Vilnius dabar, sako au
torė, yra lietuviškesnis, ne
gu kada nors jis visoje sa
vo istorijoje yra buvęs. Vil
nius skaitosi istori š k ą j a 
Lietuvos sostine. Tačiau se
niau ten gyveno tik vienas 
procentas lietuvių; daugu
ma buvo lenkų, žydų, balta
rusių, mažarusių, ukrainie
čių ir kitų mažumų. Gi da
bar Vilniuje yra 33% lietu
vių, taigi visas trečdalis! 
Žydų nedaug, nes hitleri
ninkai juos išžudė. Daugiau 
yra rusų, lenkų ir kitų sla
vų kilmės žmonių. Vilnius 
esąs labai švarus.

Restorane galima paval
gyti pigiau, negu Niujorke. 
Brangesni nei pas mus esą 
batai ir rūbai. Lietuvos 
maistas skanus, geras ir jo 
yra pakankamai. Žmonės 
pavalgę ir neblogai apsi
rengę; ypatingai šventadie
niais, kai jie pasipuošia, tai 
neatskirsi nuo amerikiečių.

Merginų šukuosena ir 
suknelės moderniškos, bate
liai aukštais kulnais ir pan.

RAŠYTOJAI SVEIKINA PLNNKSNOS DRAUGUS

Nuotraukoje: Ieva Simon&iįytė savo sukaktuvinio vakaro' 
metu kalbasi su savo senu draugu Antanu Venclova.

3 p.-Laisve (liberty)— Antrad., kovo (March) 6, 1962

akinius
Pačios autorės amerikoniš
kas aprėdalas nė kiek nesi
skyręs nuo vietinių gyven
tojų drabužių (keli vieti
niai jos net kelio klausę, ne
pažino, jog tai amerikietė). 
Jaunimas esąs linksmas, 
vakarais visur girdisi lietu
viškos dainos,, labai daug 
mokyklų ir moksleivių. 
Gatvėje girdisi žmones kal- 
bant visokiom kalbom; lie
tuvių kalba stovi lygiai su 
kitomis kalbomis. Visa tai 
daugeliui “Vienybės” skai
tytojų bus didelė naujiena.

Apie Kauną reporterė pa
sakė nedaug, nes ten gyve
no neilgai, o be to—jos šir
dis buvo jai artimame Vil
niuje.

P-lė S. Narkeliūnaitė ga
na daug papasakojo apie

tuvos rašytojais, meninin
kais bei kultūrininkais, jeį-, 
gu jau ir ne su politikais.

Tačiau nežiūrint šių “ne-; 
dasakymų,” autorės rapor
tas vistik yra gana įdomus.

Svarbus reiškinys 
Vakary Vokietijoje

Bonna. — Pirmu kartu 
Vakarų Vokietijoje prasi
dėjo diskusijos, kad jau lai
kas atsisakyti nuo teritori
jų, kurių neteko po Antro
jo pasaulinio karo ir sutik
ti su nustatytomis sienomis. 
Iki dabar Vakarų Vokietijo-, 
je nacionalistai sakė, kad 
jięips. priklauso visos teri-, 
to'ĄĮos, kurios sudarė V o-, 
kieti ją pirm 1939 m. Dabar' 
jau jie pradeda sutikti su 
Lenkijos ir Vokietijos Ode- 
rio-'Neisse upių siena.

Lietuvos TSR Rašytojų sąjungoje sausio 24 dieną profe
sijos draugai nuoširdžiai sveikino vieną žymiausių respublikos 
beletristų Ievą Simonaitytę, sulaukusią 65-erių metų amžiaus, 
o sekantį vakarą, sausio 25 dieną, pažymėjo rašytojo Albino; 
Žukausko penkiasdešimties metų jubiliejų.

Ievą Simonaitytę skaitytojas pamilo nuo pirmosios jos 
knygos. Praėjusi didelę ir labai sunkią gyvenimą mokyklą, 
ji puikiai pažino gimtojo Klaipėdos krašto paprastą darbo, 
žmogų, jai buvo artimi jų vargai ir džiaugsmai, jų šviesesnio, 
gyvenimo siekiai. Tam rašytoja ir paskyrė savo talentą, kuris 
sužibėjęs jos pirmuosiuose apsakymuose, prasiskleidė pui
kiais žiedais romane ‘Aukštųjų Šimonių likimas” ir vėlesniuo
se stambiuose kūriniuose — “Pikčiurnienėje,” “Viliuje Kara
liuje,” neseniai pasirodžiusioje autobiografinėje apybraižoje 
“O buvo taip...” ;

Ievos Simonaitytės kūryba žinoma ne tik mūsų respubli
koje. Ją savo gimtąja kalba skaito mūsų šalies, ir užsienio 
tautų darbo žmonės, šiuo metu rašytoja ruošia antrąją savo 
autobiografinės apysakos dalį.

Antrąjį jubiliatą — Albiną Žukauską pažįstame kaip 
daugelio daugelio eilėraščių, apsakymų, novelių autorių, ru
sų, ukrainiečių, baltarusių poezijos vertėją. Jo plunksnai pri- 
klauso eilėraščių rinkiniai “Laikai ir žmonės,” “Mūsų fron
tas,” novelių knyga “žemė ’plaukia į pietus.” Jo naujuose 
eilėraščiuose skamba pasididžiavimas tarybiniu žmogumi— 
kosmoso užkariautoju, jais poetas kviečia branginti ir saugoti 
didele kaina iškovotą naują, šviesų gyvenimą, šie eilėraščiai 
pasirodys šiais metais rinkinyje “Ilgosios varsnos.”

Plunksnos draugai karštai sveikino abu sukaktuvininkus, 
linkėjo jiems geros sveikatos ir ilgų kūrybinių metų, linkėjo 
vaizduoti savo knygose tai, kuo šiandien gyvena visa Tarybų 
šalis, naująjį žmogų, komunizmo statytoją.
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

to Roosevelto našlė, išgirdu
si pabėgėlių dejones dėl “ne
priklausomybės” p r aradi- 
mo Stačiokiškai patarė 
rasti ‘kalbą su rusų tauta, 
nes “išlaisvinimo nebus”... 
(Kaikurie iš pabėgėlių užsi- 
gavę, tada susirado “užta
rėjus” kai kuriose vakarie
nių- žvalgybose).

1953 metais prezidentas 
Eisenhoweris Čikagos “lais- 
vintojus” perspėjo: “laisvi
nimo” nebus, bet tie vistiek 

. Kreditą reikia 
I atiduoti prezidentui Kene
džiui, jei jis iš tikro atsisakė

Trecią žmogų į 
erdves išlydint

"Neseniai Amerika išleido 
trečią astronautą pasiskrai
dyti po erdves. Stebėjomės 
ir džiaugėmės kasdien vis 
aukščiau, toliau nutystančia 
perspektyva, plačiau ir pla
čiau ; nusidriekiančiu žmo
gaus horizontu. Kas per ste
buklai ! Dar mūsų tėvai gy
veno' primityvų, lietuviškų 
džiunglių gy v e n i m ą, be 
elektros, be ryšių, pasiten
kindami klebonu ir ______
kaip aukščiausiais autorite- 
tais, kaimu, valsčium ir pa- be/kYpVžadėtt kad NESU- 
rapija — visu savo pasauliu. VADŽIOTŲ

’ * , Svare savo..* žandarui 7, .. _

o “Naujie
noms” už tai, jog tai pa
skelbė. Katalikų spauda, 
daugumoje, vadovaudamasi 
jai suprantamu “laisvos 
spaudos principu”, tai nu
tylėjo.

. i Mat, daugeliui tų “lais- 
’ vinto jų” tėvynė rūpi kaip 

e pernykštis sniegas —užten
ka pasiklausyti jų privačių 
pokalbių, pasišnekėti su jų 

j vaikais. “Laisvinimas” 
: jiems tai jų kasdieninė duo
na, o nusifotografavimas su 
prezidentu reklama, už ku
rią pinigais tektų mokėti

Stebėjomės mes, išeiviai 
lietuviai, ir džiaugėmės ma
tydami kaip visų tautų iš
minčiai atrado žmogui kito
kį gyvenimo būdą, kitokį, 
kur kas didesnio pasaulio 
supratimą. Tai jau privertė ; 
valstybininkus, nori nenori, 
vis dažniau kalbėti ne apie 
karą, bet taiką, ieškoti tar
pusavio kalbos. Stebėjomės 
klausydami naujų “laisvės” i 
sąvokų: —Per mokslą į tik-1 
rąją žmogaus laisvę, laisvę,1 
nuo įkalbėjimo ir įsikalbėji
mo, nuo prietarų, nuo nea- 
pykantos, laisvę pajudinti i ^ar neviena'K'lie-
pasaulj pažangos, ne atgal l'tuviškam «bizny 

tamsiuosius amžius keliu.!
Kai buvo surasta atominė 

energija šių amžių genijus 
Einšteinas išsigando: “Ato
minės energijos galia pakei
tė viską išskyrus žmogaus 
galvojimo būdą. Žmonių 
laukia baisus galas, jei ne
bus laiku susigriebta”. Iš
tisus dešimtmečius pasaulis 
taip ir kabojo ant plauko. 
Amerikiečių Medikų drau
gija jau buvo susirūpinusi 
dėl besiplečiančios nuklijo- 
tofobijos (atominio susinai
kinimo baimės). Žmogaus

” rasi nuo
trauką (padidintą) smukli
ninko su kuriuo nors prezi
dentu. O po šio paskutinio 
vizito Vašingtono Baltųjų 
rūmų fotografai juokės, tu
rėję “sunkų darbą”, nes 
“those L i t h uanians” tiek 
veržėsi būti prie prezi
dento, kad šis vis atsirasda- 
vęs užpakaly “delegates”. 
Gal dėlto toks NY Times 
nei vienų žodžiu nerašė apie 
vizitą, kas ten atsitiko, kas 
ten kalbėta.
Argi JAV-bių vyriausybe

prasiveržimas į kosmoso ir nesuprastų tikrovės? 
minties erdves džiugina. Ir 
gaila, kad nėra lygaus Mai
roniui mus padrąsinti:

“Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!..”

Gadynė aušta “all right 
sakytų senas jankis.
“Lais violoj ai” neatstovau j a 
visų lietuvių

Rašėme, kad Sirvydas 
“Vienybėj” pasijuokė iš tų, 
kurie dėl Amerikos nenoro 
kariauti dėl... Lietuvos kal
tina prezidentą Rooseveltą. nuo tolimesnių derybų pasi-

Klausimas čia toks: iš kur traukti ir pasirašyti nepuo- 
mūsų pilnateisių ir lojalių limo sutartį su naciais. A • 1 1 • sz • ■ « _ _ - . . _ _

Sakoma, jog prezidentas 
Kenedis šiai “delegacijai” 
pareiškęs, kad 1939 metais 
jis buvęs Londone (jo tėvas 
buvo ten ambasadorium), 
kai patyręs pirmu kartu 
apie lietuvišką bylą ryšium 
su desperatiškomis TSRS 
tuometinės vyriausybės pa
stangomis apsidrausti nuo 
staigaus nacių puolimo. Sa
koma, jog tada britai tarėsi 
su TSRS, o užkulisiuose su 
kitais, prieš TSRS. Tai pa
skatino TSRS' vyriausybę

siekiant, kad būtų įgalintas 
kuo plačiausias tiltas tarp 
jų ir jų tėvų žemės.

Amerikos lietuviai turėtų 
net stengtis, kad jų pato
gumui JAV-bės rastų gali
ma susitarti su TSRS vy
riausybe latidaryti Vilniuje 
JAV-bių konsulatą, gal mai
nais už TSRS konsulatą Či
kagoje. Lietuvių tauta yra 
gyva ir jos interesų mari j o- 
netinės pasiuntinybės ar 
niekieno neįgalioti komite
tai patenkinti juk negali!

Neužtenka pasakoti Ame
rikos lietuviams, kad JAV 
linki lietuvių tautai “visa ko 
geriausio” ir vieną kartą 
per metus pasiunčiama prieš 
22 metus mirusios valstybi
nės santvarkos biurokratui 
standartinį 1940 metais su
rašytą popiergalį. Kur nor
malūs draugiškumo ryšiai? 
’’Cultural exchange”? Ar 
drįstų šitaip elgtis “durnių 
volioti” Amerikos vyriausy
bė su bet kuria kita Ameri
kos tautybe? Ir jei taip el
giamasi, kaltė už tai krenta 
visai Amerikos lietuvių ben
druomenei, kuri save šitaip 
pasistatė. Šitoks savęs kvai
linimas, muilo burbulų sau 
ir kitiems į akis pūtimas pa
siliks nepateisinama dėme 
Amerikos lietuvių istorijoj.
Izraelio ir Lietuvos 
populiarinimas

Skaitome “The New York 
Times”, kad štai, va, CBS 
televizijos centro “Accent” 
programos direktorius Don 
Kellerman išskrido 10 dienų 
kelionei po Izraelį susipa
žinti su krašto besiploto jau
čia kultūra ir paruošti in
terview programą su vado
vaujančiais to krašto kultū
rininkais. Šios programos 
tikslas, ' rašo “The New 
York Times”, yra “išegza
minuoti mažos tautos, susi
dedančios iš emigrantų, be
siplečiančią kultūrą”.

Tik palyginkime, kaip 
panašiu atveju atsitinka 
žmonėms, kurie jau prieš 5 
metus pradėjo klebenti du
ris, siekdami lygiai tokiu 
pat būdu pateikti 
tojančios lietuvių 
apybraižą”.

Tokie buvo tuoj 
tik apkalbėti, bet
šmeižiami esant arba JAV 
arba TSRS “saugumo agen
tais”, “Joneliais durneliais”, 
“anarchistais”, t.t. Istori
jai bus įdomu ir juokinga 
patirti visas tas biurokra
tiškas ir bukagalviškas kliū
tis, kurias turėjo patirti 
amerikietis žurnalistas, drį
sęs filmuoti ir rašyti ne apie 
Izraelį, Airiją ar Anglijos 
karalienę..., bet apie Lietu
vą!

“besiple- 
kultūros

pat ne
net ir

Amerikos piliečių rinkta vy
riausybė gali žinoti, kokia 
gi yra tuo reikalu visų 
Amerikos lietuvių nuomo
nė? Iš kur ji gali žinoti, kad 
vis daugiau ir daugiau ame
rikiečių rūpinasi, jog dabar
tinė Amerikos politika ken
kia lietuvių tautai tėvynėj, 
TSRS—JAV-bių tarpusavio 
santykiams, tarp kita ko. 
Prieš 21 metus “laisvinimui” 
susibūrusiems mūsų “tau
tiečiams” Čikagoje taip pa
tiko būti nors kartą metuo
se spaudos “limelight”, kad 
jie tai darys iki visi išmirs.

Kad įrodytų “veiklą” jų 
darbas — lobbying — nėra 
sunkus. Tereikia vieną kar
tą į metą išsiųsti šablonu 
parašytus “apie didingą lie
tuvių tautos istoriją” laiš
kus visiems kongresma- 
nams ir senatoriams, pasi
skambinti ten ir šen ir įspū
dis sudarytas, kad štai tik 
“laisvintojai” atstov a u j a 
garbingų ir darbščių, kad 
biskį ir lėtokų žmonių var
dą tebeturinčių Amerikos 
lietuvių bendruomenei.
“Pažadėsi, patiešysi, 
nepadarysi, negriešysi”

Jau 1945 metais preziden-

Taip buvo prieš 23 metus, 
bet 1962 metai tai nėra 
1918 - 1919 metai, kada 
P a r y ž i aus ambasadorių 
tarybos egoistiniu planu 
apdrausti save nuo bai
sių rusų komunistų”, vokie
čiu kariuomenės likučiai 
“gynė Lietuvą”, JAV-bių 
karinė misija treniravo “kū
rėjus savanorius”, britų lai
vynas “gynė” Latviją, pran
cūzų karininkai — Lenkiją. 
Faktas lieka faktu, kad pęr 
pastaruosius kelis metus 
naujosios TSRS vyriausy
bės vadovybėj gerbūvis tie
siog siūbtelėjo ten visais 
frontais pažangos keliu.
Kodėl baudžiama 
lietuvių tauta? 1

Kas nors turi išeiti prie
kin ir paaiškinti Amerikos 
valstybininkams, kad nėra 
nei logiška, nei teisu “nepri-• 
pažįstant” gyvos lietuvių1 
tautos, ją tarytum bausti 
už tai, kad ji nuo amžių gy
veno prie Baltijos jūros. 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės turi neatidėliodamos 
pripažinti padėtį Lietuvoje 
tokia, kokia ji yra. To rei- 
kalau j a papras č i a u s i a s
Amerikos lietuvių interesas,

Apie Pietų Vietnamą
000 gyventojų. Didžiausias 
miestas' Saigonas, kiti ma- 

f- --
Gamtiniai turtai dar ne

ištirti, bet kraštas turtin
gas. Yra ainglies, geležies 
rūdos, alavo, cinko, aliumi
nių baksitų, aukso, skardos, 
druskos ir kitų iškasamų 
turtų.

Daug miškų, auga raudo
no, juodo ir kitokio bran
gaus medžio miškai. Auga 
ir gumos medžiai.

Dera saldžios bulvės, ta
bakas, ryžiai, kukurūzai, 
arbata, kava, cukrinės nen
drės ir daug įvairiausių 
vaisių. Klimatas tropiškas 
—šiltas per visus metus.

žemdirbių vargai
Kelių štoko. Iš žemdibystės 
gyvena apie 75 procentai 
gyventojų. Žemę dirba seno
viškais įrankiais, dažnai tik 
kastuvais. Daugelis žem
dirbių ne tik neturi geres
nių įrankių, bet ir darbo 
galvijų. 70 procentų žem
dirbių turi tk 30 procentų 
dirbamos žemės, ir tai pras- 
čiausios. Penki procentai 
gyventojų — stambūs žem
valdžiai—savo rankose turi 
70 procentų dirbamos že
mės. Vieni jų įsteigė dvarus 
ir su samdiniais, mašinomis, 
įdirba žemę, kiti žemę nuo
moja žemdirbiams/ Nuoma 
—50 arba 80 procentų der
liaus. Žemdirbių kultūrinis 
atsilikimas didelis, viešpa
tauja masinė berašti j a.

Industriniai darbininkai 
žiauriai išnaudojami, kaip 
vietinių fabrikantų, taip ir 

J užsieniečių, daugumoje 
JAV kapitalistų.

Liaudies sukilimas
Komercinėje spa ūdoje 

skaitome apie “Viet-Cong” 
—partizanus. Pietų Vietna
me prezidentu yra Ngo 
Dinh Dienias, kurį 
Jungtinės Valstijos: gink
lais, amunicija, ekonominė
mis reikmenimis. Dabar ten 
randasi virš 4,000 JAV ka
rininkų ir karių ir gausi 
karo technika.

Ngo Dinh Diemo valdžia 
turi 300,000 vyrų armiją ir 
60,000 žandarų. Jos jėgos ir 
JAV militarinė pagalba ne
gali įveikti 20,000 partiza
nų.

Kodėl? Todėl, kad Pietų 
Vietname vyksta darbo 
liaudies revoliucija— parti
zanus remia darbininkai, 
žemdirbiai ir inteligentija. 
Ar gi neaišku, kad nei ar
mija, nei žandarai nenori 
kariauti prieš liaudį!

Štai ir vasario pabaigoje 
keturi karo lėktuvai, ku
riuos gavo iš JAV Diemo 
valdžia, atskrido ir bombar
davo prezidento Ngo Dinh 
Diemo rūmus. Bombardavo 
jo paties orlaivininkai.

Vasario 26 d. iš Washing- 
tono rašė Tad Szulc, kad net 
JAV karo centrę Pentagone 
mano, jog Vietname karas 
gal užsitęsti 10 metų. Gi iš 
Hong Kongo rašė Arthur 
Dommen, kad jeigu Jungti
nės Valstijos nesusilaikys 
nuo karo Pietų Vietname, 
tai jis gali būti dar sunkes
nis, kaip buvo Korėjoje.

Pietų Vietnamo darbo 
liaudis sukilus prie nepa
kenčiamas senos santvarkos 
darbo ir gyvenimo sąlygas. 
Ngo Dinh Diemas ir jo ša
lininkai kovoja, kad pri
versti darbo liaudį gyventi 
senose sąlygose.

V. Sūnus

Jeigu mes pažvelgsime į. 
pietrytų Azijos krąštą, £ai 
tarp Buriuos, Kinijos ir 
Pietinės Kinijos jūros mą- 
tysime tartum atkištą nykš
tį. Tai per šimtmečius buvę 
Kinijos plotai. Nuo Kinijos 
sienos iki jūros pietų pusėn 
tas “nykštys” yra apie 1,000 
mylių ilgio. Dabar tame 
plote yra penkios valstybės: 
Thailandas (Siamas), šiau
rinio Vietnamo Liaudies 
Respublika, Laosas, Pieti
nis Vietnamas ir Kambodža. 
Ten gyvena apie 50,000,000 
žmonių, tautiniai jie—kinai, 
bet maišyti su burmiečiais 
ir malajiečiais.

1863 metais Francūzijos 
imperialistai atplėšė tą 
plotą nuo Kinijos. Istorijo
je jis bvo žinomas: Indo-Ki- 
nija, apart Thailando. 1940 

j metais į Indo-Kiniją įsiver
žė Japonijos imperialistai.

1941 metais, vadovystėje 
Ho-Či-Mmho, dabar t i n i o 
Šiaurinio Vietnamo liaudies 
vado, susiorganizovo Liau
dies Lyga, kuri stojo kovon 
prieš Japonijos imperialis
tus. 1944 m. suorganizavo 
Vietnamo liaudies armija.

Pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, Prancūzijos 
imperialistai, gaudami pa
galbos iš Jungtinių Valsti
jų ir mobilizuodami sava
norius iš buvusios Hitlerio 
armijos, per aštuoneris me
tus kariavo — bandė Indo- 
Kinijos liaudį vėl pavergti. 
Vietnamiečiai, laosiečiai ir 
kambodiečiai sumušė Pran
cūzų jėgas. Prancūzija, ne
tekus apie 500,000 žmonių ir 
20 bilijonų dolerių, turėjo 
pasitraukti. Indo-Kinijos te
ritorijoje susiorganiz a v o 
keturios naujos valstybės, 
apart Thailando.

Du Vietnamą i
1954 m., Genevoje, įvyko 

didžiųjų valstybių konferen
cija, kurioje buvo susitarta, 
kad Prancūzija pasitraukia, 
o Indo-K'inijoje atsteigiama 
taikos padėtis. Šiaurinis 
Vietnamas, iki 17-tos pu
siaujo juostos, pasiliko liau
dies rankose ir ten susior
ganizavo Vietnamo Liau
dies Respublika.

Apie kitas naujas respub
likas ;šį kartą nekalbėsime, 
apart Pietų Vietnamo. Pie
tų Vietnamas randasi prie 
Pietinės Kinijos jūros. Sau
sumoje jis rubežiuojasi su 
Kambodža, Laosu ir Šiaurės 
Vietnamu. Iš šiaurės į pie
tus tęsiasi per 500 mylių, iš 
rytų į vakarus yra tik apie 
100 mylių pločio. xUžima 
65,000 ketvirtainiškų mylių 
plotą ir ten randasi 14,000,-

remia

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
23 milijonai dolerių 

Kubos dipukams
Miamės mieste yra trys 

Kubos pabėgėliams šelpti 
centrai, kuriuose dirba 325 
žmonės — 260 gauna, fede- 
ralinį atlyginimą, 65 gauna 
algą iš privatinių agentūrų.

Per tuos centrus jau per
ėjo 89,000 kubiečių pabėgė
lių. Jų pagalbai jau išmo
kėta $23,000,000. Paprastai, 
jie gauna po $100 į mėnesį 
iš valdiško fondo ir dar kiek 
iš pačių kubiečių Nįipukų 
palaikomo fondo.

Pabėgėlių daugumą suda
ro buržuazinis elementas, 
kuris diktatoriaus Batistos 
viešpatavimo metu bujojo ir 
tuko. Kai revoliucija pakir
to buržuazijai galią toliau 
liaudį apiplėšti ir jos pra
kaitu tukti, Batistos šali
ninkai bėgo visais keliais. 
Floridon jų prigužėjo gana 
daug.

Bėgdami jie spėjo atsi
vežti nemažai brangių daly
kų. Daugelis jų čia įsigijo 
namus, viešbučius, automo
bilius, įvairius biznius. Kiti 
ir taip sau prabangiai gyve
na, ir dar gauna valdišką 
mėnesinę paramą.

Tūlas X, kurio vardas 
spaudoje viešai neskelbia
mas, turėjo banke pasidė
jęs $16,576.80, bet mėnesinę 
paramą kolektuodavo, kol 
jį susekė žulikišką darbą 
varant.

Gladys Nunez Garcia pa
kliuvo kalėjimai! už vagi- 
šiavimą ir piniginę pabau
dą pasimokė jo valdišku če
kiu. Surasta, kad jinai nuo
moja net du butus. Už vie
ną moka net $115 į mėhesį. 
Poniškai gyvena.

Tūli it turėdami kokį 
nors apmokamą užsiėmimą 
kolektuoja valdiškus če
kius.

23 milijonai dolerių jiems 
atiduota, o mums, amerikie
čiams, iš to jokios naudos. 
Mes penime parazitus, ne
kantriai laukiančius Kubos 
“išlaisvinimo”, kad jie vėl 

’ galėtų atsisėsti ant liaudies 
sprando. Bet vargu jiems 
teks ta laime naudotis.

ma iš Amerikos milijonus 
ir Čiang Kai-šekas. Gauda- 
dolerių, diktatoriaus klika 
tunka kaip inkstas taukuo
se, o liaudis didžiausiame 
skurde gyvena. Tamsybė 
viešpatauja. Ligų epidemi
jos siautėja, kuomet visoje 
šalyje tėra vienas gydytojas 
ant 25,000 gyventojų. Liau
dis desperatiškai kovoja 
prieš savo vergėjus. Ji viso
kiais būdais remia partiza
nus, kovojančius už liau
dies reikalus.

Vargstančios liaudies pa
rama suteikia partizanams 
galingą jėgą kovoti prieš 
keleriopai skait 1 i n g e s n į 
priešą.

ŠIMTASIS STUDENTŲ SPEKTAKLIS

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto’ teatri
nės studijos nariai parodė vilniečiams šimtąjį spektaklį—čekų 
dramaturgo V. Blažeko pjesę “Viskas per vieną vakarą.”

Per šešis saviveiklinio darbo metus universiteto studentai 
pastatė eilę stambių sceninių veikalų—A. Korneičiuko “Pla
toną Krečetą,” B. Gorbatovo “Tėvų jaunystė,” A. Sebastijano- 
vo “Bevardė žvaigždė,” — aplankė daugelį respublikos ra
jonų.

Nuotraukoje: scena iš spektaklio “Viskas per vieną va
karą.” ■ _ . .. .xn’iixx.':

Rabatas. — Marokas pir
ko Europoje 1,000 televizo
rių.

Kaip išaiškinti 
tokią padėtį?

Pietiniame Vietname siau
čia civilinis karas. Federali
nė kariuomenė, geriausiai 
apginkluota moderniškiau- 
siais amerikiečių ginklais, 
smarkiai kovoja prieš ne
skaitlingus ir prastai apsi
ginklavusius partizanus.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu federalinė valdžia tu
ri 175,000 gerai paruoštų 
kareivių, 100,000 milicinin
kų ir dar ruošia 25,000 nau
jos kariuomenės. Amerikie
čių atsiųstos militarinės jė
gos taipgi jiems padeda. At
rodo, kad tokia galinga mi- 
litarinė jėga, susidedanti iš 
virš 300,000 vyrų, lengvai 
galėtų su partizanais apsi
dirbti.

JAV militariniai ir politi
niai patarėjai raportuoja iš 
Pietinio Vietnamo, kad 
partizanų skaičius tesiekia 
nuo 15,000 iki 20,000 žmo
nių. Stebėtina, kaip toji, pa
lyginamai, maža jėga gali 
sėkmingai kariauti prieš 
galingą valdžios jėgą. To 
nesupranta ar nenori su
prasti mūsų krašto parei
gūnai, pasiryžę rizikuoti net 
“korėjiniu karu”.

Pietų Vietnamo preziden
tas Ngo Dinh Diem yra to
kios pat veislės diktatorius, 
ištikimai tarnaująs ameri
kiniam imperializmui, kaip

Rasinė diskriminacija 
f ederaliniuose darbuose, I
Nepaisant to, kad fede

ralinė valdžia ragina visur 
baigti rasinę diskriminaci
ją, pačios valdžios darbuose 
diskriminacija dar nėra 
baigta.

Mūsų sostinė Washingtonas 
turi apie 54 procentus neg- * 
rų gyventojų ir 46 procen
tus kitų gyventojų. Tačiau 
f ederaliniuose darbuose 
negrai sudaro tik apie 20 
proc. ir jie dirba prastes
nius, mažiau apmokamus 
darbus. Tokiuose mažai ap
mokamuose darbuose dirba 
73 proc. negrų, 18 proc. 
baltųjų ir 19 proc. kitų rasių 
darbininkų. Tarp profesio
nalių darbininkų negrų 
skaičius vos sudaro pusant
ro procento.

New Yorke prasčiausius 
federalinius darbus atlieka 
negrų 83 proc., Los Angeles 
—90 proc., Chicagoje — 82 
proc., Atlantoje 97 proc. ir 
panašiai visuose kituos^ 
miestuose. Goresniuose dar
buose negrų procentas yra A 
žemas. Tai reiškia, kad į 
aukštesnės kategorijos dar
bus negrams sunku prasi
veržti, nes rasinė diskrimi
nacija tebeveikia federali- 
nėse darbininkų samdymo 
agentūrose.!

Militarinėse jėgose rasinė 
diskriminacija taipgi nėra 
baigta. Net amerikinėse mi- 
litarinėse bazėse užsienyje 
paprasčiausius darbus atlie
ka daugiausia negrai.

Laikas baigti rasinę dis
kriminaciją visur, kur tik ji ♦ 
pasireiškia.

i p.-Laisvė (Liberty)-Antrad., kovo '(March) 6, 1962

Ką jie surado Tarybų 
Sąjungoje?

Jungtinių Valstijų kon
gresinio apšvietos komiteto 
nariai buvo nuvykę Tarybų^. 
Sąjungon susipažinti su ta
rybinio mokslo padėtimi. 
Grįžę jie paskelbė savo ra
portą.

Raporte jie sako, kad Ta
rybų Sąjungoje visas moks
las yra visiems nemokamai 
prieinamas. 'Kolegijų ir 
technikumų studentai dar 
gauna po 30 iki 60 rublių 
mėnesinės algos. Tie studen
tai, kurie geriau moksle pa
sižymi, gauna dar 25 proc. 
premijų.

Dabar universitetuose ir 
technikumuose mokinasi ar
ti du ir pusė milijono stu
dentų, o prieš 20 metų tesi
mokė 812,000 studentų. Vi
sas mokslas pravedamas 
planingai.

Raportą patiekė to komi
teto pirmininkas kongres- 
manas E. Green iš Oregon 
valstijos. Komitetas aplamį 
kė daug mokslo įstaigų, kai- * 
bejosi su Tarybų Sąjungos* 
apšvietos ministru, su dau
geliu profesorių ir studen
tų.



NAUJOSIOS ELEKTRINĖS STATYBOJE
Prieš pusantrų metų pradėti svarbiausios lietuvių liaudies 

statybos—Lietuvos VRE—darbai šiuo metu įžengė į lemiamą 
x fazę. Sparčiai kyla pagrindinio elektrinės korpuso sienos, 

klojami pamatai katilinei, auga didžiulis busimųjų energe
tikų miestelis. Jau 1962 metais pirmoji elektrinės turbina 
duos elektros energiją.

Nuotraukoje: pagrindinio elektrinės korpuso statyboje.

ALDLD REIKALAI
Vasario menu ) buvo gražus dėl ALDLD. Net 7-nios 

kuopos įmaršavo į 'garbės sąrašą. Štai tos kuopos:
Veiklioji ir garsioji 45 kp., St. Petersburg, Fla., 

sekr. J. Dovidonis, su 102 nariais.
37 kp., Lawrence, Mass., sekr. S Penkauskas.
97 kp., Plymouth, Pa., sekr. V. Žilinskas (prisiuntė 

1 naują narį.
4 67 kp., Point Pleasant, N. J., sekr. J. Grayson.

132 kp., Tacoma, Wash., sekr. A. Adams.
148 kp.; West Frankfort, III., sekr Henry Sakovich.
200 kp., Trenton, N. J., sekr. A. Yakštonis.
Garbė jums už tokį gražu pasidarbavima dėl 

ALDLD labo!

Gal kovo pabaigoje (o gal balandžio pradžioje) vi- 
'sos ALDLD kuopos ir pavieniai nariai gausite stambią 
ir įdomią knygą, parašytą Dr. Margerio, “150 Dienų 
Tarybų Lietuvoje”. Ją gausite tiesiai iš “Vilnies” spaus
tuvės. Bet kaip kuopos, taip ir pavieniai ALDLD na
riai, jei kur atsitiktų kokia klaidelė dėl knygų išsiun
tinėjimo, tai kad ištaisyti tuos nesusipratimus, rašykite į 
ALDLD centrą ir centras tuojau viską išlygins.

Kviečiu visas kuopas ir pavienius narius darbuotis 
gavime naujų narių į L.L.D. Ypatingai, kai gausime Dr. 
Margerio knygą, tai bus gražus patraukimas naujų na
rių į L.L.D.

Visais ALDLD reikalais rašykite šiuo adresu:
ALDLD,
102-02 Liberty Avenue x
Ozone Park 17, N. Y.
Jonas Grybas, sekr.

PAVIENIAI NARIAI AUKOJA KNYGŲ FONDAN
Lake Worth, Fla., Vincas Grozanė —$3; Beloit, 

Wis., Pranas Veprauskas —$2; Keene, N. H., Pranas 
Naginė — $2; Trenton, N'. J., J. Viskacka — $1; Chico- 
go, Ill., V. Jankauskas — $1; Worcester, Mass., Anna 
Cider—$1.

Ačiū už aukas.
ŽURNALAS “ŠVIESA”

Jau išėjo iš spaudos ir visi ALDLD nariai, kurių 
antrašus turime, žurnalą “Šviesą” gaus ir turės tikrai 
gražaus ir naudingo pasiskaitymo. Nes šių metų pirma
me numeryje yra raštų net 24 bendradarbių, tai, gali
ma sakyt, šitas numeris “Šviesos” yra istoriškas skai
čium bendradarbių. Jei randasi ALDLD narių, kurie 
šio “Šviesos” numerio negavote, tai tuojau preneškite 
ALDLD centrui ir jūs “Šviesą” gausite.

' LEONO PRŪSEIKOS ANTKAPIUI AUKOS
Kaip visiems jau žinoma, Chicagos organizacijos 

rūpinas sukelti pinigų dėl pastatymo mūsų buvusiam 
mokytojui-vadui paminklo. Reikia, kad tas darbas 
sklandžiai ir greitai praeitų, tai kiekviena kuopa ir pa
vieniai žmonės, pagal savo išgalę, pasiųskite savo dalį 
į paminklo fondą: Mildred Friberg, 3116 So. Halsted 
St., Chicago 8, Ill.
“VILNIES” DIENRAŠČIO $10,000 FONDAS

Visoms kuopoms ir visiems pavieniams nariams 
yra būtinas reikalas pasirūpinti dienraščio “Vilnies iš
laikymu. Organizacijos privalo suruošti įvairius paren- 

* gimus ir pelną skirti “Vilnies” $10,000 fondan. Pavie
niai iš savo kišenių paaukokime tam svarbiam reikalui. 
Nes “Vilnis” labai daug padeda organizacijų veiklai, 
tai organizacijos turi tuo patim atsimokėti. Teisingos 
spaudos išlaikymas gula ant visų susipratusių žmonių 
pečių. Tikrai būtų gražu, kad “Vilnies” $10,000 fondas 
būtų sukeltas iki “Vilnies” dalininkų“ suvažiavimo, ku
ris atsibus pradžioje gegužės mėnesio. Visus ir iš visur 
pinigus “Vilnies” fondan reikia siųsti šiuo adresu: 

4“Vilnis”, 3116 So. Halsted Street, Chicago 8, Ill.
ALDLD NARIAMS PIRMA KNYGA

Gub. L. Brizola 
^nenusileidžia

Rio de Janeiro. —Rio Gran- 
<rde do Sul valstijos guberna

torius Leonei Brizola, ku
ris perėmė amerikiečių tele
fono ir telegrafo kompani
jos nuosavybę, nenusilei- -1 I ū

džia.
Jis sutiko kompanijai at

mokėti $400,000 už nuosavy
bę. Kompanija apskundė 
reikalaudama $10,000,000.

Brizola sakė, kad jis su
tinka tartis su Brazilijos 
vyriausybe ir JAV ambasa
doriumi, bet su kompanija, 
tai jau viskas baigta, 

u , <»; iv > ii-'/b,:
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Lietuva dainuoja ir šoka
Vasario 23-čią cjieną, tu

rėjome tikrai gerą kultūri
nę sueigą. Lietuvių Socialis 
Klubas suruošė filmų, gau
tų iš Lietuvos, vakarą.

Jonas W. Thomsonas ati
darė vakaro programą su 
trumpa įvada ir pakvietė 
Joną Gasiūną, kuris tuo 
tarpu viešėjo čia, Miamėje. 
Gasiūnas tik užpereitais 
metais lankėsi Lietuvoje, 
trumpai paaiškino apie fil
mus.

Filmų pirmoji dalis sudė
tinė, kaip ir peržvalga vi
sos Lietuvos gyvenimo. Žiū 
rovai matėme Lietuvą nuo 
pat primityvio gyvenimo, 
taip sakant, nuo medinio 
grėblio, šakės, iki tobuliau
sios mašinos, naujausių pa
statų, naujų fabrikų. Čia 
rodoma, kaip Lietuvoje pra
dėta gaminti filmai, ką vei
kia rašytojai, vaidintojai ir 
jaunamečiai pionieriai. Tai 
kaip ir žurnal i s t i n ė per
žvalga pirmųjų 15-kos me
tų Lietuvos atbūdavo j imo, 
naujo gyvenimo auklėjimo.

Tačiau šioje filmų dalyje 
iš visų išsiskiria filmas 
“IX Fortas.” Kas tas de
vintas fortas? Kodėl visa 
Lietuva ruošė pagerbimą 
tam fortui? Devintas for
tas pavaizduoja Lietuvos ir 
Vokietijos fašizmo “kultū
rą.” Ten dar yra pelenai ir 
kaulai geriausių Lietuvos 
kovotojų — vyrų, moterų 
ir vaikų. Devintame Forte 
vokiški ir lietuviški fašis
tai išžudė 80,000 geriausių 
Lietuvos žmonių. Devintas 
Fortas pasiliks lietuvių 
tautai minėtinas per am
žius. Tad, Lietuvos liaudis 
ir vyriausybė, jų tarpe daug 
žuvusiųjų brolių, seserų, 
motinų ir sūnų, susirinko į 
Devintą Fortą, kad pa
gerbti žuvusius karžygius. 
Sniečkaus įkalba ir giminių 
ašaros kėlė protestą prieš 
žudikus. Lietuvos liaudis 
pareiškė, kad daugiau nebū
tų devinto forto žudynių.

Po trumpos pertraukos, 
antroji filmų dalis nušvietė 
15-kos metų progresą Lie
tuvoj. Čia jau Lietuvos lau
kuose ir fabrikuose ūžia 
mašinų ratai, kultūros cent
ruose skamba dainos, muzi
ka, mokslas. O kai ateina 
15-kos metų tarybinės san
tvarkos minėjimui Dainų 
Šventė, tai rodos, kad ji nu
šluosto visas ašaras, kurias 
Lietuvai paliko žvėriškieji 
naciai ir lietuviški fašistai.

Dainų Šventėje visa Lie
tuva dainuoja ir šoka. Dai
nų Šventėje Lietuvą matai 
senovėje, matai ir naujovė
je. Tie senovės raštai, mar
giniai, tie senovės muzikos 
instrumentai, rageliai, tro
belės, kanklės, liaudies dai
nos sužavi žiūrovą. Matai 
spalvingai pasipuošusį tau
tiniais kostiumais iš 20,000 
chorą. Ir taip skoningai, 
armoningai viskas paruoš
ta, sutvarkyta. Ir kyla min
tis, ar buvo kada nors Lie
tuvos istorijoj tokia iškill- 
minga, tokia didinga lietu
vių tautos meno iškyla? ži
noma, kad ne. O dar yra 
“veiksnių,” kurie plepa, kad 
Lietuva rusinama.

Taip pat šiame filme iš
silieja Vingio Parke, Vil
niuje, 4,000 liaudies šokė
jų. Šokėjai pripildo aikštę, 
blizga, plasnoja jų tautiniai 
kostiumai. Norisi matyti ir 
dar matyti jų šokius, jų 
plastiką, jų mokytojų ar- 
moningą sutvarkymą. Tai 
vis Dainų Šventė, tai atlie
ka fabrikų ir laukų darbi
ninkai, jauni vyrai ir mote
rys, jie linksmi ir patenkin-
ti. Tai ne tas jaunimas, 
mi/ — J

|apie kurių vargus ir kan
čias rašė Maironis ir kiti 

’ano laiko poetai. Dainų 
Šventės jaunimas yra nau
jos santvarkos Lietuvos jau
nimas.

Svečiai iš Chicagos
Pereitą savaitę mes, mi- 

amiečiai, turėjome porą la
bai malonių svečių. Vincas 
Andrulis ir jo žmona mus 
aplankė. Vincas Andrulis 
tinkamai pakalbėjo pikni
kuose ir mūs filmų pramo
goj.

Kurie mes pažinome An- 
drulienę, kai ji buvo sveika, 
koks buvo jos darbštumas, 
kaip ji buvo maloni pasikal
bėti,, pasitarti įvairiais or
ganizacijų reikalais. Bet li
ga ją labai sunkiai sužalo
jo , Ji veikė, mokė ir davė 
patarimus kitiems, o šian
dien jai reikia p a t a r n a - 
v imo. Greitu laiku mūs 
darbščios moterys ir vyrai, 
pagerbimui Andruli e n ė s , 
suruošė sueigą vasario 25 
d. Žekonių darže. O pir
madienį Andruliai išvyko į 
St. Petersburg^. Linkime 
jiems geriausios sveikatos.

Ar Miami bus 
skebų miestas?

Miamės auto busų vairuo
tojų streikas jau visai ges
ta. Vairuotojų 1267 lokalo 
vadai bandė laikytis, kalbė
jo apie generalinį streiką. 
Pietinės Floridos darbo uni
jų laikrašt ūkas, “Labor 
Tribune,” bandė ginti vai
ruotojų reikalus. Bet Mi
amės d i d 1 a p iai, “Miami 
Herald” ir “Miami News,” 
vaidino taip v a yd i n a m ą 
“publikos saugumo” rolę. 
Kaip dabar “Tribūno” re
daktorius McCusker iškelia, 
tai tie didlapiai nerašė tik
ros tiesos apie, streiką. 
Streikas prasidėjo prieš au
tobusų savininką William 
Pawley. Pąvieto (county) 

. komisionieriai tiksliai atėjo 
sulaužyti streiką.

Savo laiške, tame pačia
me “Miami Heralde,” vasa
rio 27 d. laidoje “Tribune” 
redaktorius kaltina, kad Dado 
County valdžia pirmoji 
Jungtinėse Valstijose paė
mė streiklaužių rolę. O tai 
visam Miami miestui gali 
prilipti “skebų miesto” var
das. Tai gali pakenkti ir 
turistiniam bizniui, nes čia 
suvažiuoja ir organizuoti 
darbininkai, laiko savo su
važiavimus. Ir šio streiko 
laiku čia vyko AFL-CIO 
pildomosios tarybos posėdis.

Bet ką pagiedojo ta aukš
čiausia vadovybė? Kaip 
skurdu skaityti ir . girdėti 
visos šalies organizuotų 
darbininkų vyriausią “va
dą” ir autoritetą George 
Meany. Šis vadas masinia
me streikierių ir jų rėmėjų 
susirinkime sužalojo strei
kierių ūpą, jis atmetė šau
kimą generalinio M streiko 
paramai autobusų streikie- 
riams. Jis nušluostė ir ske
bų miesto vardą nuo Miami 
miesto. Meany įstojo į 
streiklaužių frontą. O vie
tiniai didlapiai pasišaipė, 
pasidžiaugė, kad gavo taip 
galingą talkininką prieš jo 
paties vadovaujamos unijos 
darbininkus.

O dar daugiau, Meany va
dovybė nepamiršo ir Kubos. 
Toji in a ž o ji šalelė, k u r 
darbininkams geri namas 
gyvenimas, kur darbininkai 
ima vadovybę į savo ran
kas, tai tam “vadui” kau
las gerklėje. Baigiant savo 
pasitarimus, Meany ir jo 
Idika suriko: Reikia pa
smaugti Kastro, reikia nu
traukti visus ryšius su Ku
ba. Štai, Batistai ir Truji- 
lai, kaip aš jums geras!

G i Ramstis

Paterson, N. J.
Sausio 31 d. sunkiai susir

go senas Patersono gyven
tojas, darbininkiško judė
jimo darbuotojas ir “Lais
vės” skaitytojas J. Matačiū- 
nas. Ant greitųjų buvo nu
vežtas į ligoninę ir tuojau 
operuotas. Po dviejų savai
čių išbuvimo liganinėje, su
grįžo namo, ir dabar po gy
dytojo priežiūra gydosi ir 
povaliai eina geryn. Kaip 
atrodo, operacija yra pavy
kus.

Linkiu J. Matačiūnui kuo 
greičiausiai ligą nugalėti ir 
vėl būti sveikam ir drūtam.

Šiomis dienomis sunkiai 
susirgo sena Patersono gy
ventoja Taparauskiene ir 
tapo nuvežta į ligoninę. Ta
čiau ims keletą dienų, kol 
sužinos ligos priežastį. Ta
parauskiene yra sesuo senų 
“Laisvės” skaitytojų J. ir T. 
Dulkių. Linkiu Taparaus
kiene kuo greičiausiai pa
sveikti.

Miršta Patersono lietu
viai, beveik kas savaitę vie
nas ar du išsibraukia iš gy
vųjų tarpo, tik niekas apie 
juos į laikraščius neparašo.

Keletas dienų atgal mirė 
82 metų sulaukęs senas N. 
Hhledon, N. J., gyventojas 
Sasnauckas. Jis buvo religi
nių pakraipų, bet malonaus 
būdo žmogus, ir su visais 
mokėjo gražiai sugyventi..

Likusiai šeimai vėlinu nu
liūdimo valandoje gilaus su
siraminimo. O tau, geras 
žmogau, užbaigus ilgo gy
venimo vargų ir nelaimių 
kelionę, lai būna lengva šios 
šalies tave priglaudus žeme
lė.

J. Bimba

Rochester, N. Y.
Vasario 24 d. vietos spau

doje “Rochester Times-Uni
on” rašo vedamąjame ko- 
resp. Hamilton B. Allen, 
kuris buvo Tarybų Sąjun
goje dvi savaites, važinėda
mas su Eastman School of 
Music Philharmonia iš Ro
chester, N. Y. Tarpe dauge
lio įspūdžių skaitome (pa.- 
duodu citatas anglų kalba):

1) “The people seem well- 
fed, and are adequately 
clothed.

2) Housing is a problem 
but is being whittled down 
in a huge country-wide buil
ding program. In short, the 
Russians seem better off 
in material things than we 
in America realize.”

Vertimas bus maždaug 
toks:

1) Atrodo, kad žmonės 
gerai maitinasi ir tinkamai 
apsirėdę.

2) Su butais yra proble
ma, bet su šalies mastu sta
tybos programa trūkumai 
šalinami.

Trumpai sakant, Tarybų 
Sąjungos žmonės geriau ap
rūpinti medžiaginiai, negu 
mes Amerikoje apie juos 
manome.

Eastman School Philhar
monia susideda iš arti 100 
mokinių, yra Dr. Hfc Hanson 
vadovybėje. Philharmonija 
apkeliavo Europą ir arti
mus rytus.

Tarybų Sąjungoje ji iš
buvo apie menesį laiko. Da
vė koncertus Maskvoje, Le
ningrade, Kijeve, Lvove ir 
kituose miestuose. Direkto
rius H. Hansonas labai pa
tenkintas svetingu priėmi
mu Tarybų Sąjungoje. Phil- 
harmonijos maršrutą spon- 
soravo mūsų šalies vyriau-
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So. Boston, Mass.
Parengimai

1962 metams Lietuvių Li
teratūros Draugijos 2 kuo
pos valdybą sudaro mote
rys. Pirmininke yra K. Kaz
lauskienė, finansų sekr. — 
Mary Paura, kasininke — 
Julia Reinard.

Pereitame susirink i m e 
nutarta minėti Tarptautinę 
moterų dieną. Parengimas 
įvyks sekmadienį, kovo ĮĮ 
d4 318 W. Broadway. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus duo
dami pietūs už prieinamą 
kainą; bus dainų, o Eliz. 
Repshienė duos paskaitą 
apie moterų dienos svarbą.

Taipgi nutarta turėti iš 
Lietuvos filmų parodymą. 
Įvyks toje pat vietoje, penk
tadienį, kovo 23 d. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Rodys Jo- 

jnas Grybas iš New Yorko. 
Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkių.

Kuopos Narys

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

per visą naktį. Banketas Ka- 
jeckui kaštavo keletą tūks
tančių dolerių.

Kur tas smetoninis ambasa
dorius gavo tiek doleriukų ? 
Ar jis tebeūžia iš Lietuvos iž
do pavogtu auksu ? O gal ban
keto išlaidas padengė Grigai
tis ir Šimutis iš silpnadvasių 
išviliotais vasario 16 dienos 
progos doleriais?

Visuomenė turi teisę žinoti, 
ar ne?

O va ištrauka iš laiškučio, 
neseniai gauto iš Lietuvos nuo 
vieno veikėjo. Prašau:

‘‘Beje, mano sūnus, kuris 
yra jaunas žurnalistas, stu
dentas ir sportininkas, at
kreipė dėmesį į vieną dalykėlį, 
pastebėtą “Krisluose.” Būtent, 
ten, kur rašai apie “Lietuvos 
Pionierių” ir ‘Sportą.” Aš kaž
kaip ir nepastebėjau, o jis 
tuoj padarė pastabą, kad ten 
ne visai tiksliai nušvieti “Spor
to” laikraštį ir darai priekaiš
tų, kad jis nededa bendros in
formacijos apie politinius įvy
kius, kuri turi būti įdomi ir 
jaunimui.

Dalykas toks, kad “Sportas” 
tai specialus laikraštis, skirtas 
ne apskritai jaunimui, bet spe
cialiai sportininkams, ne tik 
jauniems, bet ir visiems. O 
tokiame specializuotame laik
raštyje, dar nedidelio forma
to, vos sutelpa tiesioginės 
sporto žinios ir informacijos, 
tad kitos medžiagos ten ir ne
dedama. O jaunimui skirtasis 
laikraštis “Komjaunimo Tie
sa” teikia plačią politinę ir 
kitokią informaciją. Kitas 
jaunimui skirtas spaudos or
ganas yra iliustruotas mėne
sinis žurnalas “Jaunimo Gre
tos.” Seniau “Sportas” išeida
vo kaip savaitraštinis žurna
las, bet sportininkams pagei
daujant jis paverstas laikraš
čiu, kad galėtų aktualesnes 
sporto naujienas patiekti.”

Matote, kaip yra. “Kom
jaunimo tiesos” ir “Jaunimo 
gretų” mes negauname. La
bai pasigendame bendrųjų ži
nių iš Lietuvos jaunimo veik
los.

BIRŠTONE
Pernai Lietuvoje atidaryta apie 40 naujų bendrojo lavi

nimo mokyklų.

Nuotraukoje: nauja vidurinė mokykla Birštone.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Stambiaplokščių namų 
Statyba dėmesio centre
Partijos Vilniaus miesto 

komiteto biuras apsvarstė 
klausimą apie tolesnį staftfn 
biaplokščių namų stątyfyas 
Vilniuje tobulinimą. Nu
matytos priemonės geriau 
aplaipinti naujas statybas 
technine dokume n t a c i j a, 
ruošti statybines aikšteles. 
Sudaryta komisija iš pro
jektuotojų, statybininkų, 
gelžbetonio dirbinių ga
myklos ir partijos Vįlniaus 
miesto komiteto bei miesto 
vykdomojo komiteto dar-? 
buotojų.

NAUJI DIZELINIAI 
TRAUKINIAI

Vilniaus dizelinių trauki
nių depas iš Vengrijos Liau
dies Respublikos gavo tris 
naujus dizelinius trauki
nius. Kiekviename trauki
nyje 284 sėdimos vietos. 
Traukinyje įrengta automa
tinė sankaba, elektropneu- 
matiniai stabdžiai. Jis išvys
to 120 kilometrų per valan
dą greitį. Naujuosius trau
kinius galima valdyti dau
gelio vienetų sistema, t. y. 
du sukabintus traukinius 
gali valdyti vienas mašinis
tas.

Dizelinis traukinys pri
taikytas dirbti vidutinės oro 
temperatūros sąlygose ir vi
siškai tinka mūsų respubli- 
Ir o i •

V. Stoškus
Šilumvežio mašinistas

PAGAL KAUNIEČIŲ 
PROJEKTĄ

Lietuvos Mokslų akademi
jos Statybos ir architektū
ros instituto izoliacinių ir 
apdailos medžiagų laborato
rijos darbuotojams praėju
siais metais pasisekė sukur
ti gražias ir patvarias 
plokštes iš nendrių. Pagal 
laboratorijos vadovo1—tech
nikos mokslų daktaro J. Ba
naičio ir jo bendradarbių 
paruoštą technologiją ne
trukus pradės veikti dar 
viena nendrių plokščių ga
mykla, statoma Ghersono 
srityje. Jos pastatą ir įren
gimus taip pat projektuo
ja kauniečiai — Prampro- 
jekto” instituto inžinieriai.

Dabar J. Banaitis nagri
nėja kitą svarbią chersonie- 
čiams problemą — naujų 
mašinų tinkamumą nend
rėms smulkinti. Šiomis die
nomis mokslininkas išvyks
ta į Estiją. Neseniai baigta
me statyti Piarnu medžio 
pluošto plokščių fabrike jis 
išbandys Gatčinos gamyk
loje pagamintų mašinų tin
kamumu nendrėms smulkin
ti (“V. N.”)

Redakcijos Atsakymai
J. Vaicikauskui. —Atleis

kite, bet jūsų eilėraščiu pa
sinaudoti negalėsime, per- 
silpnas.



ĮVAIRIOS ŽINIOS
TSRS vadai tarėsi 

su W. Ulbricht
Maskva. — Tarybų Są

jungos vadai tarėsi su Wal
ter) u Ulbrichtu, Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
veikėju ir kitais pareigū
nais.

Po pasitūrimo buvo išlekC 
tas pareiškimas. Jame sako, 
kad tarp TSRS ir VDR yra 
pilnas susitarimas ir suti
kimas sutvarkyti vakarinio 
Berlyno reikalus, jo susisie
kimą su Vakarais, ir eiti 
prie oficialio karo užbaigi
mo, tai yra, pasirašymo tai
kos su Vokietija.

Brazilijon atvyko 
TSRS ambasadorius
Brasilia. — Į Braziliją at

vyko Tarybų Sąjungos am
basadorius Įlija S. Černyše- 
vas. Tai jaunas diplomatas, 
gimęs 1912 metais. 1940 me
tais jis baigė Maskvos uni
versitetą.

1947 metais Brazilija nu
traukė diplomatinius ryšius 
su TSRS, nes to reikalavo 
Jungtinės Valstijos. Jos 
tvirtino, kad Brazilijos ir 
TSRS diplomatiniai ryšįai 
“pastatė į pavojų JAV ir 
Brazilijos santykius”.

RINKIMAI INDIJOJE
New Delhi.— Su kovo 1 

diena Kongreso partija jau 
turėjo neginčijamą parla
mento kontrolę. Iš 494 ren
kamų deputatų jau buvo iš
rinkta 348 Kongreso parti
jos deputatų. Sekama yra 
Komunistų partija, kurios 
jau buvo išrinkta 29 deputa
tai. Dar iš eilės distriktų ne
buvo gauta balsavimo re
zultatų.

VARDUVOS SĄJUNGA 
Už TAIKOS SUTARTI

Washingtonas. — Valdiš
kuose rateliuose eina kal
bos, kad Tarybų Sąjunga vėl 
pasiūlė Jungtinėms Vals
tijoms, kad jos veiktų į 
NATO, idant šios dvi sąjun
gos pasirašytų nekariavimo 
sutartį.

Canberra, Australija. — 
Kovo mėnesį atskris JAV 
“U-2” lėktuvas. Tai lėktu
vai, kuriuos JAV naudoja 
užsienio žvalgybai.

Tirana.—Albanijos prem
jeras M. Shaku ragino gy
nybos jėgas budėti.

Roma. — Mirė generolas 
Gastone Gambara, kuris 
1936-1939 metais komanda
vo Italijos jėgas kare prieš 
Ispanijos liaudį.

Maskva. — Dienrašt i s, 
“Iz vesti j a” kritikavo JAV; 
ir Anglijos vyriausybes už 
vadų atsisakymą vykti į 
Geneva ir tartis nusiginkla
vimo reikalais.

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sakė: “Pasire
miant tarptautinėmis teisė
mis mes reikalausime, kad 
JAV pasitrauktų su karo 
laivynu iš mūsų Guantana
mo įlankos”.

Gdynia, Lenkija. — At
plaukė laivas “Sister Katin- 
go” su 33,000 tonų JAV 
kviečių.

- V. Berlynas. — Kada čia 
lankėsi du broliai Kene
džiai, tai JAV komanda su
ruošė 1,500 karininkų ir ka
rių aliarmo puolimą prie 
sienos. Rytų vokiečiai potes- 
tavo prieš tai.

Daugelis demonstravo prieš 
karą ir atominius bandymus

prieš branduol bandym 
Taikos šalininkai ant 

greitųjų praėjusi šeštadie- 
dienį suruošė demonstra
ciją Times skvere, Niujor
ke. Tai buvo popietis, tarp 
3-5 vai. Dalyvavo tūkstan
čiai vyrų ir moterų.

Jie demonstravo už taika, 
prieš prezidento Kenedžio 
pranešimą, kad JAV pra
dės sprogdinti branduoli
nes bombas ore, pradės jas 
bandyti.

Demonstracija buvo ra
mi, nes taip buvo įsakyta 
tų, kurie ją organizavo. 
Bet štai demonstrantai su
žino, kad policija užpuolė 
vieną jauną vyrą demon
strantą, pradėjo jį stumdy
ti. Staiga demonstrantai 
susėda Broadvėje, ties 46- 
tąja gatve. Kiti pradeda 
šaukti: “Shame, shame!..” 
(Gėda, gėda!) Vėliau kiti 
demonstrantai susėda vidu
ryje 7-osios Avenue, ties 
42-aja gatve. Trafikas su
laikytas. Policija rėkia: 
“Kelkitės!”, o žmonės ne
klauso. Šaukiama policijos 
vežimai. Policininkai, kurių 
buvo apie pora šimtų, gro
bia vyrus ir moteris ir vel
ka į vežimus. , Šie nesiduo-i 
da. Policija, reikia pri
minti, žiauriai su demon
strantais elgėsi.

Daugiau kaip 40 demon-;

“Dėl darbo jau per senas, 
dėl pensijos dar per jaunas”
Štai ir vėl streikuoja di-; dvejų metų darbininkas jau 

džiulės ir turt ingos The | per senas dėl darbo., bet dar I darbus. 
Fifth Ave. Bus Company per jaunas dėl pensijos., 
darbininkai/ * Jiems vado- Pensijos jis galės ieškoti tik 
vauja Transport Workers i sulaukęs 65 metų amžiaus, 
unija. Net ir miesto majo-1 Dar 3 metus turi laukti, 
ras Robert Wagner kaltina i Gerai būtų, jeigu per tuos 
kompaniją už privertimą 
darbininkų staigiai imtis 
šios 1 nelengvos priemonės 
apsigynimui . Ir iš tikrųjų 
darbininkai tiktai ginasi. 
Jokių reikalavimų dėl pakė
limo algų bei pagerinimo 
darbo sąlygų jie nestato. 
Jie tik ginasi nuo išmetimo 
iš darbo.

Kaip žinia, kompanija pa
reiškė, kad ‘išgelbėjimui” 
savo pelnų ji esanti privers
ta išmesti iš darbo keletą 
šimtų darbininkų. Ir tuo-1 menės užuojauta ir prita- 
jau pradėjo darbin i n k u s I rimu. A. BimbaWill 1 11 IY U O I 

atleidinėti. Vieną dieną iš-' 
metė iš darbo 29 darbinin
kus.

) Atleidimas arba išmeti
mas iš darbo yra skau
džiausia rykštė darbinin
kams plakti. Ja nūdien vis 
dažniau ir dažniau naudo
jasi savo pelnų pakėlimui 
ne tik šita busų kompanija, 
bet visos didžiosios korpo
racijos ir kompanijos. Įsi- 
vesdamos visokius techniš
kus pagerinimus jos gali 
apsieiti su daug mažesniu 
personalu.

Bet kaip su paleidžiamais 
iš darbo darbininkais? Kur 
jiems dėtis? Ko jiems 
griebtis?

Štai vieno išmesto iš dar
bo busų vairuotojo pikieto 
linijoje pasikalbėjimas su 
radijo stoties žinių rinkėju. 
Reporteris užklausė, ką jis 
dabar darys.

“Nežinau,” susijaudinęs 
sako darbininkas. “Aš jau 
62 metų amžiaus. Šiai kom
panijai aš išdirbau ketu
riasdešimt metų. Jokio ki
to darbo nemoku. Jau per 
senas kitur darbą susiras
ti. Ir kas gi šiandien sam
dys be specialybės to am* 
žiaus darbininką!”

Vadinasi, šešiasde š i m t

strantų pavyksta nuvežti į 
kalėjimą. Naktiniame teis
me juos “tvarkė” teisėjas 
Kenneth M. Phipps. Du ad
vokatai gynė suimtuosius: 
Mark Lane (demokratas, 
Niujorko valstijos seimelio 
narys) ir Melvin Wulf, Ci
vilinių Laisvių Sąjungos 
advokatas.

Buvo ir sužeistų, tarp ki
tu: Julian Beck, teatriniu- 
kas — nugabentas į Belle
vue ligoninę; jo žmona Ju- 
ditė Malina — į kalėjimą 

Į įkišta. Su ja buvo įkalin
tos astuonios kitos demon- 
strantės.

Ellen Brooks, iš Great 
Necko, pareiškė, kad polici
ja su ja žiauriai elgėsi.

Suimtieji išleisti po $500 
bėla kiekvienas ir bus vė
liau teisiami.

Kas šią didžiulę demon
straciją ruošė? Štai tos or
ganizacijos: Women Strike 
for Peace, General Strike 
for Peace, Women’s Inter
national League for Peace 
and Freedom, Committee 
for Sane Nuclear Action, 
War Registers’ League, 
Committee for Non-Violent 
Action, taipgi S-t u d ent 
Peace Union.

Apie tą patį laiką pana
ši, tik mažesnė, demonstra
cija įvyko ir Čikagoje.

trejus metus nereikėtų nei 
valgyti, nei rengtis, nei 
nuomos už butą mokėti. 
Betgi tie gyvenimo porei
kiai neišnyksta su netekimu 
darbo. Jie pasilieka.

Nepaisant kai kam susi
dariusių dėl šio streiko ne
patogumų, New Yorko dar
bo žmonės turi solidarizuo
tis su streikuo j a n 
Fifth Ave. Bus Co. 
ninkais. Jie kovą 
tiktai su" plačiosios

č i a i s 
darbi- 
laimės 
visuo-

Dovanos “Laisvei”
Sekami Lietuvių Namo 

Bendrovės šėrininkai dova
nojo “Laisvei” po vieną sa
vo Šerą:

Anna Arlaus, Newark,

Veronika Simons, Tampa, 
Fla.

A. B., Bridgeport, Conn.
“Laisvės” personalas už 

tai jiems širdingai dėkoja.

Bus rodomos spalvotos 
nuotraukos iš Lietuvos

LDS 1 kuopos narys J. 
Siurba sutiko parodyti kuo
pos parengime spalvotas 
nuotraukas, kurias parsive
žė iš Europos. Būdamas 
Lietuvoje praėjusią vasarą 
jis nuėmė nemažai spalvotų 
nuotraukų. Grįždamas iš 
Lietuvos jis buvo apsistojęs 
po keletą dienų Maskvoje, 
Stockholme, Copenhagene, 
Londone ir Paryžiuje. Jis 
parsivežė spalvotų nuotrau
kų ir iš tų miestų. Sako, tu-
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Bėda, kai daug pinigų, 
labai mažai proto

Manhattane po num. 473 
West End Ave. gyvena tur
tinga Mrs. Frances Fried
man. Ji našlė. Jos vyras mi
re prieš aštuonerius metus. 
Vieną dieną iš nuobodulio ji 
nuėjo į čigonų “užeigą” po 
num. 994 Madison Ave. Ten 
prie jos “prikibo” ir sužavė
jo gudri čigonų “karalienė” 
Mrs. Volga Adams. Sužavė
jo ir įkalbėjo jai, kad prie 
jos lenda “velnias”. Na, ir 
Volga, žinoma, pažadėjo ją 
nuo to “velnio” išgelbėti. 
Tiktai kai Mrs. Friedman 
pamatė, kad čigonė bevai
kydama nuo jos velnią, iš 
jos kišenės “išvaikė” ir net 
$118,000, “vargšė” pasi
skundė valdžiai.

Čigonė suimta ir bus tei
siama. Bet kur dingo tie 
$118,000? Aišku, jog jeigu 
Volga mokėjo tiek pinigų iš 
kvailos turtuolės išvilioti, ji 
mokėjo ir su tais pinigais 
gražiai susidoroti.

Miestas ims 
autobusų kompaniją

Praėjusį savaitgalį Fifth 
Avenue Coach Lines kom
panija pradėjo atleisdinėti 
(“taupymo sumetimais”) 

iš darbo darbininkus. Už
stodama juos, Važiuotės 
darbininkų, unija paskelbė 
kompanijai streiką —- su
streikavo apie 16,500 darbi
ninkų ir tarnautojų, val
dančių minėtos kompanijos 
autobusus. Autobusų judė
jimas buvo sulaikytas, o tai 
paliečia apie 1,000,000 žmo
nių, kasdien vykstančių į

Kompanija pareiškė: ar
ba mes paleisime keletą! 
tūkstančių iš darbo darbi
ninkų,’ arba tegu miesto 
valdžia leidžia mums pakeL 
ti fėrą iki 20 centų (šiuo 
metu fėras—15c).

,11 .

Miesto majoras Wagne- 
ris sušaukė atsakomingų 
žmonių konferenciją ir pa
siūlė: imti miesto- žinion 
šios kompanijos autobusus. 
Visi pritarė. Dabar prie to 
einama. Gal miestui ir pa
vyks tai padaryti.

Bet nereikia manyti, kad 
kompanija dėl to nukentės. 
Ne! Už viską jai bus už
mokėta !..

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis kreipėsi į 
Kongresą, kad paskirtų 
$500,000,000 parkų įrengi
mui.

Helsinkis. — U. Kekkone- 
nas antru kartu pradėjo eiti 
Suomijos prezidento parei
gas. Prezidento terminas 
šešeri metai.

Varšuva. — Areštavo 
newyiarkietį W i 11 i a m L. 
Brett už nelegalų dolerių 
keitimą.

/

ri apie šimtą ar daugiau 
įvairių nuotraukų. J as
parodys per spalvotų nuo
traukų (slides) apar a t ą - 
prožektorių.

LDS 1 kuopa rengia tų 
nuotraukų rodymą kovo 18 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet, 
“Laisvės” salėje.

Bus įdomu pamatyti spal
votas nuotraukas iš įvairių 
vietų, o ypatingai iš Lietu
vos.

* Narys

Įspūdingas buvo Moterų 
Dienos minėjimas

Tarptautinė Moterų Diena 
pripuola kovo 8 dieną, bet 
Niujorko Moterų Klubas tą 
šventę atžymėjo praėjusį 
sekmadienį, kovo 4 d.,“Lais
vės” salėje, kuri buvo pilna 
žmonių.

Pirmiausia Nastei Buk* 
nienė skaitė eilėraštį, ku
rį vienas poetas specialiai 
parašė šiam įvykiui—Tarp
tautinei Moterų Dienai—at
žymėti.

Paskui Aido choro Mote
rų kvartetas buvo iškvies
tas padainuoti. Daina
vo “Šalis gimtoji,” muzika 
Daratėlės Yuden, ir kitą 
daina.

Pirmininkaujanti Ieva Mi- 
zarienė pasakė brandžią muzika Juozo Slėnio, 
įžanginę kalbą, nušviečiant 
Tarptautinės Moterų Die
nos reikšmę. Ragino kaip legramą prezidentui Kene- 
moteris, taip ir vyrus — džiui, pasisakant prieš bran- 
visus — įsitraukti į judėji- duolinių bombų bandymų 
mą už taiką, prieš bran
duolinių bombų bandymus— 
į kovą, kuri šiuo metu vis 
plačiau apima mūsų šalį, 
ypatingai po prezidento Ke
nedžio kalbos, sakytos praė
jusį penktadienį.

Dainuoja solistė Elena 
Brazauskiene: M. Petraus
ko — “Tykiai, tykiai” ir A. 
Vanagaičio — “Mamytę.”

Vera BunkienS skaito du 
Salomėjos Nėries eilėraš
čius: “Žemaitės kelias” ir 
“Beraštė.”

Naste Buknienė drama
tiškai skaitė Valerijos Val- 
siūnienės eilėraštį “Korėjie
tė.”

Sekė K. Petrikienes kalba. 
Jos kalba lietė JAV lietu
vių praeitį, palietė svarbes
nius epizodus, lieči a n č i u s 
lietuvių moterų veiklą — or
ganizacijas ii- pavienes vei
kėjas. Priminė, kaip orga
nizavosi Amerikos Lietuvių 

Moterų Susivienijimas, kaip! Iešmanto, -------------
žurnalas nes, Laisvės choro su savokūrėsi moterų 

“Moterų Balsas” ir atžymė
jo kitus dalykus, susijusius 
su moterų judėjimu.

Programą baigė Aido Mo- 
teiu Choras, vadovaujamas 
Mildred Stensler, kuri, beje, 
pianu akompanavo ir kvar
tetui ir solistei.

Moterų choras sudainavo 
“Gyvuok, miela dainuže !”— 

ir 
Pamaskvio vakarais.”
Buvo nutarta pasiųsti te- 

pradėjimą.
Pirmininkei paprašius au

kų išlaidoms padengti, pub
lika sudėjo apie $80.

Po programos sekė už
kandžiai : Moterys pavaišino 
mitingo dalyvius karšta ka
vute ir užkandžiais.

Žmonės dar ilgai šnekė
josi, diskusavo. Kiti stebė
jo dailininko A. Žmuidzina
vičiaus kūrybos iliustraci
jas, kurias A. Bimba buvo 
išstatęs.

Žodžiu, Tarptautinė Mote
rų diena pas mus buvo atžy
mėta kukliai, bet gražiai. 
Už tai šlovė priklauso Mo
terų Klubui! Ns

Kaip Aido choras atžymės 
50-metinį jubiliejų 
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Brooklyno Aido chOi’as ras iąlėis programos kny-
atsi-šiemet švenčia penkiasde- gėlę. Apie tai -choro 

šimt;metų sukaktį. ■'’ Sulau- kreipime rdšoma: 
kęs savo auksinio jubilie
jaus, turėdamas garbingą 
praeitį ir labai veiklią dai
nos ir vaidybos dabartį, Ai
do choras tarė apie tai pa
sisakyti Amerikos lietuvių 
visuomenei.

Aidas kviečia visuomenę 
talkon.

Kvietime, kuris šiomis 
dienomis siuntinėjamas bro
liškoms organizacijoms ir 
asmenims (kurių adresus 
pavyko gauti), be kitko, ra
šoma :

“1912 m. rugpiūčio 29 d. 
įvyko susirinkimas Brook
lyne, 650 3-čios Avė. Plačiai 
apsvarstę lietuvių dainos 
reikalą, visi dalyviai (jų bu
vo 14-ka tą istorinį vakarą) 
vienbalsiai sutiko suorgani
zuoti chorą.”

Taip gimė garsusis Broo
klyno Aido choras. Ir nenu
ilstančiai, be pertraukos, 50 
metų choras dainavo viso
kioms darbininkiškoms su
eigoms. k

Choras auklėjo daininin
kus, artistus, mokytojus, 
kad choro pradėta meninė 
veikla eitų pirmyn.

Aido choras suko meno 
ratą ne vien Brooklyne. Jis 
gastroliuodavo ir dabar 
gastroliuoja po apylinkės 
valstijų miestus. Jis yra ap
lankęs Conn., Mass., Mary
land, New Jersey ir Penn
sylvania valstijas koncer
tuodamas, statydamas ope
retes, veikalus visokioms 
broliškoms organizacijoms, 
kad jų parengimai būtų įdo
mūs ir sėkmingi.
Gegužes 20—didžioji diena

Atžymėti garbingą praei
tį ir sužadinti naujų jėgų 
ateičiai, Aido choras ruošia 
koncertą gegužės 20 d.

Ryšium su koncertu, cho-

“Tikimės, kad daugelis 
mūsų broliškų organizacijų 
ir pavienitj meno mylėtojų 
norėtų sykiu su mumis 
švęsti šį jubiliejų; Tą ge
riausia galite padaryti pri
sidėdami prie sudarymo 
mūsų Jubiliejaus programos 
knygelės. Šioj knygelėj at
spindės choro veikla, su cho
ro istorija ir paveikslais. 
Čia tilps jūsų organizacijų, 
chorų, pavienių, krautuvių 
ir profesionalinių įstaigų ir 
tarnautojų sveikinimai. Su 
finansiniu sveikinimu galite 
parašyti savo linkėjimo žo
džius, arba įgalinti Progra
mos knygelės komisiją su
tvarkyti pagal savo numa
tymą...

...Aido choras nepamiršta 
jūsų, —nepamirškite Aido!”

Sveikinimams ir pasiskel- 
bimams vieta ribota seka
mai: už $25 visas puslapis, 
už $13 pusė pusi., už $10 
trečdalis p., už $7 ketvirta
dalis, už $5 aštuntadalis. 
Teikusių mažesnes sumas 
vardus knygelėje įdės bend
rame sveikintojų sąraše.

Sveikinimų komisija sa
kė, kad jau gauta .nemažai 
vietinių ir keliolika sveiki
nimų iš toliau. Dėkoja ank
stybiesiems ir laukia dau
giau. Riba paskutinius svei
kinimus įtalpinti knygelėn 
yra gegužės 1 d., bet anks
čiau, —geriau, neapsunkina 
spaustuvės.

Apie tai, kokia bus pro
grama, matysite pranešimų 
vėliau. Žinoma tiek, kad ji 
teiks džiaugsmo visiem. Ne
veltui jau girdisi, kad apy
linkės miestuose dainų my
lėtojai rezervuojasi gegužės 
20 dieną kelionei į Brookly- 
ną pas jų pamylėtąjį Aidą.

Bus smagu dar 
kartą pasiklausyti ,

Ateinančio sekmadienio 
popietė bus dainų popietė 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke, 
2-rą valandą popiet, bus de
monstruojamos šių daini
ninkų dainos:

Chicagietės Estelle Bog- 
den, K. Menkeliūnaitės, A.

E. Brazauskie-

soliste Willma Hollis iš Hftrt- 
fordo, ir Brooklyno Aido 
choro.

Šių visų dainininkų dai
navimą pademonstruos jau
nuolis Benedict Banys, iš 
Menchantville, N. J.

O taipgi pertraukoje “Švie
sos” redaktorius Antanas 
Bimba pasakys kalbą: “Ar 
galimas visuotinis nusigink
lavimas ir gyvenimas bį? 
ginklų ir karų.”

Taipgi visi bus pavaišinti 
kava ir tortais.

Rengia ir kviečia visus 
dalyvauti LLD 185 kuopa.

Mirė ilgametė veikėja 
Katherin Flynn

Vasario 24 d. Manhatta
ne mirė Katherine Flynn, 
veikėja už liaudies reika
lus. Ji buvo įžymiosios Eli
zabeth Gurley Flynn se
suo. . ■

Katherine Flynn gimė 
1892 m. lapkričio 16 d. 
Concord, N. H. Į Niujorko 
miestą atvyko 1900. Čia 
per 22 metus mokytojavo 
pradžios mokyklose. Kath- ‘ 
erine visaip padėjo 
įžymiajai sesutei, su kuria 
kartu gyveno per 20 metų.

Laidotuvės įvyko vasJ 27. 
Katherine. Flynn, palaikai 
buvo sųdegipti Fresh Pond 
krematoriume, ■ Mašpethe.

MIRĖ
Jurgis Kairūkštis, 75 m. 

amžiaus, mirė kovo 1 d., na
muose, 1076 E. 93fd St., 
Brooklyne. Kūnas buvo pa
šarvotas J. Garšvos koply-

Bedford Avė.,
Brooklyne. Laidotuvės įvy
ko kovo 5 d., 10 vai. ryto iš 
Angelų Karalienės bažny
čios į Šv. Jono kapines.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Petrą, dukteris 
Mildred ir Adelaide ir du 
anūkus. Šią liūdną žinią te
lefonų pranešė Laisvės Ad
ministracijai velionio sūnus 
Petras.

savo
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PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 14 d., 7:30 vak., ‘‘Lais
vės’' salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Maloniai prašome ateiti ir naujų 
įsirašymui atsivesti. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkirrtas; 

įvyks antradienį, kovo 6 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kuriu 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadieni, kovo 7 d., 7:30 vai. vak., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Kviečiami visi nariai dalyvauti. Šia
me susirinkime turėsime karštos ka
vos ir skanių užkandžių. Pasižiū
rėkite į mokesčių knygelę, gal jau 
reikia mokėti. Prot. sekr/ (18-19)

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 Belsklenč/ 
Iš Lietuvos i Ameriką išvykau 1913 
metais. Norėčiau susirašinėti su^< 
J. Marcinkevičium. Prašau atsiliepti.

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

(18-19)




