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KRISLAI
Lietuvos Pavilijonas. 
Laima BalaiŠytė.
Kalbant apie tragediją. 
Dėl policijos žiaurumo.

Rašo R. Mizara k
Niujorkas ruošiasi prie 1964 

metais įvyksiančios Tarptau
tinės parodos. Ji bus toje pat 
vietoje, kur panaši paroda 
buvo 1938 metais.

.Mums, JAV lietuviams, 
svarbu tai, kad parodoje Lie
tuva taipgi turės savo pavili- 
joną—kiekviena tarybinė res
publika tai turės.

Netenka nė* sakyti, kad į 
parodą atvyks daug ir Lietu
vos žmonių.

Atrodo, kad ir sekamą va
sarą turėsime svečių-turistų 
iš Lietuvos. Sakoma, atvyks 
didžiulis keleivinis laivas, ga
benąs tarybinius turistus. Lai
vas jiems tarnaus ir viešbu
čiu : sustoję kuriame ameri
kiniame uoste, naktimis jie 
laive miegos, o dienomis 
žvalgysis po miestą, po jo įs
taigas, susipažins su ameri
kiečiais.

Kai JAV lietuvių turistų 
pirmoji grupė 1959 m. lankė
si Trakuose, ji susipažino su 
jaunute malonia, talentinga 
sportininke lietuvaite — Lai
ma BalaiŠytė.

Kai kurie turistai su ja ir 
i/usifotografavo.

Neseniai Lietuvos spauda 
.pranešė, kad ta pati Laima 
BalaiŠytė ir šiemet laimėjo vi
sos Tarybų Sąjungos stalo te
niso čempionatą!

Nuoširdžiai sveikiname Ta
ve, mieloji Laimute!

Kovo 1 dieną Niujorke, vi
siškai netoli “Laisvės” leidyk
los, kaip žinia, įvyko baisi 
tragedija: vos pakijęs į orą 
lėktuvas, krito žemyn, į ne
gilų Atlanto įlankos vandenį, 
ir susitrėškė į skeveldras; 95 
žmonės žuvo.

Šiuos žodžius rašant, pasta
tyti specialistai dar vis brai
džioja po vandenį, traukdami 
viršun visokius “likučius.”

Nelaimėje žuvo ir tūlas mi
lijonierius, W. Alton Jones, 
naftos magnatas, buv. prezi
dento Eisenhowerio artimas 
bičiulis.

W. A. Jones lėkė į Kalifor
niją pas Eisenhovverį golfo 
žaisti. Na, o kovo 5 d. Eisen- 
.Jvoweris atvyko Niujorkan da
lyvauti milijonieriaus laidotu
vėse. Kokia gyvenimo ironi
ja!

< •
Įdomu tai, kad vandeny 

tarp lėktuvo skeveldrų buvo 
rasta pinigų (bankinių mone
tų) daugiau kaip 50,000 do
lerių, ir apie $7,000 vertės 
travelers čekių! Tie pinigai, 
esą, priklausę minėtam kapi
talistui.'

Paprastai, tokių didelių 
“grynais pinigais” sumų jo
kie biznieriai su savim nesi- 
vežioja. Klausimas: kuriais 
sumetimais Jonės tokią krū
vą dolerių gabenosi ?

Kai kurie žmonės sako: jis 
varė kaž kokį šmugelį, bet 
mirtis sutrukdė.

Kažin ką pagalvojo žmo
nės, kurie tokią milžinišką 
pinigų sumą iš vandens iš
traukė ?..

Niujorko valstijos seimelio 
(Assembly) deputatas Bent
ley Kapsai reikalauja, kad 
rnūsų miesto majoras Wagne
ws suvaldytų policiją.
i Kiekvienam buvo aišku, jog 
kovo 3 d. policija žiauriai 
“traktavo” taikos šalininkus, 
kurie buvo susirinkę į Times 
skvėrą protestuoti prieš pre-

Kiek jau kuri šalis įvykdė 
i atominių bombų bandymų?

Auga JAV liaudies
kova už taiką

Darbo unijos reikalauja 
veiklos prieš nedarbą

Washingtonas.—Su pra- 
idžia kovo USA Atomic 
! Energy Commission paskel- 
i bė, kiek ir kuri šalis jau 
Įvykdė atominių bandymų.

Jungtinės Valstijos turė
jo: 128 bandymus savo te
ritorijoj — pietvakarių plo- 

j te, 1 vakaruose, 2 prie 
.Johnsono salos, 3 Atlanto 
'vandenyne ir 37 prie Bikini 
■ salų, Ramiajame vandeny- 
' ne — viso 171.

Anglija vieną bandymą 
įvykdė JAV teritorijoje, 9 

Iprie Christmas salos, 3 prie

Powers vėl bus JAV 
užsienio žvalgu

Washingtonas. — Francis 
Gary Powers viešai pasa
kojo Senatiniame Apsigink
lavimo komitete apie tai, 
kokiais tikslais jis' skrido 
virš Tarybų Sąjungos ir 
kaip jo lėktuvas buvo nu
šautas.

Pirm to jis ilgai tarėsi su 
JAV užsienio žvalgybos 
(Central Intelligence Agen
cy) vadais.

JAV žvalgybos vadai pa
teisino Powerso elgesį lai
ke “U-2” nušovimo ir lai
ke teismo Maskvoje. Pow
ers gaus apie $60,000 už
mokėti už tą laiką, kurį jis 
sėdėjo TSRS kalėjime, ir 
pasiliks ČIA žvalgu.

TSRS SUŠAUDYS SENĄ 
ŽULIKĄ

Maskva. — Tarybinis teis
mas nutarė sušaudyti Niko
lajų Kotliarą, 74 metų am
žiaus, už vogimą valstybinio 
turto ir žulikystę. Jis pa- 
:skilbo kaip “grožio karalius 
—lūpų dažymo.” 1960 me
tais iš Rygos fabriko jis 

įgavo 59,000 lūpų pieštukų. 
Kotliaras žulikavo ir slaptai 
rublius keisdamas į užsie
nio valiutą. Jis Rygos fab
riko tvarkytojams mokėjo 
“už pagalbą.”

T. SĄJUNGA GERINS 
MAISTO GAMYBĄ

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos Centro komi
tete N. Chruščiovas kalbė
jo per 6-ias valandas. Dau
giausia laiko jis pašventė 
sutvarkymui žemdirby s t ė s 
ir kitų maisto reikalų. Jis 
sakė, kad partija ir TSRS 
vyriausybė turės imtis 
griežtų priemonių agrikul
tūros reikalų pagerinimui.

Hanojus. — Laose Tarybų 
Sąjungos specialistai stato 
galingą radijo stotį.

zidento Kenedžio nutarimą 
pradėti branduolinių bombų 
bandymus Ore.

Tasai žiaurumas dalinai 
buvo pavaizduotas ir televizi
joje.

Angliškasis darbininkų lai
kraštis “The Worker” taipgi 
ragina majorą ištirti tai, kas 
buvo praėjusį šeštadienį.

Montebello salos ir 9 prie 
Maralingo, abi pastarosios 
vietos yra prie Australijos. 
Anglija turėjo 22 atominius 
bandymus.

Francūzija įvykdė 4 ban
dymus Sacharoje, Afrikoje. 

'’Tarybų Sąjunga turėjo 
105 bandymus, prie. Kaspi
jos jūros ir šiaurėje prie 
Novaja Zemlia, tai yra, vi
sus savo teritorijoje.

Reiškia, iki kovo pradžios 
Anglija, Francūzija ir Jung
tinės Valstijos1 — Vakarai 
bendrai — turėjo 197 ban
dymus, o TSRS tik 105.

Pery žemdirbiai jau 
Patys ima žemę

Lima, — Andų kalnų sri
tyje indėnai žemdirbiai į sa
vo rankas ima dirbamą že
mę. Pasco departamente jie 
perėmė kelis desėtkus nuo
savybių, kurios prik 1 a u s ė 
stambiems žemdirbiams.

Prezidentas Manuelis Pra
do pasiuntė 500 kareivių ir 
kita tiek žandarų. Įvyko 
kruvinas susirėmimas. Sa
koma, kad septynis žmones 
užmušė ir 18 sužeidė.

“Slėptuvės, tai savo 
kapai”, sako TSRS
Maskva. — Architektų 

sąjungos sekretorius A. F. 
Šarovas dalyvavo TSRS ko
respondentų susirink i m e. 
Vienas laikraščio korespon
dentas klausė: Kodėl Ta- 
ryų Sąjunga neruošia slėp
tuvių nuo atominių bombų, 
kurias statosi Jungtinėse 
Valstijose.

Šarovas sakė, kad tai be
reikalingas pinigų ir ener
gijos eikvojimas. Jis nuro
dė, kad ir Vakarų Europo
je mažai kas tiki į išsigelbė
jimą slėptuvėse nuo atomi
nių atakų. Jis pacitavo 
TSRS gynybos ministro R. 
Malinovskio sekamą pareiš
kimą:

“Jeigu kiltų atominis ka
ras, tai jokios slėptuvės ne
galėtų žmonių išgelbėti... 
Pasistatymas slėptuvių, tai 
yra iš anksto pasiruošimas 
sau kapų”.

KĄ TAS REIŠKIA?
Helsinkis.—Suomijos, Šve

dijos, Norvegijos, Danijos ir 
Islandijos atstovai laikė kon
ferenciją ir išdirbo bendros 
veiklos palną “išgelbėjimui 
šiauriečių.”

Darbininkų veikėjai nu
mato, kad už to plano sle
piasi NATO narių (Danijos, 
Islandijos ir Norvegijos) 
planai 1— įtraukti į Vakarų 
pofįtiką Švediją ir Suomiją, 
kurios laikosi nesikišimo po
litikos.

Encino, Calif. — Sulau
kęs 67 m. amžiaus mirė fil
mų artistas Rioscoe Ates.

A

W ashingtonas.—N iekados 
Jungtinės Valstijos taip la
bai nesiginklavo, tiek daug 
neišleisdavo tam pinigų, ir 
niekados mūsų šalies liaudis 
taip labai nebuvo susirūpi
nus taikos reikalais, kaip 
dabar. .

Prezidentas! Kenedis pa
siūlė Kongresui, kad apsi
ginklavimo reikalams 1962 
m. skirtų 53 bilijonus dole
rių, tai yra po 63 centus iš 
kiekvieno valdžios pajamų 
dolerio. Armijos, laivyno ir 
orlaivyno karininkai reika
lauja dar daugiau pinigų.

Kenedis pareiškė, kad at
einantį mėnesį JAV vėl pra
dės atmosferoje bandyti 
atomines bombas, jeigu 
TSRS neprimsi JAV ir An
glijos plano uždraudimui ir 
kontroliavimui branduolinių 
ginklų bandymų.

Pietų Vietname JAV mi- 
litariniai daliniai jau daly
vauja veiksmuose prieš par
tizanus. Prieš Kubą sako
mos grasinančios kalbos, o 
mūsų šalyje mokosi milita- 
rinių veiksmų Kubos pabė
gėliai. - Berlyne ; kartojasi 
provokacijos, JAV vyriau
sybė atmetė TSRS pasiūly
mą, idant valstybių vadai 
vyktų į nusiginklavimo kon~ 
ferenciją.- Visa tai neduoda 
ramumu liaudžiai, kuri bijo
si baisaus atominio karo ir 
trokšta taikaus gyvenimo.

Dar niekados pirmiau

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Spaudos 

konferencijoje prezidentas 
Kenedis sakė, kad jis vyks 
į vadų konferenciją tik ka
da žemesnių diplomatų pa
sitarimai duos teigiamų 
vaisiu v

Londonas.—Anglijos prem
jeras Macmillanas pasiuntė 
Chruščiovui pranešimą, 
kad jis pasirengęs vykti į 
nusiginklavimo konferenci
ją Genevoje, jeigu tatai pa
sitarnautų susitarimui.

^Singapūras.— Malajų pu
siasalyje surasta 50 didelių 
kapų, kuriuose palaidota 
tūkstančiai civilinių žmonių. 
Tai aukos japonų imperia
listų.

Havaną. — TSRS specia
listai pastatys Kubai naf
tos išvalymo fabriką, kurio 
metinė pajėga bus 2,000,- 
000 tonų. Ji bus Santiago 
srityje.

New Delhi. — Indijos pa
kraštyje įvyko sprogimas 
anglų tankeryje ”Verena,” 
19,000 Tonų įtalpos. Nelai
mėje žuvo 6 žmonės.

Ayer, Mass. — Rezervistų 
moterys pikiętavo Devėns 
kareivines, reikalau damos 
paleisti jų vyrus iš JAV ar
mijos.

Jungtinių Valstijų moksli- Washingtonas. — Čionai i žingsnių prieš nedarbą, tol 
ninkai ir žymūs visuomeni- įvyko AFL-CIO Building & ! jis ne tik nemažės, bet dar
ninkai taip masiniai ir gar
siai neišstodavo už taiką, 
kaip dabar. Bostono apy
linkėje 200 profesorių ir 
mokslininkų pašisakė prieš 
slėptuvių statymą ir už tai
kų visų valstybių sugyveni
mą. Juos pasekė 730 New 
Yorko ir apylinkės profeso
rių, mokslininku ir visuo- 
menininkų. Tas pat pasi
kartojo Ramiojo vandenyno 
pakraštyje ir cen t r i n ė s e 
valstijose. O kur dar mo
terų veikimas, kurios nuo
latos demonstruoja ir rei
kalauja taikos!

Vasario 16-17 dienomis 
Washingtone 3,500 studen
tų pikiętavo Baltąjį namą, 
lankėsi pas kongresmanus 
ir senatorius, laikė susirin
kimus prie Lincolno ir Wa- 
shingtono paminklų ir rei
kalavo nedaryti atominių 
bombų bandymų, susitarti 
su TSRS, stoti už nusigink- 
laivmo rezoliucija, k u r i ą 
JAV bendrai su TSRS pa
teikėme Jungtinių Tautų 
Asamblėjai, ir kuri vien
balsiai buvo priimta.

New Yorke retai kurią 
dieną neįvyksta studentų, 
moterų ir kitokių demons
tracijų, kur pas įsakoma 
prieš apsiginklavimą, ato
minių ginklų bandymą, už 
visų valstybių koegzistenci
ja. ‘

New Yorkias. — Per ke- 
liaš dienas Atlanto pakraš
tyje siautė lietaus audra su 
vėjais. Buvo didelis van
dens pakilimas ir padarė 
daug nuostolių. Nuo Atlan
tic City, N. J., iki Long Is
land rytinės dalies daugiau
sia padarė žalos. Iki dabar 
yra žinoma, kad žuvo 27 
įmonės.

Milwaukee, Wis. — 11,000 
darbininkų laimėjo streiką 
prieš Allis-Chalmers Man. 
Qb. Per trejus metus kom
panija kels jiems algas po 
du ir pusę cento į valandą.

Rabatas. — Sekamą mė
nesį čionai atvyks TSRS gy
nybos ministras R. Mali- 
novskis.

Douala, Kamerūnas.—An
glų lėktuvo “DC-7-C nelai
mėje užsimušė visi 111 ke
liauninkų ir įgulos narių.

Los Angeles, Calif.—Su
laukęs 71 metų amžiaus mi
rė žymus inžinierius S. B. 
Moris.

Washingtonas. — Penkta
dienį, kovo 9 d., prezidento 
Kenedžio žmona išvyksta į 
Indiją ir Pakistaną.

Ottawa. — Did&jC^Kana- 
dos prekyba su Kuba.

Construction Trade unijos 
konferencija, kurioje daly
vavo 3,500 delegatų. AFL- 
CIO unijų prezidentas Geo. 
Meany pakartojo unijų ta
rybos dėsnius kovai prieš 
nedarbą, v

Jis sakė, kad dabartiniais 
laikais mūsų šalyje yra 4,- 
700,000 bedarbių ir keli mi
lijonai tik dalinai dirban
čiųjų.

Unijų taryba sako, kad 
kol Jungtinių Valstijų vy
riausybė nesiims rimtų

1%1 nelaimėse žuvo 
JAV 91,000 žmonių
Chicago. — National Sa

fety Council paskelbė, kad 
1961 metais per įvairias ne
laimes Jungtinėse Valstijo
se žuvo 91,000 žmonių.

Laike automobiiliu nelai
mių žuvo f 38,000; namuose 
nuo visokių atsitikimų—25,- 
500; prie darbo 13,500; 
miestuose, laukuose, mau
dynėse ir kitur dar 16,000 
žmonių. Laike nelaimių bu
vo ir daug finansinių nuo
stolių.

Buvo sustreikavę 
JAV rezervistai

Fayetteville, N. C.—Čio
nai tvirtumoje Bragg (Fort 
Bragg) Fourth Horwitzer 
batalionas, iš 197 artilerijos• 
pulko, buvo paskelbęs sėdė
jimo ir bado streiką. Ru
deni batalione buvo 600 
žmonių, kiek jų streikavo, I 
tai karininkai nepasakė.

Ayer, Mass. — Prie Fort-j 
Devens kareivinių keli de- 
sėtkai rezervistų moterų 
pikiętavo per dvi valandas. 
Oras buvo labai šaltas.

Pietų laiku pora desėtkų 
karių puolėsi į lauko pusę 
nešini moterims karštos ka-
vos! Mįlitarinė policija pa- 
stojb” jiehas kelią ir nelei
do. Motelis dalijo brošiū- 
raitę “Whenl^^jr šaukė: 
“Paleiskite mūsų vyrus pas
šeimas!”

A. GROMYKO VYKS 
Į GENEVĄ

Maskva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos delegacijai vado
vaus ministras Andrius Gro
myko. Kaip žinia, TSRS 
siūlė, kad į konferenciją 
vyktų valstybių vadai. Va
karams nesutikus, neva
žiuos ir TSRS premjeras 
Chruščiovas.

UNIJOS VIENIJASI
Chicago.—Laundry Clean

ing & Dye House Workers 
unija nubalsavo vienytis su 
International Brotherhood 
of Teamster unija. Skalbyk
lų unija turi 70,000 narių. 
Už vienybę balsavo 52,764. 

i didės. Kiekvieneriais me- 
i tais technika tobulėja, o 
apie 2,500,000 priauga nau
jų darbininkų iš jaunimo, 
kurie viršija išeinančiuosius 
į pensiją.

Darbo unijos reikalauja: 
| trumpinti darbo -valandas, 
1 palikti tokias algas, kokias 
dabar gauna, kad darbinin
kai galėtų daugiau reikme
nų nusipirkti, sumažinti 
įplaukų taksus mažai uždir
bantiems ir kad JAV vy 
riausybė plėstų visuomeniš
kus darbus.

Trys tyrimų stotys 
Šiaurės ledynuose

Washingtonas. — 1961 m. 
aplink Žemę, Lediniuotaja- 
me vandenyne, ant ledo 
plaukiojo keturios tyrimų i 
stotys: dvi Jungtinių Vals
tijų ir dvi Tarybų Sąjun- j 
gos. ’ .
— JAV T-3 stotis užplaukę, 
ant seklumos ir jos tyrinėto- ’ 
jai paliko 20 įrengtų pala
pinių ir ušsikėlė į Alaską.’ 
Bet vanduo pakėlė T-3 ir ji 
vėl sukasi aplink Žemes 
ašigalį. Manoma, kad JAV 
karinio orlaivyno specialis
tai vėl ją apgyvens.

Aplink Šiaurės ašigali da
bar sukasi JAV “Arlis-II” 
stotis, kurioje yra karinio 
laivyno specialistai, ir dvi 
TSRS stotys.

FRANCŪZIJA KENKIA 
NUSIGINKLAVIMUI
Paryžius. — Francūzijos 

vyriausybė pareiškė, kad ji 
boikotuos nusiginklavimo 
konferenciją, nes ten bus 
tik “propagandos sueiga.” 
Francūzija sako, jeigu ten 
bus susitarta, tai prie susi
tarimo ir ji prisidės.

Kovo 14 d. Genevoje at
sidarys 18-kos valstybių kon
ferencija nusiginklavimo
reikalais. Francūzijos toks 
elgesys kenkia susitarimui.

KENEDŽIO LAIŠKAS 
CHRUŠČIOVUI

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasiuntė 
laišką TSRS premjerui 
Chruščiovui išreikš damas 
viltį, kad Geųevoje, kur 
dalyvaus TSRS užsienio 
ministras ir JAV valstybės 
sekretorius, bus padaryta 
progreso prie nusiginklavi
mo.

JAPONAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ A-BANDYMUS
Tokio. — Japonijoje liau

dis masiniai protestuoja 
prieš Jungtinių Valstijų pa
siruošimą bandyti atomines 
bombas atmosferoje, JAV 
gavo Anglijos leidimą jas 
bandyti Ramiajame vande
nyne ant anglų salos, iš kur 
nuodingas oras greitai pa
sieks Japohiją.
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Bloga, bloga!
' PREZIDENTAS KENEDIS paskelbė, kad JAV ba

landžio mėnesį pradės eksploduoti didžiules branduoli
nes bombas, jei iki to laiko Tarybų Sąjunga nepasirašys 
tdkios sutarties, kokią JAV siūlo, draudžiant tokias bom
bas iš viso eksploduoti.

Tarybų Sąjungos vyriausybė sako, jog toks prezi
dento Kenedžio pareiškimas lygus šantažui (black mail), 
todėl jis nepriimtinas. Anksčiau Tarybų Sąjungos spau
da buvo paskelbusi: jei JAV pradės branduolinių bom
bų bandymus, tai tą patį padarys ir Tarybų Sąjunga.

Anglija ir Francūzija šį prezidento pranešimą užgy
nė. Anglija, beje, nusitarė eksploduoti savo branduolines 
bombas... Nevados valstijoje, mūsų šaly. Tiesa, ji jas 
eksploduoja “po žeme,” bet nuodai liekasi nuodais.

Vos spėjus prezidentui Kenedžiui šį pranešimą pa
daryti (praėjusio pentkadienio vakare), kai Niujorko 
“Daily News” paskelbė “penkių amerikiečių mokslinin
kų” pareiškimus, jog branduolinių bombų bandymai 
“oro neužteršią,” dėl to esą žmonės galį būti ramūs...

Koks kapitalistinės spaudos prasiradimas! Atsime
name, kai praėjusiais metais Tarybų Sąjunga bandė 

''branduolines bombas, toji pati spauda rėkė, šaukė, kad 
.tai pavojus žmonijai. Dabar, kai Amerika pradės iš 
naujo ore branduolines bombas bandyti, pagal tą spau
dą, būsią viskas okei!..

Kiti mokslininkai sako: bet koks branduolinių bom
bų bandymas teršia-nuodija orą.

Mokslininkas Linus C. Pauling pasiuntė preziden
tui protesto telegramą dėl jo kalbos. Branduolinių bom
bų bandymų pradėjimą d-ras Pauling vadina “baisia ne- 
moralybe.” Jis sakė prezidentui:

“Nejaugi duosite įsakymus, kurie padarys Jus is
torijoje nemorališkiausiu žmogumi ir didžiausiu žmoni
jos priešu?..”

Atrodo, kad prezidentas d-ro Paulingo nepaklausys. 
Be abejonės, jį spiria tai daryti Pentagonas ir kiti tie, 
kurie iš ginklavimosi lobsta.

Tuo pačiu kartu į Ženevą kovo 14 dieną yra šaukia-1 
nra 18 valstybių nusiginklavimo klausimu konferencija. j 
Tai kas iš jos išeis?

Nėra abejonės, kad ši prezidento Kenedžio kalba 
išjudins uolesnėn veiklon visus taikos šalininkus.

APIE A. MARGERIO 
KNYGĄ

“Vilnies” administrato
rius J. Pauliukas praneša, 
kad d-ro A. Margerio kny
ga “150 dienų Tarybų Lie
tuvoje” j a m rišykloje ir 
tuoj bus siūti t i n ė j a m a 
ALDLD nariams. Tai bus 
384 puslapių knyga, gau
siai iliustruota nuotrauko
mis, imtomis Lietuvoje.

J. Pauliukas pastebi:
D r. Al. Margeris rašydamas 

knygą “150 dienų T a r y b ų 
Lietuvoje,” nesigailėjo laiko 
ir energijos tam darbui. Jis, 
būdamas Lietuvoje, nepraleido 
nė minutės neišnaudojęs dėl 
ruošiamos knygos. Ar jis bu
vo kelionėje, ar apsistojęs 
nakvynei, visur naudojosi pro
ga. Kalbėjosi su vietos gyven
tojais, darbininkais, įmonių 
vedėjais, rašytojais, mokyto
jais, mokslininkais ir t. t. Jis 
nepalieka nei gamtos vaizdų, 
gražių miškų, lankų ir ežerų, 
o Lietuva jais turtinga. Jis 
jaučia ir kvėpuoja naujo gy
venimo oru.

Taigi atrodo, kad Litera
tūros Draugijos nariai gaus 
puikią dovaną. Dabar tik 
reikia, kad visi nariai pa- 
simokėtų savo mokesčius už 
1962 metus. Daugiau: ten
ka rūpintis įtraukti dau
giau naujų žmonių į orga
nizaciją, kad ir jie knygą 
gautų ir skaitydami pasi
džiaugtų.

Dar vienas teismo žodis

KAIP ŽMONES REMIA 
SAVO SPAUDĄ!

L. Jonikas “Vilny” rašo:
Tai buvo praeitą sekma

dienį “Vilnies” koncerto pro
gramos pertraukoje. S. J. Jo- 
kubka pranešė publikai, kad 
direktorių taryba su šia die
na skelbia vajų, sukelti dien
raščio stiprinimui $10,000 iki 
dalininkų suvažiavimo pra
džioje gegužės mėnesio. ,

Tik už keliolikos minučių 
sulaiko mane draugė II o ž ė 
Samulionienė. žiūriu, ranko
je laiko penkdešimkę (50 do
lerių banknotą). Sako:

JAV AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS vasario 26 d. pa
skelbė vienbalsį savo sprendimą, draudžiantį segreguoti 
negrus autobusuose ir kitose važiuotės priemonėse, ne
paisant, kur tie autobusai kursuoja.

Šis teismo sprendimas konkrečiai lietė Mississippi 
valstiją, bet jis, aišku, liečia ir visas kitas pietines vals
tijas, kur negrai dar vis segreguojami autobusuose.

Teismo sprendimas geras, bet kyla klausimas, kaip 
jis bus pravestas gyveniman. Jau prieš šešerius metus 
Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad negalima, ne
leistina segreguoti negrus viešosiose mokyklose, bet ir 
šiandien dar milijonai negrų vaikų yra segreguojami!

Pasirodo* kad teismo sprendimas—vienas dalykas, o 
jo gyvenimai įvykdymas—kitas.

Tačiau, ^reikia manyti, kad, šiuo sprendimu pasi- 
naudodamų ^pietinių valstijų negrai drąsiau kovos už 
visiškos segregacijos panaikinimą visur. Į tą kovą įsi
jungs vis daugiau toliau nutnatančiųjų baltų žmonių.

“Vajus oficialiai prasidėjo. 
Laukti nėra. ko. Mažom su
mom dešrmt\tūkstančių nesu
ko Įsi m bėgyje keliolikos sa
vaičių. Bradellu su puse šim
tinės...” 7 J

TurinVtMvių vilniečių, kaip 
Rožė Samulionienė, negali bū
ti abejonės, kad pasibrėžtas 
tikslas bus atsiektas ir dien
raščio gyvavimas užtikrintas 
ne tik šiems metams, bet daug 
daug metų ateičiai.

Francūzija nedalyvaus
PARYŽIAUS VALDŽIA pareiškė, kad ji šaukia

moje 18-kos valstybių konferencijoje nedalyvaus, nes, 
girdi, iš jos nieko gero neišeis.

Minėta konferencija šaukiama kovo 14 d. Ženevoje. 
Į šią konferenciją žmonija deda vilčių, kad ji visgi ką 
nors teigiamo nutars dėl nusiginklavimo. Nieks, žino
ma, nesitiki, kad konferencija nutars nusiginkluoti, bet 
jeigu ji nors parodys šiokį tokį nusiginklavimo klausi
mu “susipratimą,” tai ir tuomet bus gerai.

Kodėl de Gaulle atsisako dalyvauti konferencijoje? 
Sunku atsakyti. Jis priešingas viršūnių konferencijai, 
jis priešingas šiai konferencijai; bet de Gaulle neseniai 
bičiuliškai tarėsi su Adenaueriu.

RAŠYTOJUI K. FEDINUI 
70 METŲ

Š. m. vasario 24 d. tary
binė spauda paminėjo įžy
maus tarybinio rusų rašy
tojo Konstantino Fedino 
70-metinę sukaktį.

K. Fedinas — vienas įžy
miausių šių dienų tarybinių 
rašytojų. Jo knygos ne tik 
plačiai paplitę socialisti
niuose kraštuose, bet ir už 
jų sienų.

Antanas Venclova “Lite
ratūros ir meno” savaitraš
ty apie K. Fediną sako., tai 
“rašytojas, kuris nesensta.” 
Toliau:

K. Fedinas yra vienas tų 
mūsų epochos žmonių, kurie 
sukaupė savy didžiulę bend-

Šioje “Laisvės” laidoje telpa įdomus tarybinio ra
šytojo I. Erenburgo straipsnis apie šių dienų F,ran- 
cūziją. Ten rašytojas būdingai charakterizuoja patį 
de Gaullį. Patariame skaitytojams straipsnį perskaityti,

Sunku pasakyti, ar Francūzija laiminga ar labai 
nėlaiminga, turėdama savo valdžios priešakyje tokį 
asmenį, kaip de Gaulle.

rąją kultūrą. Tai ne tik dide
lio talento rašytojas, bet ir 
žmogus, stovįs mūsų epochos 
kultūros viršūnėje. Savo pa
žiūrų į literatūrą ir meną 
kvintesenciją jis pateikė kny
goje “Rašytojas, menas, lai
kas” (1957). Tai knyga, ku
ri rėdo ne tik didžią ir tau-

APIE ANGLIJOS I vu. Laivyne randasi trys 
KARINI LAIVYNĄ lėktuvnešiai, 4 kruiseriai, o 

•’ Londonas. —Lordas Car- kiti, tai maži laivai. Jis sa- 
ringtonas, Anglijos karinio ko, kad Anglija turi 30 sub- 

Taivyno ministras, sako, kad marinų ir statyts daugiau 
dabar ji turi 200 karo lai- jų ir mažų laivų.

rią rašytojo asmenybę,—joje 
sukaupta tiek gilių minčių 
apie literatūrą ir meną, jog 
kiekvieną kartą, kada tik ją 
paimi į rankas, jauti, kaip ji 
tave praturtina originalaus 
proto ir didžios sielos šviesa 
ir šiluma. Straipsnyje “žodis 
lietuvių prozininkams” skai- ' t Į . 11VUUV1UI pi V/M|llUI\aUI0 PllCU"
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pastabų apie mūsų literatūrą, 
pasakytų 1954 metais lietuvių 
literatūros ir meno dekados 
metu Maskvoje. ,

K. Fedinas niekados nebu
vo žmogus, užsidaręs vien 
profesionalo rašytojo rėmuo
se. Jau keleri metai jis yra 
mūsų Rašytojų visasąjunginės 
organizacijos autoriteti n g a s 
vadovas. Jis žymus kovotojas 
už taiką. šiuo metu K. Fe
dinas iškeltas kan d i d a t u į 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
deputatus.

Konstantinas Fedinas—vie
nas žymiausių, vienas myli
miausių tarybinių rašytojų — 
nepaprastai šiltas, draugiškas, 
paprastas santykiuose su įvai
rių tautų ir įvairaus amžiaus 
rašytojais ir šiaip žmonėmis, 
šių eilučių autorius jaučiasi 
laimingas, kad jam ne kartą 
teko patirti Konstantino Fedi
no draugystės šilumą bendro
se kelionėse po Čekoslovakiją 
ir Lenkiją, susisitiki m u o s e 
Maskvoje ir rašytojo namuo
se Pamaskvėje. Jis laimingas, 
kad mūsų skaitytojai turi pro
gos aukštu K. Fedino menu 
gėrėtis gimtąja kalba. Mili
jonams K. Fedino knygų skai
tytojų visuose kraštuose dide
lis džiaugsmas, kad pasauly
je gyvena nebejaunas rašyto
jas, kuris nesenstančiais savo 
sielos ir proto kūriniais tą pa
saulį daro gražesnį ir turtin
gesnį.

LYSK, LYSK!
Smetoniriinkas B. Raila 

parašė poros špaltų rašinį 
smetonininkų organui Cle- 
velancle, puolant A. Šalčių, 
“Vienybę” ir kitus visus, 
kurie stoja už kult ū r i n į 
bendradarbiavimą su Lietu
va. Savo “mok s 1 i š k ą ’ ’ 
straipsnį Raila baigia taip:

“Aš nebeturiu daugiau 
žodžių. Šį kartą laikas man 
lįsti'j pogrindį”,

Gerai padarysi, p. Raila, 
jei įlįsi į kokią olą ir dau
giau viešumon nepasirody
si. Būk, gyvenk su šeš
kais ar skuųkėmis, gal jie 
tave ten priims ir supras.

KAIP BUVO PAGERBTAS 
V. MYKOLAITIS - 
PUTINAS

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome :

Gausus būrys rašytojų, li
teratūros ir spaudos darbuo
tojų susirinko į LTSR Rašy
tojų klubą, kur įvyko įžymaus 
lietuvių poeto V. Mykolaičio- 
Putino kūrybos vakaras. Ati
darydamas jį, E. Matulevi
čius pabrėžė, kad susitikimas 
su V. Mykolaičiu-Putinu yra 
džiugi šventė.

A. Venclova trumpais bruo
žais apibūdino V. Mykolaičio- 
Putino kūrybinį kelią.

Savo žodyje. V. Mykolaitis- 
Putinas sako, jog jis labai su
jaudintas ‘šilto sutikimo. Ra
šytojas kalba apie savo kūry
binį kelią, apie poezijos pa
skirtį, apie tai, kaip jis su
pranta ir suvokia kūrybos 
tikslą ir principus. Aš džiau
giuosi, sako rašytojas, kad po
ezijos mūzai tarnauju dau
giau kaip 50 metų. Poezija 
niekada manęs nepaliko, ir, 
nors nepasižymėjau produkty
vumu poezijoje, pastarieji 
metai man, kaip reta, pro
duktyvūs. Kūrybinio darbo 
sąlygos ypač fpagerėjo, susi
kūrus Tarybų valdžiai.

Su dideliu susidomėjimu su
sirinkusieji klausėsi V. Myko
laičio-Putino pastaruoju metu 
sukurtos poezijos. Poetas skai
tė, kaip jis pats sakė, jo kū
rybai būdingus kūrinius. Čia 
suskambėjo eilėraštis, sukur
tas 1940 metais, — “Darbo 
Lietuvai,” Tarybų Lietuvos 
dvidešimtmečiui sukurtas eilė
raštis bei naujieji kūriniai — 
“Mano mėnesiai,” “Juodųjų 
valandų būsenos,” “Dvi sau
lės” ir kiti.

Vakare aktorius V. Kybar
tas perskaitė ištrauką iš V. 
Mykolaičio - Putino romano 
“Sukilėliai” antrojo tomo. 
Muzikos kūrinius atliko M. 
Dvarionaitė, 43/ Narūnaite, E. 
Rimkaitė.

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Unijoms tenka augti

ar mirti -iroii.s 
AFL1ęjpj.Pildomoji Ta

ryba paslaugiame savo su
sirinkime susilaukė d a-u g 
kritikos nuo keleto žymių 
unijų veikėjų. Jie nurodė, 
kad praėjusios konvencijos 
rezoliucija, reikal a u j a n t i 
tuojau imtis neorganizuotus 
darbininkus organizuoti, pa
likta be pasekmių. Organi
zacinis darbas tarp neorga
nizuotų darbininkų dar te
bėra nei nepradėtas.

Industrinių Unijų depar
tamento sekretorius - iždi
ninkas James B. Garey pa
reiškė, kad unijos, kurios 
neauga, įpuolė stagnacijon, 
pradeda gesti ir susilaukia 
mirties. Tokia padėtis, ko
kioje šiuo metu unijos ran
dasi, yra pavojinga visam 
darbininkų judėjimui, nes 
jos nedaro pirmynžangos, o 
dar traukiasi, nariais mažė
ja.

Automobilių darbininkų 
unijos prezidentas Walter 
Reuther, Amalgameitų rūb- 
siuvių darbininkų unijos 
prezidentas Jacob Potofsky 
ir kiti tuo klausimu rimtai 
kalbėjo. Jie nurodė, kad 
AFL-CIO privalo pasiekti 
mažai apmokamus ir dau
giausia išnaudojamus darbi
ninkus ir juos įtraukti į uni
jas.

Taryba pasisakė kovoti už 
trumpesnę darbo savaitę, už 
taksų mažinimą, už $1.50 į 
valandą minimum algą, už 
viešųjų darbų plėtimą, dau
giau tiems darbams pini
gų skyrimą. Taryba nesuti
ko su Kenedžio administra
cijos nusistatymu trukdyti 
darbininkų pastangas išsi
kovoti aukštesnes algas ir 
trumpesnes darbo valandas.

Kaip žinia, Kenedžio ad
ministracija visai nepritaria 
darbo savaitę trumpinti. 
Darbo sekretorius Goldberg 
sako, kad darbo savaitė ne
turėtų būti trumpesnė kaip 
40 valandų. Bet AFL-CIO 
taryba su tuo nesutinka. 
Kol kas yra apie 5 milijonai 
bedarbių, tai darbo savaitė 
turėtų būti gerokai trum
pesnė, savaitinės algos ne
mažinant.

Taryba aštriai kritikavo 
Kenedžio administraciją dėl 
nepakankamo susirūpinimo 
bedarbių problema. Tai pir
mas AFL-CIO vadovų su
sikirtimas su Kenedžio ad
ministracija, ypač su darbo 
skeretorium Goldbergu, ku
ris visada skaitėsi unijistų 
draugu. Kritikuotas ir Kon
greso nerangumas ką nors 
daryti, kad bedarbių skaičių 
žymiai sumažinti.

Tarybos susirinkimas pa- 
sibrėžė planus plačiam vei
kimui. Visa bėda, kad tie 
patys unijų vadovai, išėję iš 
susirinkimo, pamiršta savo 
atsakomybę pravesti gyve
niman tai, kas susirinki
muose ar konvencijose esti 
pasibrėžta. Dėl to unijos 
laipsniškai nariais mažėja ir 
mažėja. Gaila, bet taip yra 
ir veikiausiai taip bus, kol 
tokie, kaip Meany, vado
vaus unijoms, kol unijistai 
neišrinks į vadovybę kovin- 
gų veikėjų.

1 —
Japonija didžiulių kovų 

sūkuryje y
Japonijai šis pavasaris ga

li būti šiurpulingas. Darbo 
unijos ruošiasi didžiulėms 
kovoms' už didesnes algas, 
trumpesnes darbo valandas 
ir geresnes darbo sąlygas.

Kovinga darbo unijų fe
deracija, turinti arti 4 mi
lijonų narių, socialistų ir 
komunistui fvadov>ą;U :

reikalauja darbininkų algas 
pakelti 3,000 jenų (apie $8.- 
33) į mėnesį. Federacija 
taipgi nurodo, kad mote
rims atlyginimas gerokai 
žemesnis už vyrų, tai ir jų 
algos turėtų būti sulygintos 
su vyrų algomis. Už tą pa
tį darbą turėtų būti toks 
pat atlyginimas, nepaisant 
kas tą darbą dirbtų. Jeigu 
darbdaviai nesiskaitys su 
unijų reikalavimais, tai pa
vasarį visą Japoniją ayims 
streikai.

Pradžią padarė federaci
jai priklausantieji mainie- 
riai. Apie 100,000 jų kovo 4 
d. demonstravo sostinės To
kio gatvėmis, paremdami 
federacijos reikalą v i m u s, 
taipgi pasmerkdami Ameri
kos valdžios nusitarimą at
naujinti a L-minių eksploda- 
vimų bandymus.

Kad parodyti darvininkų 
solidarumą ir pasiryžimą 
kovoti už savo reikalavi
mus, darbo federacija skel
bia vienos dienos generalinį 
streiką kovo 20 kd. v K

Dar nežinia, kaip į tai 
reaguos kitos unijos, prie 
šios federacijos nepriklau
sančios, kurios turi virš 
pusantro milijono narių. 
Jeigu jos neparems bendros 
darbininkų kovos, tai tuo 
pasitarnaus darbda v i a m s. 
Bet eiliniai nariai, aišku, 
bus kovos lauke, nes jie 
jaučia, kad jų algos yra per 
žemos ir darbo sąlygos per 
sunkios.

1961 metais dlarbininkų 
algos, abelnai imant, pakilo 
tik aipe 11 procentų, o pro
duktų kainos pakilo net 22 
proc. Dabar organizuoti 
darbininkai reikalauja, kad 
jų algos neatsiliktų nuo pro
duktų kainų kilimo.

Vyriausybė, kaip matosi, 
rinitai tuo susirūpino. Ga
lingos kovos gali ir pačią 
vyriausybę smarkiai papur
tyti.

Jiems visur Kastro 
dvasia vaidenasi

Kenedžio vyriausybė rim
tai susirūpino Brazilijos pa
dėtimi. Jai ten vaidenasi 
Kubos Kastro dvasia.

Amerikiečių kome r c i n ė 
spauda jau surado Brazili
jos Kastro Leonei Brizzola 
asmenyje.

Leonei Brizzola yra Bra
zilijos provincijos Rio Gran
de de Sull gubernatorius. 
Šiomis dienomis jis naciona
lizavo 7 milijonų vertės In
ternational Telephone and 
Telegraph Co. (amerikinę 
firmą). Jis žada naciona
lizuoti ir daugiau svetimša
lių firmų. O tai amerikie
čiams investoriams labai ne
patinka. Jie reikalauja Ke
nedžio’ administ raciją ką 

Rašytojo Augustino Griciaus satyrinę komediją “Sėja ir 
piūtis” pirmasis respublikoje pastatė Alytaus liaudies teatro 
kolektyvas. Spektaklis praėjo labai sėkmingai. Į pjesės prem
jerą buvo atvykęs ir pats autorius.

nors daryti, kad jų invest
ments apsaugoti.

Reikia dar priminti,fkad 
Leonei Brizzola yra Brazi
lijos prezidento J. Goularto 
švogeris. Todėl amerikie
čiai turčiai ir Goulartu ne
pasitiki.

Prezidentas Goulart ruo
šiasi kelionei į Jungtines 
Valstijas ir pasitarimui su 
prezidentu Kenedžiu. Aiš
ku, Washingtone jis gaus 
kritikos ir grūmojimų, kam 
Brazilijoje toleruoja “Kast
ro dvasią.” Bet kaip ją su
laikyti, kai plačios minios 
ja yra persigėrusios?!

J. G.

Dėl jų skelbiamo 
Kubai boikoto

Amerikos ura patrijotai 
nusitarė boikotuoti Kubą, 
nieko iš jos nepirkti ir nie
ko jai neparduoti. Vedama 
propaganda, didelė agitaci
ja, kad ir visos Lotynų 
Amerikos šalys taip darytų.

Bet va, šiomis dienomis 
jau pasipylė reikalavimai, 
kad prezidentas atšauktų 
boikotą ir įsileistų Kubos 
tabaką, nes be Kubos taba
ko Amerikos cigarai ir ci
garetės mirs; t. y., tabako 
industrija nukentės...

Be abejonės, yra ir dau
giau svarbių produktų, be 
kurių Amerikos publikai 
sunku apsieiti, bet čia pub
lika kol kas tyli.

Tampa, Fla., yra svarbus 
tabako perdirbimo punktas. 
Kalbama, kad, jei tabakas 
iš Kubos bus sulaikytas, tai 
čia neteks darbo virš 6,000 
darbininkų. Toliau: jei Ame
rika neįsileis tabaką atvež
ti tiesiai iš Kubos, tai jis 
čia bus atvežtas per Kana
dą. ........ A

O visgi čia . nėra susirū-y 
pinta 6,000 darbininkų pa
dėtimi, o tik tabako magna- > 
tų savanaudiškumu. Jau ga
lima iš anksto numatyti, 
kad tabako trustas laimės.

Kodėl Amerikos darbi
ninkai šiuomi klausimu ne
taria savo žodžio? Ameri
kos darbininkai turėjo būti 
pirmutiniai užtarti kubie
čius, nes ten darbo klasė 
laimėjo kovą prieš prispau
dėjus, savanaudžius. Kubos 
darbininkų klasė nusikratė 
priespaudą, ir jei ji išsilai
kys, pagelbės kitiems, kada 
bus reikalas. Nežiūrint, kas 
sulaužys boikotą, bus gerai.

Dzūkelis

TSRS BAUS MIRČIA
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos vyriausybė patvarkė— 
bausti mirtimi kyšininkus, 
valdiškus tarnautojus. Taip
gi mirtimi bus baudžiami 
suokalbininkai prieš milici
ninkų ir kitų tvarkos palaiJ 
kytojų gyvybę, ir moterų 
prievartautojai.



Kas dabar darosi Prancūzijoje
chos kalba. Nors jis susL prancūzų pradeda suprasti, 
viliojęs kai kuriais šiuolai- kad plastikatoriai skina ke
ltiniais fizikos laimėjimais, lią fašizmui ir kad po krau-

Neseniai iš Paryžiaus grį
žęs į Maskvą įžymusis tary
binis rašytojas - publicistas 
Uja Erenburgas parašė sa
vo įspūdžius apie tai, kas 
darosi nūdieninėje Francū- 
šijoje. Straipsnis labai įdo
mus, daug pasakąs, tad mes 
jį ir paduodame mūsų skai
tytojams. Tenka priminti, 
kad rašytojas Erenburgas 
per eilę metų anksčiau yra 
gyvenęs Prancūzijoje, lais
vai vartoja francūzų kalbą 
ir pažįsta tenaitinę būklę.— 
Redakcija.

jis mąsto, senomis kategori
jomis.,n M,,..'-

Pavyzdžiui, jis niekuomet 
nevadina Tarybų Sąjungos 
jos tikru vardu. Netgi, kai 
jis nusiteikęs palankiai, jis 
sako “Rusija”; nieko nepa
darysi, juk jis gyvena pra
eityje, kai Tarybų Sąjun
gos dar visai nebuvo.

usiu-

Kas tos “įtemptos dienos”?
Pradėdamas eilinį kreipi

mąsi į šalį, generolas de Go- 
(is sušuko: “Taip! Mes 
gyvename gan įtemptas die
nas, ir kelias ne visuomet 
lengvas. Tai, žinoma, žy
miu laipsniu yra kurstyto
jų sukeltų bruzdėjimų pa
darinys. Tuos kurstytojus 
reikia padalyti n e k e ūks
mingais ir nubausti. Ta- 

, čiau būtų absurdiška, j-eigu 
tai mus nuliūdintų...”

Aš išvykau iš Prancūzi
jos kelios dienos prieš gene
rolui de Geliui nutarus, kad 
prancūzus reikia raminti. 
Iš širdies pasakysiu, kad 
ramybė ramybei nelygu ir 
kad šaliai, kurią aš pažįstu 
ir myliu visų labiausiai, 
gresia jai skirtas nusirami
nimas.

Visų pirma papasakosiu- 
apie tai, k ą generolas d e 
Golis pavadino “gan įtemp
tomis dienomis.” Šiaip pa
žiūrėti Paryžius gyvena ge
rai — pinigų daug, nedar
bo beveik nėra, parduotu
vės, restoranai, kavinėse 
pilna žmonių. Gyvenimo 

'lygis aukštesnis, negu anks
tesniais metais. Gatvėse 
negalima pravažidoti dėl 
nesibaigiančio mašinų srau
to. Kasdien išeina keli nau
ji romanai, kino teatrų -ek
ranuose rodomi nauji fil
mai, atidaromos naujos pa
rodos.

Tur būt, turistui, kuris 
pirmą kartą pamato šį 
miestą, jis turi pasirodyti 
labai jau laimingas. Tačiau, 
susitikinėdamas su žmonė
mis, matai., kokie jie nuliū
dę. Į žodyną įtrauktas nau
jas žodis “plastika.” Jis 
reiškia sprogmenis. Kasdien 
sprogsta bombos, kartais 
penkis arba dešimt kartų 
per dieną. Sukurtas veiks
mažodis “plastikuoti,” ; 
ž y m iniai “plastikatoriai,” 
“plastikuojamieji”.

Visi išsigandę
Generolas Peti pakvietė 

mane papietauti su juo Se-
< nato restorane. Pamačiusi 
generolą, rūbininkė liūdnai 
sušuko: “Sako, kad jus va
kar plastikavo, ponas gene
role?” — “Taip, bet nuken
tėjo tik priemenė ir laip
tai...” Aš šnekėjausi su 
žurnalistu, kurio kairė ran
ka buvo parišta. “Pargriu- 
vote?” — paklausiau aš. — 
“O ne, tiesiog kvaila istori
ja — plastika ir, be to, at
sitiktinė — užėjau f tarpu
vartę, norėdamas pasislėpti 
nuo lietaus...” Taksi šofe
ris man papasakojo: “Man 
sekėsi — atvežiau klientą į 
Ke d’Orse, o čia kaip tik ir 
sprogo. Aš tiktai išsigan
dau, o ten, kieme, nuplas- 
tikavo atsitiktinius žmo
nes...”

Kavinėje aš girdėjau, kaip 
c vienas vidutinio amžiaus 

ponas sakė savo bičiuliui: 
“Mano kaimynas — advo
katas, o visi advokatai poli
tikuoja. Laukiame plasti
kos. Žmona priemenėje ne- nes sąlygos kitokioj* 1934

metais Prancūzijoje siautė 
žiauri krizė, fašllmaš Yfau- 
kė į save daug nusiminusių 
žmonių. Dabar sunku pa
samdyti ne tik liokajų, bet 
ir apsukrų plastikatorių.

Kas gi stovi už bailių nu
sikaltėlių nugaros?

1961 metų balandžio maiš
tas parodė, kad generolų Kalbėdamas apie Prancū- 
tarpe yra nemaža žmonių, !zi 
linkusių į politines avantiū
ras. Alžyriečių tautos šie prancūzai ir, žinoma, jis 
ponai numalšinti neįstengė, pats. Fašizmas jam koktus, 
ir jie supranta, kad Alžyrą jjs Prisimena puikius apsi
teks atiduoti alžyriečiams, švietusiu monarchų laikus, 
.bet jiems norisi paversti ka- jįs lei(^ia piešti savo ka
rinį ' pralaimėjimą į p o H- rikatūras, aktoriams kaba- 
tinę pergalę. Šie žmones retuose save parodijuoti, įqSkvrus 
glaudžiai surišti su įvairiais ■ jįs vįsai nepanašus į despo-

ziją, jis vengia žodžio “liau
dis.” Jam tėra tik šalis, 

r, žinoma, jis

teks atiduoti alžyriečiams švietusių monarchų laikus.

tinę pergalę. Šie žmones retuose

su 
su

su

profesionaliais
kaip, pavyzdžiui, ponas Pi
ne arba mūsų geras pažįs
tamas didysis blaivininkas 
ponas B i do.

Ko siekia O AS? Ne nau-
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politikais,.^ Kavanjako, Galifės ar-
I “ __ _ ‘

Jeigu jis 117 nori įeiti į isto
riją, tai nė kitaip, kaip Ža
na d’Ark — jis pats tai pa
sakęs. OAS su jos plastika-

ko liejimo mažmenomis gali 
prasilieti kraujas urmu.

De Golio klaida
Man atrodo, kad genero

las de Golis klysta, many
damas, kad jo misija—nu
raminti prancūzus. Jeigu 
kas nors išgelbės Pran
cūziją nuo fašizmo, tai 
ne šaltakraujiškumas, bet 
pasipiktinimas. Kai lan
kiausi Prancūzijoje, ' mane 
visų labiausiai jaudino 
eilinių prancūzų abejin
gumas tam, kas vyksta. Ke
pyklos savininkė sakė: 
“Mesjė Devo plastikavo, 
bet, atrodo, jis domėjosi po
litika...” Domėtis kuo nors, 

savo asmeninius 
reikalus, jai atrodė pavojin-

Skaityto jų balsai
Gavau Čiurlionio kūrinių 

reprodukcijas- Pas mane 
jos daug naudos niekam 
neneš. Kur yra kokie kul
tūriniai namai —svetainės, 
ar bibliotekos, ten iš jų 
(paveikslų) galima pada
ryti Čiurlionio mažą muzie- 
juką.

Gavau siųsta prof. T. 
Ivanausko dvi knygas. Vie
na — “Gamtininko užra
šai”, o kita — “Gamtos ka
lendorius”. Abi parašyto^ 
gamtininko Ivanausko.

Man labai patinka pir
mutinė, ba joje yra aprašy
ta plačiai apie mūsų kraš
tą, Dzūkiją. Jis labai pa
milo Musteikos kaimą. Net 
1918 ir 1919 m- buvo įstei
gęs lietuvišką mokyklą, ku
rią pats ir vadovavo (jis

ba Peteno šlovė io nežavi pU Tai. ,>er.im2 ke" ir jo žmona). Mokino vai- oa i-eteno šlove jo nežavi. , pantl protų būkle, ir ji pa- J

palieka kailinio palto. Ruo
šiasi užeiti pas gydytoją 
neuropatologą...”

Vieną kartą norėjau išeiti 
iš viešbučio, o durininkas 
man sako: “Atsargiai! Nuo 
aštuntos valandos ryto jūsų 
laukia vienas tipas. Teira
vosi jūsų, o užeiti nepano
rėjo. Matote, raudona ma
šina “Dofine,” — tur būt, 
tai plastikatorius...” Aš at
ėjau pas d’Astjė. Ponas 
trumpai pakirptais
kais puolė su manimi į lif
tą, stūmė mane kuo toliau 
nuo durų. Aš pagalvojau, 
kad jo kišenėje plastika, bet 
pasirodė, kad jo kišenėje po-' 
licininko liudijimas; jis pa
galvojo, kad plastika — ma
no kišenėje. Visa tai panašu 
į blogo skonio vodevilį 
trenksmu, o kartais ir 
krauju.

Bombos, bombos!
Tris kartus mėgino

sprogdinti rašytojo Sartro 
butą. Sužeidė rašytoją Poz- 
nerį. Slapčia padėjo plasti
ką į namus, kur gyvena 
Malro. Žudo taip pat ir nie
kuo nepasižyminčius žmo
nes. Kovinės fašistinės or
ganizacijos OAS taktika 
kaip tik to ir siekia—sukel
ti nerimą, dezorganizuoti 
buitį, pasiekti savo ne per
versmą sukeliant, o gyveni
mą sujaukiant.

Kas tai per žmonės, tie Į tabako krautuvėse 
plastikoriai?^ Kaip visuo- kai sproginėjant, girdėti da- 
met buvo fašizmo istorijoje, lydiškas politinių bankrotų 
tai nevykėliai, psichines pu- kuždesys. Žinoma, nebren- 
siausvyrosnetekę individai, f]yios su plastika dar rašo 
be to, bailiai. Maža kas išįant tvorų “Tegyvuoja pran-

jo karinio maišto, o sukūri- toriais jį tikrai liūdina. Jis 
mo tokių sąlygų, kada vals- pasiruošęs mirti, gindamas 
tybinis perversmas atrodys nei<altą

. Prancūzijai gresia ne sunaikinti OAS jis negali:
kaip paprasta ministrų kri
zė.
prancūziškojo fiurerio atė
jimas, netgi ne karinė chun
ta, o sudarymas pusiau fa- [ 
šistinės,
vyriausybės, besiremiančios į J™ 
nesutaikinamaisiais kariš
kiais.

Kai dėl plastikatorių, tai 
į jie gaus premijas arba par- 
S davėjų vietas valstybinėse

Plasti

prancūzišką mer
gaitę nuo plastikatorių, bet

per daug dalykų sieja jį su 
tais žmonėmis, kurie atve- 

. _ Į dė jį į valdžią. Jis juos 
pusiau reakcines■ smerkia, susidoroti su 

.Jis atlai- 
,! džiai kalba apie plastikato- 
jrius: “Jų likimas gali do- 
! minti ir domina tik tvarkos 
I saugotojų jėgas, policiją ir 
teisingumo organus.” At
rodytų, k a d yra kaip tik 
taip — policija turi sulai
kyti nusikaltėlius, o teisėjai 
—juos teisti. ,Bet, šitaip kal
bėdamas, generolas de Go
lis vis tebegyvena pra
eitimi. Plastikatoriai nėra 
eiliniai banditai, tai fašis
tai, ir jie tu-rL globėjų tarp 
tų pačių “tvarkos saugoto
jų,” kurie turėtų juos gau-

1 dyti, teisti ir nuteisti.
žilaplaukiai fašistai”

Vasario penktąją genero
las de Golis įtikinėjo, kad jo 
policija susidoros su dina- 
mitininkais. Po trijų dienų 
jo policija negail-est i n g a i 
šaudė į beginklius demonst
rantus, protestavusius prieš 
OAS nusikaltimus. Jeigu 
plastikatoriai būtų plėšikų 
gauja, policininkai su jais 
jau seniai būtų susidoroję. 
Bet prancūzijai gresia ne 
maža mečiai chuliganai, o 
žilaplaukiai fašistai, politi
kai, generolai, ir de Golio 
vyriausybė negali su jais 
susidoroti be prancūzų liau
dies pagalbos.

De Golio tragedija yra ta, 
kad jis negali ar nenori ši- 

Žinoma, šistas kad ir todėl, jog jis to suprasti. Jis sako, kad 
svarbu ne jie, svarbu tie, apsišvietęs XVII amžiaus OAS nusikaltimai domina 
kurie ne gamina plastiką,' džentelmonas. Jo prisiminimai tik policininkus. Laimė, kad 
ne pakiša ją prie durų, o sė- parašyti puikia Rasino epo- tai netiesa: milijonai eilinių 
di savo kabinetuose, ir, jei- =---------- ------ -------------- ...----------------- —v ...
gu ką nors ir lipdo, tai ne 
bombas, bet busimąją profa
šistinę vyriausybę.

Kiti laikai
1962 metų vasario dienos 

nepanašios į 1934 metų va
sario dienas, kai chuliganai 
iš “Kovos kryžių” ir “Pat
riotinio jaunimo” mėgino 
suruošti maištą ir užgrobti 
valdžią. Tada fašizmo ban
ga kilo. Hitlerio pavyzdys 
pasirodė užkrečiantis. Aus
trijos darbininkus nuslopi
no dučės gerbėjai — Dol- 
fusas ir kunigaikštis Šta- 
rembergas, Asturijoje fa
šistai malšino kalnakasius.

Dabar fašizmas nežvalus 
paauglys., o senis, mumija. 
Prancūzijos kaimyn i n ė j e 
Italijoje pastebimas krypi
mas į kairę. Netgi fašizmo 
seniūnas"\Salazaras baikš
čiai dairosiVO ir ekonomi-

be to, bailiai. ’ 
jų rizikuoja būti suimti — 
jie padeda plastiką nepaste
bint, nuo to daugiausia nu
kenčia laiptai, priemenės, 
kiemai. Prieš porą metų 
vienas laikraštp a 1 a i k i s , 
skirtas paaugliams, netgi 
išspausdino smulkius nuro
dymus, kaip gaminti plasti- 

; ką — greitai, pigiai, be ri
zikos.
Ką veikia valdžios organai?

Kodėl gi valdžios orga
nams nepavyksta, kaip pa
sakė generolas de Gelis, 
“padalyti nekenksmingus ir 
nubausti” nusikaltę liūs? 
Gal būt, trūksta policijos? 
Betgi dabar Paryžiaus gat
vėse policininkų tiek, kad 
atrodo, lyg tai okupuotas 
miestas.

Aš kažkaip vėlai vakare 
ėjau Varen gatve, kur gyv-e-

žinoma, nebren-

cūziškas Alžyras,” bet po
nai iš OAS svajoja ne apie 
tai, kaip sugniuždyti alžy
riečius, — jie kariškiai, ir 
jie žino, kad karas pralai
mėtas, — jie svajoja su
gniuždyti Prancūzijos dar
bininkus.

Apie gen. de Gulį
Sunku pavadinti generolą 

de Golį fašistu. Yra sričių, 
kuriose jis kadaise veikė 
kaip pažangus žmogus. Pa
vyzdžiui, dar ketvirtajame 
dešimtmetyje jis suprato, 
kad pozicinis k aras yra 
anachronizmas, ir 1939 me
tais Prancūzijos generalite- 
tas laikė pulkininką de Go
lį kone futuristu. Kada, 
Prancūzijai žlugus, de Go
lis pašaukė liaudį priešin
tis, Petenui jis buvo pavo
jingas maištininkas.

Aš dar turiu laikraštį, 
kur de Golį vadino “bolše-

-------O • -------- ■ -

pak(ma ministras pirmininkas.
Ten budėjo mažų mažiau
sia penki sunkvežimiai su vikieriumi.” Tačiau visa tai
policininkais. O plastikato- praėjo.
r i a i nesiliauna.

De Golis nėra fa-

deda bet kuriai avantiūrai.
Neseniai laikraštyje 

“Mond” buvo išspausdintas 
įdomus straipsnis “Didžiau
sia partija Prancūzijoje.” 
Jos autorius teigia, kad di
džiausia partija esanti “in
ercijos partija,” “ji turi sa
vo tikslią programą, kurią 
galima išreikšti taip — te
levizorius ir šaldytuvas.” 
Žinoma, tai perdėta, bet to
kiame liūdname apibrėžime 
slypi šiek tiek tiesos: politi
nis indiferentizmas, mintys' 
apie pasiturimą gyvenimą, 
apie komfortą — štai kas 
leidžia suprasti Prancūzijo
je kilusią painiavą, kuri su
krečia pasaulį.

Antifašistų jelgos
Antifašistų jėgos ilgą lai

ką buvo suskaldytos. Vie
nas iš socialistų partijos ly
derių — Gi Molė — mėgino 
suvienyti įvairias kairiąsias 
organizacijas ne tiek prieš 
fašistus, kiek prieš komu
nistus. Tačiau jo neparėmė 
netgi artimiausieji bendra
žygiai.

Kai dėl darbininkų-socia- 
listų, tai jie, kaip ir darbi
ninkai - katalikai, ne kartą 
susivienydavo su darbinin
kais - komunistais kovoj e 
prieš fašistus. Liaudis gali, 
kaip ir 1934 metų vasario 
mėnesį, užkirsti kelią ir 
plastikatoriams, ir genero
lams iš OAS, ir f asistuojan
tiems politikieriams.

Kairieji golininkai, kaip, 
pavyzdžiui, 
nas, tiesiog sako, kad, pasi
tikėdami ir toliau generolu 
de Goliu, tikriau sakant, jo 
gerais ketinimais, jie nie
kaip negali pasitikėti jo vy
riausybe. Prancūzijos pa
prastų žmonių kraujas, dar 
kartą aplaistęs Bastilijos 
aikštę, daugeliui atvėrė akis. 
Tai parodė aukų laidotuvės. 
Pirmą kartą žygiavo kartu 
komunistai, socialistai, ra
dikalai. Sprendžiant iš laik
raščių, padėtis kasdien kei-i 
čiasi.

kus.
Mūsų kraštas buvo oku

puotas pilsudskinių lenkų. 
Matyti, lenkams nepatiko 
ta lietuviška mokykla ir 
jos mokytojai, tai 1919 m. 
balandžio mėnesį jiems be
būnant namie, užpuolė t. v. 
lenkų “Jazda Tatarska” 
raitelių būrys, iškratė me

Bilijonai Turkijos 
nesutvarko

< *

Per paskutinius 15-ką 
metų JAV sukišo į Turki
ją tris bilijonus dol^Wu,’ 
kad pastatytų Turkiją ant 
ekonominių kojų. Bet iš to 
niekas neišeina. Trečdalį 
tų bilijonų suėdė didelės 
armijos užlaikymas ir nau
joviškų ginklų gaminimas, 
kad ten palaikyt kapitpįi§" 
tinę* išnaudotojų sžH&fiĄ, 
.nępąisant, jog šalis , skęsta 
ėkonOininiame skurdė. .

' blif'.I

Armijų sukeltos revolįųri 
cijos, kurios tęsiasi per 150 
metų, liaudžiai nedavė jo
kio pagerinimo, vieton to, 
— ją daugiau apskurdino.

Po pirmo pasaulinio ka
ro, Kemal Ataturkas vedė 
svarbiausią sukilimą Turki
jos naujame žygyje. Ata
turk, 
tas”, 
rovė 
lemų 
pastatė Turkiją į naujovi- 
nį, progresyvi kelią.

Nepaisant žymių refor
mų, T u r k i jos bemokslė 

j liaudis, religijos ir prieta- T j • —•

“labdaringas despo- 
įvedė demokratiją, iš* 
reakcionierišką mos- 
bažnyčios įtekmę ir

kyklą, sudaužė vertingus ru apnuodyta, nepajėgė pa- 
daiktus, vadovėlius, o kit-1 sinaudoti" jomis. Po prie- 
ką išmėtė. Taip lenkiški į danga “demokratiškų me- 
ponai valdė mūsų okupuo-| todų”, senos reakcinės jė- 
tą kraštą iki 1939 m. Mo-igOS Ataturko reformas'pa- 
kytojų ieškojo, bet nesura-’ naikino- . f

Pirm 1960 m. revoliuci
jos korupcija, chaosinis

i “ekonomijos planavimas”* 
parvažiavęs! jr prietarai augte augo. 

1960 m-, tai ir tada tame Buvo pastatyta daugiau

do. Mokytojai (Ivanaus
kai) ir turėjo apleisti Mus- 
teiką.

Kai buvau

name buvo mokykla.
Draugiškai,

J. Gaidys 
Maynard, Mass.

Renė Kapita-’^anc^-

Kaip greitai eina 
garsas?

Technikai dėjo pastangų,' 
kad lėktuyai pralenktų gar
są. Sprūsminiai lėktuvai tą 
jau pasiekė. Bet garsas 
neina vienodu greičiu. Net 
ore: šiltesniame greičiau, 
šaltesniame lėčiau.

Prie 32°, tai yra šalimo 
atmosferoje, garsas ei
na 1,087 pėdas per sekun
dę, arba 738 mylias per va
landą. Vandenyje 46 laips
nių šilumoje garsas eina 
4,078 pėdas per sekundę, 
darba 3,210 mylių per va-

moslemiškų bažnyčių, ne
gu mokyklų. Sakoma, kad. 
buvęs premjeras Menderes 
naktimis jodavo iš kalė j i- 

įmo į bažnyčią melstis.
Paskutinis armijos —ka

rininkų sukilimas, nors ir 
! nesėkmingas, vis tiek pali- 
! ko šiokį tokį ženklą. Jie su
kilo dėl to, kad valdžia ati
dėlioja reikalingų reformų 
pravedimą. Parlamente ba
rasi; intrigas varinėja, 
kuomet visa ekonomika šlu
buoja, kas ir išvedė iš kan
trybės jaunesnius aficię- 
rius.

Dvidešimtasis amžius ne
nori prasmirsti, kaip senas 
šaltinis dumblu; jis nori 
judėti ir eiti pirmyn, bet 
reakcinės jėgos pančioja 
pirmynžangą.

Per plytas garsas eina 
11,960 pėdų per sekundę, 
geležinkelių bėgiais — 11.,- 
160 mylių į valandą.

Laike pereitojo karo liau
dies partizanai pridėję ausį 
prie bėgių dar toli išgirsda
vo ateinantį nacių traukinį 
ir po bėgiais padėdavo 
sprogstamąją medžiagą.

šių metų pradžioje Kaune įvyko visos Lietuvos liaudies 
švietimo darbuotojų pasitarimas.

Nuotraukoje matome vaizdų iš 
Kauno 1 sporto1 i halėje.'11" ii i < •■

inteligentų pasitarimo

CARAS PETRAS I-ASIS < 
APTAKSAVO BARZDAS

Rusijos caras Petras I, 
| kuris daug dirbo progresui, 

Aš nežinau, ar generolas 'ka^ priversti skustis barz- 
de Golis supras, kad negali-(das, tai 1672 metais jas ap- 
ma patikėti Prancūzijos li-Įtaksavo. Kas norėjo turėti 
kimo p o 1 i c ininkams, kad, barzdą, tai turėjo užsimokė- 
Prancūzijoje yra liaudis, ir j 
kad šios liaudies kova prieš 
OAS — yra 1940-1945 me
tų kovos prieš fašistus — 
vokiškuosius ir tėvyninius 
—tęsinys. Noriu tikėti, kad 
supras bent paskutinę le
miamą valandą...

Lygiai prieš dvidešimt 
metų 1 9 4 2 metų vasario 
mėnesyje, į Maskvą atvyko 
pirmas kovojančios Prancū
zijos atstovas. Atsimenu, 
kaip jis man kalbėjo apie 
de Golio neapykantą fašiz
mui. Tuomet tarybiniai žmo
nės suprato Prancūzijos 
tragediją. Jie supranta ją 
ir dabar. Visus savo jaus
mus, visą meilę, visą pagar-

ti taksus ir gaudavo paliu
dijimą. Carienė Katrina II 
tą įstatymą panaikino.

JAPONŲ ŽIŪRONAI
New Yorkas. — Pereitais 

metais Jungtinėse Valstijo
se buvo parduota 600,000 
japoniškų žiūronų. Jų kaina 
nuo $15 iki $100. Jais nau
dojasi arklių lenktynių mė
gėjai, paukščių mylėtojai, 
miškų sargai ir kiti.

Iš laiškų .
Aš gyvenu Lietuvoje, Uk

mergės rajone, Veprių mies
telyje. Mokausi vidurinėje 
mokykloje, X klasėje. Mū
sų klasė yra nedidelė, viso 
tik 10 mokinių. Mūsų mies
telio apylinkės yra labai 
gražios, ypatingai vasarą. 
Aplink nedidelis pušynėlis 
su ežeru. Netoli teka upė 
Šventoji.

Dabar pas mus žiema* 
Pirmąjį žiemos mėnesį snie
go beveik nebuvo,: tik dabar 
truputį šalta.

Gerbiamas rašytojau,jei 
Jūs negalėsite parašyti, tai 
mano adresą gal perduosite 
kitiems lietuviams jaunuo
liams arba jaunuolėms, nes 
man labai įdomu gauti laiš
kus iš tolimo krašto...

Tvirtai spaudžiu Jums 
dešinę, Laima

Mano adresas:
Lithuania, USSR 
Ukmergės rajonas 
Utkaitė Laima

bą jie skiria senai ir visad 
jaunąi tautai, kuri kovoja 
prieš baisaus fašistinio ma
ro recidyvą.

New Delhi. —Indijos gy
nybos ministras V. K/Krish- 
na Menonas vyks į nusi
ginklavimo konferen c i j ą 
Genevoje.

3<p.-Laisvę (Liberty)— Penktu kovo? (March). 9, 1962



V. Sidenka

A N GO L A
(Tąsa) .

Si/kilimas yra apėmęs visą šalies šiau
rę. Siėra de Gambos kalnuose suformuo
ta sukilėlių armija, kuri, Tuniso savait
raščio “Afrikaksjon” žiniomis, susideda 
iš gerai apginkluotų ir apmokytų kovo
tojų būrių, kurių kiekivename yra po 
150 žmonių. To organo žodžiais, Išsiva
davimo armiją, be to, remia /apie 5 tūks
tančiai 'ginkluotų civilių. Jie yra apsi
ginklavę automatais, peiliais - mačete, 
lazdomis. Kovo mėnesį masiniai afri
kiečių sukilimai Įvyko Ambrišo, Nokio, 
Karmonos, San Salvadoro, San Antoniu 
du Zairi, Makela du Zombu miestuose, 
Sap. Paolo de Luanda saloje, esančioje 
arti svarbiausio kolonijos miesto, taip 
pat pačioje Luandoje.

1961 metų balandžio mėnesį kova įga
vo dar platesnį užmojį. Štai pagrindi
niai jos epizodai.

Balandžio mėnesio pradžioje patriotai 
užpuolė Bjera Altos geležinkelio stotį.

Balandžio 8 dieną. Luandos gatvės vėl 
virto kautynių tarp patriotų ir Portu
galijos kariuomenės arena.

Balandžio 9 dieną afrikiečių būrys už
puolė portugalų Sent Elizabet plantaci
ją, esančią per 300 kilometrų nuo Lu
andos.

Balandžio 10 dienos vakare partizanai, 
apsiginklavę šautuvais ir kardais, ataka
vo netoli Kuitekso (Šiaurės Angola) 
portugalui priklausantį dvarą.

Balandžio 12 dieną buvo atakuotas 
svarbus Ukua geležinkelio mazgas. Tą 
pat dieną afrikiečių būriai užpuolė elek
trinę, tiekiančią Uuandai elektrą.

Balandžio 13 dieną partizanai pradė
jo kautynes su kolonizatorių kariuomene 
netoli Aldeo Vikoso kaimo. Tą pat dieną 
afrikiečiai vėl atakavo Ukua geležinkelio 
mazgą.

Balandžio mėnesio pabaigoje sukilėliai 
išvadavo iš portugališkųjų kolonizatorių 
didelius Šiaurės Angolos rajonus. Jų 
rankose atsidūrė visa eile stambių gy
venviečių, tame tarpe Bembė, Mukaba, 
Lukung, Puri, Sakandika, Kilosuta, Ki- 
tanda ir kitos. Sukilėlių armija apsu
po svarbius Šiaurės ekonominius centrus 
Uiz ir Dambą, taip pat Karmoną, Nu- 
amuankongo ir kitus miestus. Mūšiai 
tarp patriotų būrių ir portugalų kariuo
menės įsiliepsnoja Luandos gatvėse. 
Sukilimo liepsna persimetė į centrinius 
šalies rajonus, kur partizanai užėmė eilę 
gyvenviečių,

Portuglija šiam sparčiai augančiam 
išsivadavimo judėjimui paskelbė tikrą 
karą. Prieš partizanus buvo pasiųsti 
pėstininkai, šarvuočiai, aviacija. Portu
galai prieš sukilėlius panaudoja napal
mo bombas. Daugelyje vietų kovoje prieš 
sukilėlius, jie naudoja tokią siaubingą 
priemonę, kaip vandens šaltinių nuodiji
mą. Įsiutę dėl nepasisekimų, portuga
liškieji landsknechtai susidoroja natiktai 
su sukilėliais, bet ir su taikiais gyvento
jais. “Portugališkieji kolonizatoriai, — 
praneša Ganos laikraščio “Evening 
News” korespondentas iš Luandos, — te
rorizuoja gyventojus, naikina pasėlius ir 
gyvulius, sudegina ir sugriauna ištisus 
kaimus. Praeitą savaitę Madimbalo kai
me, maždaug 450 mylių į šiaurę nuo Lu
andos, įvyko susidūrimas tarp koloniza
torių agentų ir vietinių gyventojų. * Iš 
vaikų verksmo nustatę, kur slapstosi mo
terys ir vaikai, baudėjai juos iššaudė.”

Pastaruoju metu teroras Angoloje įga
vo tokį platų užmojį, kad daugelis gy
ventojų buvo priversti palikti savo bu
tus ir, gelbėdamiesi nuo portugališkųjų 
baudėjų, bėgti į užsienį. Associated 
Press korespondento balandžio 6 dienos 
pranešimu iš Matadžio (Kongo), “per 
pastarąsias dvi savaites mažiausiai 3,000 
žmonių pabėgo iš Angolos” j Kongą. Ko
respondentas nurodo, kad pabėgėlių tar
pe—daug senių ir vaikų, šie žmonės 
pereina sieną vos pastebimais takeliais, 
pasislėpusiais aukštoje žolėje ir susipy- 
nusiose krūmų šakose.

Pabėgėliai papasakojo korespondentui, 
kad kovo mėnesio viduryje kolonijinės 
kariuomenės kareiviai sušaudė iš kulko
svaidžių šimtus vyrų, moterų ir vaikų, 
ėjusių per sieną. Žvėriškas kolonizato
rių elgesys su taikiais gyventojais ro
do, kad kolonizatoriai yra bejėgiai, kad 
jie nesugeba užgesinti įsiliepsnojusį An
goloje išsivaduojamoje karo?gaisrą, :

i... ___ kU™

UGNYJE
Portugalijos valdas. Apie tai, be kita ko, 
byloja priemonės Portugalijos ginkluoto
sioms pajėgoms Mozambike, San Tomė
je ir kitose kolonijose sustiprinti. Ma
tyt, Salazaro valdžios organai rengiasi 
stoti į kautynes ir šiose savo imperijos 
dalyse. “Tai, kas įvyko Angoloje,—ra
šė portugališkųjų kolonizatorių Mozam
bike garsintuvas-laikraštis “Notisias,”- 
gali bet kuriuo momentu įvykti ir čia.” 
Šį pareiškimą laikraštis padarė kitą die
ną po to, kai “saugumo organai” suė
mė kolonijoje kelis patriotus, apkaltintus 
“antivyriausybine veikla.”

Laisvę Angolai!
Sukilėlių drąsos, jų tikėjimo pergale 

šaltinis, be ko kita, yra tas., kad juos re
mia pažangi pasaulio visuomenė. Įvai
rių šalių paprasti žmonės su dideliu pri
tarimu seka narsią angoliečių kovą prieš 
kolonijinį režimą, dienas iš tokio prita
rimo pasireiškimų yra iniciatyva (Libe
rijos, kuri 1961 metų vasario 21 dieną 
kreipėsi į JT Saugumo Tarybą, oficia
liai prašydama, nedelsiant apsvarstyti 
padėtį Angoloje. Šį pasiūlymą parėmė 
Tarybų Sąjunga • ir kitos socialistinės1 
stovyklos šalys, taip pat eilė Azijos ir 
Afrikos valstybių. Pirmininkaujantis 
Saugumo Taryboje Amerikos atstovas 
Stevensonas buvo priverstas kovo 10 die
ną sušaukti Saugumo Tarybos posėdį 
klausimu dėl padėties Angoloje apsvars
tyti.

Tai buvo ne pirmas atvejis, kai Jung
tinių Tautų organizacija nagrinėjo .pa
dėties Portugalijos kolonijoje Afrikos 
žemyne klausimą. JT i.e kartą reikala
vo iš Portugalijos, kad ji informuotų 
apie Portugalijos kolonizuojamas “nesa- 
vavaldes teritorijas.” Toks reikalavimas 
buvo jai pareikštas taip pat Generali
nės Asamblėjos XV sesijoje. Portugal!-, 
ja atsisakė tai padaryti dėl “priežasčių,” 
apie kurias jau esame kalbėję aukščiau. 
Tačiau išvengti savo kolonijinės politi
koj pasmerkimo jai vis dėlto nepavyko.

(Bus daugiau

SESUO BUDĖTOJA
Baltas rūbas mums teikia šviesos...
Tu kaip motina čia ir sesuo.
Tavo rankos mums teikia jėgos— 
Tau ir perrišti reikia ir guost.
Kai nusilpęs, kai kenčia žmogus, 
Ir mažiausias žodelis brangus.
Kas gi šičia tave užvaduos?
Tu ir širdį dedi prie žaizdos,
Prie peties švelnią ranką dedi,—- 
Operacijai laiptais vedi.
Ir skaitai iš chirurgo akių...
Į tave pažiūrėjęs, tikiu,
Kaip jūs norit išgelbėt mane.
Paskui viskas kaip ekrane—
Ir tamsu, ir šviesu, ir platu— 
Tave išskiriu dar iš kitų.
Kai palatoj aš vėl pabundu, 
Baltą statulą priešais randu.
Ant stalelio tu glostai gėles-—
Gėlės vėlei gyventi galės.
Kvepia kamparas. Melsva languos. 
Sutema. Žiebiąs žvaigždės danguos.
Man ilga bus naktis... Kol išauš, 
Tave daugelį kartų pašauks.
Baltuos rūbuos kantri ir šviesi— 
Tu sesuo, tu donorė esi.

A. Miškinis

J

Žvejui laivai
Jūra mėlyna užsidengia žalsvai, 
Smėlis baltas, skliautas gintarinis, 
Tuoj išplauks maži žvejų laivai. 
Visą naktį užsitęs grumtynės. 
Susigrums mažytis žvejas-—žemės lašas 
Su nepermaldaujama gelme, 
Kolei atsileis jinai, išnešus 
Pilną tinklą jam sūriam delne- 
žuvys žvilgančios—jo duona jr likimas. 
Ir gyvenimo prasmė. 
Jūra mėlyna—kovos šaukimas— 
Įr mirtis, ir džiaugsmas, ir giesmė. 
Ir išplauks margi žvejų laivai į jūrą— 
Violetiniai ūkai gelsvam skliaute. 
Jie skubės su atkaklumo burėm 
Per žalsvus atošvaistus bėgte.
Ir išplauks mažytis žvejas—jūros lašas-^ 

Už tą jūrą, 
Už gyvenimą

/<. ..R i dėsnis.

Lietuvos atstovai naujajame 
Tarybų Sąjungos, parlamente

Vilnius,—šių metų kovo 
18 dieną Tarybų Sąjungoje 
vyks rinkimai į Tarybinį 
parlamentą, tai yra į Sąjun
gos Tarybą ir į. Tautybių 
Tarybą.

Lietuvoje buvo iškelti ir 
įregistruoti šie kandidatai 
rinkimams į Sąjungos Tary
bą:

Motiejus šumauskas, Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininkas.

Eduardas Mieželaitis, Ra
šytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas.

Vincas Adomavičius, Čer- 
nichovskio vardo kolūkio 
pirmininkas.

Antanas Sniečkus, TSKP 
i Centro Komiteto narys, Lie
tuvos KP CK pirmasis sek
retorius.

Česlovas Levickas, Klai
pėdos uosto vyresnysis kra
nininkas.

Aldona Poškaitė, Šedu
vos rajono “Draugo” kolū
kio kiaulių fermos vedėja.

Juozas Matulis, Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezi
dentas.

Pavelas Jefimovas, Tary
binės armijos ir karinių jū
rų laivyno vyriausios poli
tinės valdybos viršininko 
pirmasis pavaduotojas.

Povilas Kulvietis, Lietu
vos liaudies ūkio tarybos 
pirmininkas.

Felicija Kasaraus k i e n ė, 
Šiaulių rajono aštuonmetės 
mokyklos mokytoja.

Kandidatai rinkimams į
Tautybių Tarybą:

Nina Derbina, “Žalgirio 
staklių gamyklos įrankių 
cecho meistrė. ■ ' ; -

Algis Jonas Paštukas, Vi-1 
sasąjunginio elektrinio su-

Akmenės cemento gamyklos 
ekskavatorininkas.

Ksaveras Kairys, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pirmasis pava
duotojas.

Vytautas Baltru š a i t i s, 
šaltkalvis įrankininkas.

Genė Karalienė, “Drobės” 
vilnonių audinių fabriko au
dėja.

Vasilijus Zotovas, Valsty
binio plano komiteto prie 
TSRS Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas.

Aniceta Skabickienė, Kė
dainių rajono “Dodnuvėlės” 
kolūkio agronome.

Dimitrijus Polikaropovas, 
TSKP CK Kultūros sky
riaus vedėjas.

Mečislavas Navajauskas, 
Kretingos rajono “Jauno
sios Gvardijos” kolūkio pir
mininkas.

Stanislava 
nevėžio linų 
deja.

Alfonsas
Valstybės saugumo komite
to prie Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkas.

Jeronimas Gaidimauskas, 
Kupiškio rajono “Alizavos” 
kolūkio traktorinės briga
dos brigadininkas.

Stanislovas Gečas, Šilutės 
i rajono “Gorainių” kolūkio 
pirmininkas.

Justas Paleckis, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirminin
kas.

Aldona Lukevičienė, Kai- 
» šedorių ligoninės gydytoja. 

, J. Maniušis, Lietuvos KP 
> CK sekretorius.

■ i Algirdas Žukauskas, Vals?
. tybinio mokslinio tyrimo 

virinimo įrengimų mokslinio darbų koordinavimo komu 
tyrimo instituto direkto- teto prie Lietuvos TSR Mi-

Čepulienė, Pa- 
kombinato au-

Randakevičius,

elektrinį aparatą, kuris pa
vaduos daug melžėjų. Ne
bežinau, kuriai iš mūsų teks 
pasimokyti, kaip reikės tą 
aparatą naudoti; tiek ži
nau, jog vieną veš į Šakių 
miestą dviem savaitėm mo
kytis. Bus kaip ir atosto
gos su apmokėjimu, dar 
duos bendrabutį ir maistą 
nemokamai. Kai iš pamokų 
sugrįš, parodys kitoms, ku
rios liksime prie šio darbo.

Dėde, yra pas mus dar 
ir trūkumų, bet mažiau. 
Dabar žmonės kultūringes
ni, visi dirba su užsidegimu, 
su skaidria liepsnele širdy
je. Kiekvienas steng i a s i 
daugiau padaryti darbo, 
lenktyniauja, nori eiti pir
mūnu gretose ir būti pilna
verčiu tėvynės piliečiu.

Daug yra pas mus šau
naus jaunimo, kuris, baigęs 
vidurinį išsilavinimą, neina 
pelnyti lengvos duonos kur 
nors raštinėje ar kitur. Di
džiuma jų eina ten, kur jie 
labiausiai reikalingi, kur 
reikia daug darbščių rankų. 
Nepabūgsta nei sunkumų, 
tęsia pradėtąjį savo žygį. 
Tai toksai, dėde, mūs lietu
viškas kampelis, tokie tary
binio žmogaus siekiai su 
meile darbui, su troškimu 
taikos.

Tegul ir pas jus jaunimas 
kovoja už taiką, už laimę, 
žmonijos gerovę. Nereikia 
leisti, kad įvyktų karas, 
kraujo liejimas.

Ar tai nedžiugu girdėti 
apie tarybinius žygdarbius, 
kuriuos doroji žmonija mi
ni, tai drąsuolius kosmo
nautus? Aš mačiau ir fil
mą apie Jurijų Gagariną, 
kuris pirmas apskriejo že
mę mažai mums žinomoje 
visatoje.

Skaitau -knygas; laikraš
čius. Turiu u ž s i s a k ids 
“Švyturį” ir “Tarybinę mo
terį”; labai įdomūs žurna
lai. Valė

So. Boston, Mass. }
LLD susirinkimas 

ir parengimai
Kovo 1 dieną įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 2 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė nemažai.

Pirmiausiai raportą iš
davė komisija, kuri rengia 
parengimą paminėjimui 
Tarptautinės moterų die
nos. Parengimas įvyks 
sekmadienį, kovo 11 die
ną, 318 W. Broadway, So. 
Bostone. Pradžia 1 valan
dą dieną, nes turėsime ska
nius pietus. Mūsų gabios 
gaspadinės pagamins ska
naus maisto ir už prieina
mą kainą.

Apie Tarptautinę mote
rų dieną kalbės E. Repšie-. 
nė ir kiti draugai. Kvie
čiame vietos ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti. Atvy
kite iš kitų miestų, kur nė
ra rengiamas moterų die
nos minėjimas.

Antra komisija raporta
vo, kad penktadienį, kovo 
23 d., 6 vai. vakare, 318 
W. Broadway, bus rodomi 
nauji filmai iš Lietuvos. 
Jie dar čia nebuvo rodomi, 
tai bus įdomu pamatyti pa
veikslus Lietuvos atsieki- 
mų i}- žmonių gyvenimo.

Raportavo delegatas iš 
i “Laisvės” dalininkų suva
žiavimo. Raportas buvo 
įdomus: delegatas atžymė
jo tą, kad “Laisvė” dar tu
ri daug rėmėjų ir dar ilgai 

'galės gyvuoti.
J. Skliutas

rius.
Josifas Legavecas, Šalči

ninkų rajono “Jašiūnų” ta
rybinio ūkio kiaulių šėrėjas.

Leokadija Diržinsk a i t ė, 
Lietuvos TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininko pavė
duoto j a.

Povilas Jurgis Čepulis, 
Pasvalio rajono Lenino var
do kolūkio pirmininkas.

Aleksandras Drobnys, Lie
tuvos TSR Valstybinės pla
no komisijos pirmininkas.

Antanas Pranas Gabaljs,

nistrų Tarybos pirmininkas.
Alesė Pajaujienė,' Vilka

viškio rajono kolūkio “Į ko
munizmą” melžėja.

Borisas Popovas, Lietuvos 
KP CK antrasis sekreto
rius.

Marija Kerienė, Šiaulių 
“Elnio” odos avalynės kom
binato darbininkė.

Viso Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiojoje Ta r y b o j e 
Lietuvai atstovaus 35 depu
tatai.

A. Vaįvutskas

Laiškas iš Tarybų Lietuvos
mintas valgis ir kokio tik 
nori, gali pasirinkti?

Jūs gal nei neįsivaizduo
jate, kaip viskas pas mus 
pasikeitė. Kokie puikūs mūs 
miestai ir taip visoki pato
gumai. Tiesiami plentai, 
asfaltuojapios mie s t u o s e 
gatvės, nuo Pilviškių į Griš
kabūdį eina gražus kelias 
visai pra Jūs tėviškę, kur
suoja keleivinė mašina. O 
kai buvom nuvyk usios j 
kursus, mums aiškino, kaip 
dar kils, gražės mūsų mies
tai, iškils nauji fabrikai. 
Nurodė, kaip statysime ir 
komunizmą.

Mūs fęrmos karvidėje 
taip pat susidarė komunis- 

sutės Bronė su Stase abidvi (tinę brigada. Mes vises - 
melžėjos labai gražiai sutin
kame, tai galvojame šiemet 
pasiektj daug geresnių lai
mėjimų dar tuomi, kad ge
resni pašarai neįšlyti, kaip 
pernai.

Šiemet tikimės primelžti

Jaunutė melžėja Valė 
Tumosaitė nuo Griškabū
džio, iš. Patašinės kaimo, 
rašo savo dėdei V. J. Val
ley į New Britain, Conn., 
sekamai:

Gražūs ir tylūs žiemos 
vakarai, kai kada palengvai 
snaigės krisdamos su baltu 
sniego pūku adengia žemę. 
Sėdėdama prie lango fėmi- 
ju, kaip nuo šalčio langas 
gražiomis gėltpiis įsmargin* 
tas. Žiema ne peršalta, 
sniego nedaug, tokių žiemų, 
kaip šiemet, retai pasitaiko.

Mes kol kas sveiki- šią 
žiemą daug žmonių serga 
gripu. Mūsų didžiausias vy- 
ras Juozas auga gerai, o se-

KAIP SENI BANKAI
Žodis “bankas” paeina iš 

italų kalbos, kuris tikrumo
je reiškia pinigų pasko- 
lintoją. Pinigų skolinimas 
jau buvo žinomas Romos 
imperijoje. Anglijoje pirmo
ji pinigų paskolinto jų są
junga (“bankas”) susior
ganizavo 1694 metais.

TAI GAMINAMA 
UKMERGĖJE

Kasmet vis labiau plečiasi 
Tarybų Lietuvos pramonės ge
ografija. Per pastaruosius'3-4 
metus išaugo didžiules gamyk
los Naujojoje Akmenėje, Kė
dainiuose, Alytuje, Kapsuke, 
Mažeikiuose, Tauragėje.

Nauja milžiniška gamykla 
statoma Ukmergėje. 16 tūks
tančių kvadratinių metrų plo
te išsidėstė šaldymo įrenginių 
gamyklos pagrindiniai korpu
sai.

Gamyklos kolektyvas jau 
surinko pirmuosius 20 šaldymo
įrenginių. Naujųjų pramoni
nių šaldytuvų galingumas — 
30 tūkstančių kilokalorijų per 
valandą.

Septynmečio pabaigoje įmo
nė kasmet išleis po 6 tūkstan
čius šaldymo įrenginių.

lanko mokyklą. Pas mus 
yra būtinas ir privalomas 
septynių klasių mokslas, kL 
tą metą jau ir astuonias 
klases reikės baigti;

Dabar labai gerai jaunu 
mui mokytis tuo, kad vietoj
gauna šiltus pietus. Daugi iš kiekvienos karvės po 3,-
yra įsteigta valgyklų, -net 
ir pačiame Griškabūdyje, 
dėl to daug žmonių Į jas ei
na valgyti. Jau ne viena at-

vnlo'1 kai vrn UPD’R-

009 litrų pieno, žinoma, 
įsipareigojome dar daugiau 
—po 3,200 ir iki 3,700 litrų 
pienų. , ■

Neužilgo melžimo dąrb,ąą; 
nasnartės.' č jau ‘ šiemet i ves

Nuotraukoje: šaltkalvis te
kintojas Lionginas Aleksand
ravičius derina naujai sumon
tuotą š.aldymo. įrengimą.

Haverhill, Mass.
Vasario 6 d. mirė našlė 

Mrs. Rožė Jurgeliavičienė, 
84 metų, gyvenusi 765 Sa-\ 
lem St., South Graveland, 
Mass. Čia išgyveno 50 me
tų. Pirmiau gyveno Ha- 
verhillyje. Palaidota vasa
rio 8d. ant Riverview ka
pinių, Grovelande.

Vasario 14 d. mirė Alek
sandra Klimauskas, 77 me
tų, gyvenęs 27 Clydesdale 
Ave. Palaidotas vasario 17 
d. ant St. Patrick’s kapi
nių.

Vasario 26 d. mirė Igno
tas Linkevičius, 76 metų, 
gyvenęs 17 Park St. Mirė 
Ben Secaurs Hospital, Me
thuen, Mass. Palaidotas 
ant St. Patrick’s kapinių, 
Haverhillyje.

Kovo 1 d. mirė Mrs. Ed- 
vyga Puzienė, 82 metų, 14 
Garfield St. Palaidota ko
vo 3 d. ant Lietuvių tau
tiškų kapinių, Bradford, 
Mass. -

Lai būna įnirusiems len- 
gva Amerikos žemelė, o li
kusiems užuojauta.

Tai ir vėl matysime gra
žius filmus iš Lietuvos ko
vo 24 d., 6:30 vakare, 324 
River St. Bus rodomi nau
ji filmai. Rodys Jonas Gry
bas iš New Yorko.

Rengia Lietuvių Piliečių 
Gedemino Klubas. Tikietai 
gerai platinasi, tai mano
ma, kad bus daug žmonių. 
Mat, ko toliau, tai vis dau
giau lietuvių apie Lietuvą 
įdomauja.

Kadangi filmininkas Gry
bas turi visokių filmų iš 
Lietuvos, tai pažiūrėję Ha
verhillyje, sekančią dieną, 
tai yra kovo 25 važiuosime 
Lowellin. Ten jų daugiau 
pamatysime.

Visi, kuriem aplinkybės 
pavėlina, ateikite ir pama-A 
tykite. O aš užtikrinu, kad 
pamatę nesigailėsite.

Ligi pasimatymo!
Darbininkė

4 įį.--LaisvS (Liberty)— Pėnkt., kovo* (Mareli) S,
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Sueigų mylėtojai pasižy
mėkite kovo 18 dieną ir da
lyvaukite draugiškame po
būvyje svetainėje 715 N. 6 
St., arti .Fairmount Ave., 3 
valandą popiet. Pasiklausy
sime gražių Aido choro, 
Menkeliūnaitės ir Bogden 
dainų, kurias įrekordavo B. 
Banys. Dainos labai gražiai 
skamba. Prie šiltos kavutės 
kultūringai praleisime po-

Įsitėmykite LDS ir LLD 
kuopų nariai, kad kuopų su
sirinkimai ivyks svetainė
je 1144 N. 4 St. LDS 5- 
tos kuopos įvyks penktadie
nį, o LLD 10 kuopos antrą 
penktadienį kiekvieno mė
nesio. Abiejų susirinkimų 
pnądžia 7:30 vai. vak.

Kas atsitiko su LLD 10 
kuopos pirmininku draugu 
Puodžių, kad jau kelintame 
susirinkime iš eilės nedaly
vauja? Gyvena netoli susi
rinkimų vietos; nesigirdi, 
kad būtų susirgęs.

Draugė P. Walant darbš
ti bitelė. Ji aplanko ūki
ninkus LLD 10 kuopos na
rius ir paima jų metinius 
mokesčius. Dalyvauja spau
dos vajuose, lanko susirinki
mus, pirmininkauja, dirba 
pa rengimuose. Jos gyveni
mo draugas visada vyksta 
su ja. Geros sveikatos jum 
abiem, būkite sveiki ir darbš
tūs, už ką kuopiečiai jums 
yra dėkingi.

Moterų už taikos palai
kymą organizacijos Phila
delphijos skyriaus pirmi
ninkė dr. Dorothy Hutchin
son pasiuntė padėkos laišką 
Ninai Chruščiovienei už pa
sakytą kalbą Amerikos mo
terims, kovojančioms palai
kymui pasaulinės taikos.

Pennsylvanijos universi
teto studentai vasario 25-tą 
d. demonstravo prieš sulai
kymą studentų laikraščio su 
šūkiais už spaudos laisvę. 
Įvyko susikirtimų priešingų 
grupių. Studentų laikraš
čio taryba suspendavo atsa
kingąjį redaktorių.

Per kelias dienas dėl di
delių miglų orlaiviais susi
siekimas buvo sulaikytas. 
Keli tūkstančiai keleivių, at
vykusių į Philadelphiją, tu
rėjo pasiekti New Yorką 
traukiniais ir kitomis susi
siekimo priemonėmis.

Naujas miesto majoras 
Tate, sakoma, gaus pilną 
įlietų algą $30,000. Kyla 
balsai, kas jį rinko, kuomet 
miesto čarteris nusako, kad 
i pasitraukusio vietą turi 
imti majoro rinkimai.

Amerikos dvasiškiai 1963 
metais aplankys Tarybų Są
jungą, o TSRS dvasiškiai 
aplankys Ameriką išlygini
mui neaiškumų dėl religijos 
ir užmezgimui glaudesnių 
ryšių tarp abiejų šalių.

Transporto unijos prezi
dentas M. J. Quill šaukia 46 
lokalų prezidentus pasitari
mui, ką daryti su komisijos 
pakeiktu planu prezideintui 
Kenedžiui dėl geležinkelių, 
kuriame kalbama apie nete
kimą 35,000 darbų. Unija 
gi numato, kad priėmus tą 
planą, neteks darbo 80,000 
darbininkų.

a Quill sako, kompanija vil- 
Kina kontrakto pasirašymą 
':u unija. Unija reikalauja 
32 valandų savaitės su 40 
valandų užmokesčiu ir pa
kėlimu 15 centų valandai. 
Quijl.sako, bus .reikalauja-

valdžia paimtų 
geležinkelių savo

ma, kad 
valdymą 
kontrolėm

Šis lokalų prezidentų Phi- 
ladelphi jo j e susir i n k i m a s 
bus‘istorinis, ir, žinoma, ga
li įvykti generalinis šios ša
kos darbininkų streikas.

Vandalizmas ne tik Phi- 
ladelphijoje, bet ir apylin
kėje didėja. Neseniai pa
degta viena mokykla. Naktį 
padaroma didelių nuostolių 
mokyklų viduje, rakandai ir 
kiti įtaisymai sunaikinami. 
Bet piktadariai nesugauna
mi.

Demokratai ir respubliko
nai paskelbė savus kandida
tus gubernatoriaus vietai. 
Demokratai stato Dilwor- 
thą, respublikonai—William 
W. Scrantoną. Demokratų 
Philadelphijos distrikto pir
mininkas Green priešingas 
D i 1 w o r t hui. Respubliko
nams, sakoma, diktuoja 
fabrikantų susivieni j i m a s 
parinkime kandidatų. Dar
bo unijos remia Dilwortha.

Rohm & Haas kompanija 
pasirašė vienų metų kon
traktą su U. G. 88 lokalu. 
Gavo uždarbio pak ė 1 i m ą . 
Pakėlimas pagal darbo spe
cialybę. Kontrakto panau- 
jinimas bus aptartas 19 63 
metų spalio mėnesį. .

Pilietis.

RUTLAND, MASS.
Čia veikia buvusiems su- 

negalė j tįsiems J. A. V. ka
reiviams ligoninė “The Ve
terans Administration Hos
pital”, apie 14 mylių į 
šiaurius nuo Worcesterio 
miesto. Aukšta vieta su 
daug aplinkėj medžių, pu
šų ir kitokių. Ligoninė tu
ri 540 lovų: 360 skyrius?, 
dėl džiovininkų (T.B.) ir1 
180 dėl kitų visokių sune- 
galėjusių. Čia nemažai da
bar randasi pirmutinio pa
saulinio karo veteranų, sa
vo gyvenimo dienas bai- 
giančičų. Tai yra su viso
kiais nesveikumais ligo
niai: vieni ratų kėdėmis 
važinėja, kiti ant pažasti- 
nių lazdų vaikšto, kiti vi
sai iš lovų nepasikelia. 
Juos čia užlaiko ir gydo, 
pagijusius siunčia atgal į 
namus. Kiti baigia čia sa
vo dienas, ir graborius juos 
išsiveža.

Visokius sunegalėjimus 
gydo veltui, visokias ope
racijas padaro. Gydymui 
įrengimai moderniški. Prie
žiūra tikrai pavyzdinga. 
Slaugės, moteriškos ir vy
riškos, mandagios ir rūpes
tingos, nei motina savo vai
kais taip stropiai nesirūpi
na. Maistas geras ir ga
nėtinai, tik man rodos., ne
taikomas dėl gero virškini
mo.

Radijas yra prie kiekvie
nos lovos su ausų klaustu
kais. Kiekviename “war- 
de” yra didesnis kambarys, 
kur susirenka drūtesnieji 
ligoniai ir tėmija televizi
ją. Religinės koplyčios ir
gi yra. Katalikiškas “tė
velis” ir į kambarius atsi
lanko. Išpažinties klauso 
lovoje gulinčius. Buvo at
nešęs ir man rožančių ir 
katalikiškos liter atūros. 
Sugrąžinau jam, * pareikš
damas, jog aš ne 5 metų 
vaikas, kad ta j a medžiaga 
naudotis. Jis išsinešė ją, 
daugiau nė nebandydamas 
aiškinti.

Man dėl skaudulio deši
nėje kojoje čia atvykus 
vasario 28 d., dantį turė
jau skaudantį, kurį , dar
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smarkiau pradėjo gelti. 
Dantistai surado, kad už
pakaly viršutinio danties 
auga naujas dantis ir se
nąjį stumia lauk, tavįprė- 
jo ištraukti, kad,, leisti vie
tą naujajam, ‘l’ai netikė
tas dalykas, kad virš 70 m. 
amžiaus žmogui naujas 
dantys auga. Dabar skau
dėjimas dingo. Dabar lau
kiu kada koją operuos., ir 
kada vėl grįšiu į namus.

Nuo Redakcijos: Visi lai- 
sviečiai linkime jums, drau
ge, savo sveikatą kuo trum
piausiu laiku pataisyti.

Karo- 
ir M. 
Fran-

mais-

Los Angeles, Gal.
Vertinga ir Sėkminga 

popietė
Vasario 25 d. įvyko LLD 

145 kuopos surengtas kul
tūros ir pasilinksminimo 
sambūris su pietumis. Pub
likos susirinko daugiau ne
gu tikėtasi. Buvo svečių 
net iš Niujorko, Qhicagos, 
Detroito, na, ir iš Yucaipos 
skaitlingas būrelis draugų. 
Taipgi buvo Ksavera 
šiene iš San Leandro 
Baltulionytė iš San 
cisco.

Pasisotinus skalsiu 
tu, pirmininkė A. Bernotie
nė pakvietė Karosienę pa
kalbėti, kuri plačiais bruo
žais pavaizdavo istoriją 
tarptautinės moterų kovos 
už lygias teises kaip politi
koje, taip ir ekonomikoje, 
apibūdino įsisiūbuojančias 
nūdien kovas už taiką, “kad 
neprileisti imperial i s t a m s 
sudeginti pasaulį niuklinėje 
ugnyje su bilijonais žmo
nių,” sakė ji.

Chicagietė Julia Casko, 
kuri svečiuojasi Los Ange- 
lyje, taipgi kalbėjo apie 
chicagiečių moterų veiklą 
už taiką ir abelnas kovas.

J. Velička iš Niujorko pa
teikė keletą solo kūrinių 
smuiku. Net pasibaigus 
programai nesiliovė skam
bėję dainų aidai, kur ypač 
pasižymėjo detr o i t i e t ė s 
Greblikienė ir Geralt ir vie
tinis Straleckis. G. Darnu- 
šas ir J. Žekas iš Yucaipos 
akordeono aidais linksmino 
šokėjus, žodžiu, visi žavė
josi linksma nuotaika. Už 
tai garbė tenka, komisijai: 
G. ir A. Bernotams, N. Pet
rulienei, A. Deivienei ir Ag
nes Grigaitienei.

A. Mikaliūnienė aukojo ver
tingą staltiesę. Mažesnių do
vanėlių: N. Petrulienė, G. 
Lapė, A. Grigaitienė, K. Ra- 
peikienė, M. Lewis, A. Russ, 
A. Marcinkienė, E. Pielis, 
F. Sakai, E. Sleseriūnienė 
(ii4 keli kiti ar kitos, kurių 
vardų neteko patirti). Tas 
prisidės materialiai kovoje 
už taiką.

Atžymėti gimtad ie n i a i : 
Ksaveros Karosienės, M. 
Pūkio ir Alvino, kurių pa
gerbimui M. Rado, yucai- 
pietė, aukojo gražų tortą.

Visiems atsilankiusiems ir 
kuo nors prisi dėjusiems 
prie šito kilnaus vykio var
du komisijos ir LLD 145-tos 
kuopos širdingiausias ačiū.

Kitas panašus parengi
mas, gal dar šaunesnis, 
nes irgi yra smarki ko
misija, įvyks balandžio 22 
d., t. y. valykų dieną, toje 
pačioje vietoje ir tuo pačiu 
laiku:: Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Rengia LDS 35

šakalių žemaitis

Maskva. — Valstietis A. 
Darunovas, Krasnaja rėč
ka kaime, Kirgizų respubli
koje, minėjo 145 metų gim- 
tadienį.' ei

Brockton, Mass.
Prisiminė savo tėvus

r ... Vasarw^25 d. čia įvyko 
“Laisvės ’ paramai šurum- 
burum. Jame dalyvavo ir 
tolima viešnia — Eunice 
Vale (Valatkaitė) iš Los 
Angeles, Calif. Mat, ji lan
kėsi pas savo tetą Verą 
Stašienę.

Viešnia prisiminė savo 
mirusius tėvus — Juozą ir 
Petronę Valatkus, kurie se
niau gyveno So. Bostone. 
Juozas Valatka daug prisi
dėjo prie įsteigimo “Lais
vės” ir ilgai prie jos dirbo.

Valatkai apsivedė 1911 
m., tais metais So. Bosto
ne buvo pradėta leisti “Lai
svė”. “ ‘Laisvės’ leidimą 
padėjo suorganizuoti ir ma
no tėvelis”, sakė viešnia. 
“Aš gimiau S. Bostone. Vė
liau “Laisvė” persikėlė į 
Brooklyną. Kokį laiką mes 
gyvenome Montelloje, tė
vas turėjo spaustuvę. Vė
liau išvykome į Brooklyną 
ii; tėvas dirbo “Laisvės” 
spaustuvėje.

Vėliau tėvas išvyko į Chi- 
cagą dirbti prie “Vilnies”, 
—sakė viešnia,— Jis ten ir 
mirė 1949 m. lakričio 7 d. 
Po to mudvi su motina iš
vykome į Los Angeles. Mo
tina mirė 1961 m. rugpjū
čio 11 d.”

Eunice Vale, tarp kitko, 
sakė: “Ką man tėveliai pa
pasakojo apie lietuvių vei
kimą, “Laisvę” ir “Vilnį”, 
tai niekados nepamiršiu, ir 
su nuliūdimu prisimenu sa
vo tėvelius”.

Paramai “Laisvės”, vieš
nia paaukojo $10.

Pavyko Parengimas
Vasario 24 d., Lietuvių

Tautiško Namo saleje, ren- kių, bapką, Lina Smith — Iš Lietuvos yra gauti
ge “šurum-burum” para-

PRISIMINIMAS

Vieneri metai kai mirė

Senas Vincas (Jakštys)
Prisiminimui giminaičio, veikėjo, rašytojo 

dėdės Seno Vinco.

J orais ir Kristina Stanislovaičiai 
Waterbury, Conn.

ROCHESTER, N. Y.

AMELIJA MANELIENE
Mirė Vasario 14 d.

Reiškiame širdingiausią užuojautą liūdesio va
landoje jos vyrui Frank Maneliui., sūnui ir mar
čiai ir anūkams Maneliams,, broliui ir brolienei 
P. Aiškiam, ir visiems giminėms kantriai praleis
ti liūdną įvykį,— raminkit‘ės, brangieji.

J. H. Stančikai
Palskiai
G. N. švedai
W. R. Černiauskai
V. O. Ęachiuliai
F. O. Griciai
A. Usevičiene
K. Žemaitiene

Į P. E. Čereškai
F. J. Kontenai
S. Gendrėnas
A. Gužauskiene
P. O. Malinauskai
J. Zinkus
J. Pabijanskas 
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mai “Laisves”. Bet pasi
taikė labai blogas oras, tai 
parengimą teko perkelti j 
sekmadienį, vasario 25 d., 
2 vai. popiet. Susirinkę 
šeštadienį ir komisija žo
džiu ir per telefoną prane
šė apie parengimo perkėli
mą-

Sekmadienį susi rinko 
apie 50, daugumoje buvo 
moterys ir “L.” skaityto
jai. Skaniai pavalgė na
mie gaminto maisto, išsige- 
rė, linksmai pasikalbėjo, 
buvo pakrėsta ir tinkamų 
juokų, ypatingai palinks
mino George Steponauskas.

Julija Stigienė minėjo 
savo 80 metų gimtadienį, 
ta proga buvo namie iške
pus gražų ir skanų tortą- 
pyragą, kurį paaukavo 
rengėjams, o paskui pati 
nupirko ir išdalino sve
čiams ir viešnioms. Jos 
gimtadienis sukako vasa
rio 15 d.

Buvo ir svečių: F. Kaze- 
liunas iš Worcest-erio ir 
Eunice Vale (Valatkaitė) 
iš Los Angeles, Calif.

Komisijos raportas 
ir padėka

Šį parengimą surengė 
Montello Vyrų Dailės Gru
pė. Komitetas raportuoja, 
kad nuo parengimo pelno 
liko $65. Komisijoj buvo G. 
Steponauskas, K. Ustupas, 
W. Kelly; pakalbėjo: A. 
Wallen, John Smith ir F. 
Čereška.

Valgius pagamino: Eli
zabeth Steponauskienė, Li
na Smith, Rožė Wallen ir 
Teresa Kaminskienė. Do
vanų tikietukus išplatino 
K. Čereškienė ir A. Kukai
tienė, jos ir patarnavo su

Valgių parengimui dova
nojo: A. Kukaitienė— gri- 

ąūrį, R- Wallen — kugelio,

1

P.

J. O. Vilimaičiai
J. D. Vaitai 
Ad. Sereika
J. M. žemaičiai 

Mockevičiai 
Buliene 
M. žirguliai 
Milleriai

M, Vaidila
11. Velikienė
P. Valiuliai
J. E. Shopiai 
R/ Barauskas
G. liaukas

tuziną
K. Kalvaitiene — pyragą, 
A. ir P. Orintai 
kiaušinių, . Sofija Yuodei- 
kis — keiką, K. Čereškienė 
— kugelio.

Pinigais aukojo: M. Gu- 
tausikenė $2, Barbora Gu- 
tauskienė ir P. Sinkevičie
nė po $1.

M. V- Dailės grupe, var
de “Laisvės”, širdingai ta
ria ačiū visiems ir visoms 
už dovanas, aukas, darbą 
ir atsilankymą!

Reiškia, parengimas pa
vyko, buvo sukelta finansi
nės paramos dėl “Laisvės”.

G. Shiviaitis

fabrikų apgriuvę,

Paterson, N. J.
Nedarbas ir vargai

Patersonas išgarsėjęs, 
kaip šilko gamybos centras. 
Bet tai buvo praeityje. Da
bar viešpatauja nedarbas. 
Iš kitur atvažiavusiam 
žmogui nėra vilties darbo 
gauti.

Daug 
atrodo, kaip koki įlaužai, 
daugelio langai lentomis 
užkalti. Yra fabrikų staty
tų prieš šimtą metų, naujų 
visai nestato. Štai fabrikas 
aprūkęs, juodas, kaip kuni
go žiponas.

Specialių dažų fabrikai 
dirba po dvi-tris dienas sa
vaitėje. Darbininkai, kurie 
turi nuosavus namus, bė- 
davoja, nes taksai auga. 
Daugelis negalėjo sumokė
ti taksų, dabar vieni kitų 
teiraujasi — kas bus atei
nančiais metais?

Čia veda platų—šešių ei
lių automobiliams kelią.

Mass, valstijos lietuviams:
Central St., Lowell, Mass. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiami lietuviai! Atei
kite, pamatykite naują Lie- - 
tuvą.

Kitų kolonijų lietuviai, 
kurie norėtumėte, kad ir 
pas jus filmai būtų rodo* 
mi, kreipkitės pas: S. Pen- - 
kauskas, 33 Chestnut St.,> 
Lawrence, Mass.

Visas ir visus kviečia 
LLD 7-tos 'apskrities Ko
mitetas.

S. Penkauskas, ’ 
kom. narys

nauji filmai, kuriuos rodys 
Jonas Grybas (is New Yor- 
ko) sekamose vietose:

Penktadienį, kovo 23 d
Lietuvių klube, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

šeštadienį, kovo 24 d., 
Gedimino klube, 324 River 
St,, Haverhill, Mass. Pra
džia 6:30 vai. vakare.

Sekmadienį, kovo 25 d., 
Italian Citizens Qlub, 547

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir primosimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP i visu^Viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekanti skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5*3455
3216 SUNSET BLVD., LOŠ ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5.9887
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48^2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3*1785

263 MARKET-STREET 
NEWARK 2. N. X 
PHONĖ: MArket 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: Export 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE -• 
CHICAGO 32, ILL. 
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: T Ashmoo 5*7560

390 W- BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 .Hudson avenue 
Rochester 21, N. y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 'THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. r-
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON, ROAD . 
CLEVELAND 3,\OHIO 
PHOhlE: UTah 1-080?

............ ..................

Greitai Savo Pakus Miups PRlSlŲSKipE, O Mes Greitai ISSIŲSIM

Bus nugriauta 176 gyvena- . 
mų namų. Žmonės turėjo 
pastogę, dabar jos netenka. 
Kur pasidėti, nes ir taip 
gyvenimo namų stoka.

Patersone randasi trys 
ligonines: St. Joseph,.-^Ge
neral įr Bernard. Bet šer- . 
gančiais užsigrūdę. Susir
gus reikia laukti dvi ar tris 
dienas, kol ligoninėje gausi 
lovą. O brangumas. jabai • 
didelis. Vien už lovą rei-.į 
jkįa-mokėti $20 į dienąHi.O. 
kur dar daktaras? Už ta^.. 
bletukę reikia pasimokėfciii 
nuo $1 iki $3, už stiklą van-< i 
dens—25c. Taip daugelis A
ir sako: “Pas mus pigiausi 
numirti, negu gydytis”.

J. Matachun'

Philadelphia, Pa.
Mirė U. Žilinskienė
Pirmadienį, kovo 5 d., 

mirė Uršulė Žilinskienė* 
Pašarvota pas graborių Ch. 
J. Roman, 1113 Mt. Ver- • 
non St. Bus palaidota šeš- 
tadienį, kovo 10 d., į Oak
land kapines. Kūnas iš šer
meninės bus išlydimas 10 
vai. ryto.

Paliko nuliūdime sūnų— 
Vytautą, dukras— Aldoną 
Kutrą ir Eleonorą Barry. 
Sūnus, dukros ir jų šeimos 
visus kviečia į laidotuves 
jų mylimos motinos. Kvie
čia ir LLD 10 kuopa savo 
narius. Nuliūdimo valan
doje reiškiu širdingiausią 
užuojautą sūnui, dukroms 
ir jų šeimoms.

P. Walantiene



Lietuviškos naujienos

pa-

Či-

ne-

Apie ką bediskutuoti? |
“Vienybės” bendradarbių 

suėjime šią savaitę bus skai
tomi “referatai aktualiais 
Vienybės ir lietuvybės 
klausimais,” rodomas Salo
mėjos Narkeliūnaitės garsi
nis filmas iš jos turistinės 
kelionės Lietuvoj, numato
mos ir “diskusijos dėl ryšių 
su Lietuva.”

Na gi, kokios begali čia 
būti diskusijos? Galima dis
kutuoti, kieno naudai yra 
dabartinė Amerikos politika 
Lietuvos atžvilgiu, galima 
diskutuot, ar iš viso esama 
Amerikos lietuviuose bend
ras supratimas, kas jie yra 
ir ko jie siekia. Bet dis
kutuoti ryšius su Lietuva? 
Ar diskutuoja žydai ryšius 
su Izraeliu? Airiai su Ai
rija? Italai su Italija? Ga
lima tačiau diskusijoms pa
teikti šitoks galvojimas ne- j 
draugiškam “Drauge” 
kagoj.

Tik pasiskaitykite, šis 
prietelius “Visuotinės Kata
likų (Rymo) Bažnyčios” 
vardu neva lietuviškas dien
raštis rašo: “...Su okupan
tais bei jų bernais — lietu
viais komunistais tiek Lie
tuvoj, tiek čia Amerikoj į 
jokius kompromisus bei ry 
sius nėjome ir neisime (!) 
Jei būtų galimi ryšiai su pa
silikusiais Lietuvoj lietu
viais kultūrininkais, kurie 
nėra sutepę savo rankų su 
kruvinomis okupantų ran
komis (!), mielai bendra
darbiautume, tačiau esamo
mis sąlygomis tokių galimy
bių nėra ir vargu bus, kol 
okupantai nebus priversti iš 
Lietuvos pasitraukti.” (!)

Lietuvos kultūrininkai 
jau “pagadinti”?

“Draugui” atrodo, kad 
kažkas Lietuvoj be, galo 
trokšta jų “tėvų” marijonų, 
“brolių” birčistų, ar kokių 
kitų “šventųjų,” atsižadėju
sių lietuvybės dėl savųjų ab
soliučių idėjų, — kultūrinio 
ryšio. Toliau: “Šiuo metu 
peršamas (nieks nieko ne
perša, priešingai — Valsty
bės departamentas stabdo 
iš paskutiniųjų) bendradar
biavimas su Lietuvos kultū
rininkais nieko daugiau ne
reiškia (!), kaip norą pa
laužti išeivijos grynai tau- 

stumti iš aiškaus kelio, ve
dančio į laisvės (kokios — 
nuo katalikybės?) ir “ne
priklausomybės” atkovoji
mą... “Kad šitokios tragedi
jos laisvajo pasaulio lietu
vių tarpe neįvyktų, mūsų 
dienraštis,” religiniai biz
nieriai, su savo redakcijos 
personalu ir visais puikiais 
bendradarbiais, prižada, 
kaip stovėjo, taip ir stovės 
sargyboj” (pinigėlių, suau
kotų mišelėms).

Kad juos velniai, tuos 
“komunistus”!

Skaitai toliau marijonų 
vedamąjį, ir net graudu: 
Kokie geri buvo laikai Lie
tuvoj ir kitur, kokios įplau
kos, ir velniai turėjo, iš pa
čių pragaro gelmių, atnešti 
tuos “komunistus.” Dabar 
provokis... rašo neapsikęs
damas marijonų organas. 
“Be to, teks kiek dažniau 
priminti tautiečiams, kad 
pragariškoji komunizmo 
mašinerija “smegenų plovi- 
ino politikos” vis dar nėra 
išsižadėjusi. (Marijonai ka
da jau atsižadėjo, ar ne?) 
Per pastarąsias kelias vasa
ras viliojo amerikiečius ir 
kitų kraštų lietuvius vykti 
vasarą su ekskursijomis, 
manydami, kad tai yra ge-

Rašo A. ZIENIUS
| ra priemonė palenkti juos 
okupantų link.” (Melas — 
kas, kur?!)

Railos asmenybes kultas
“Didvyrio” Jakevičiaus 

Los Angeles, Kalifornijoj, 
kaimynas ir “bendramintis” 
Bjronys Raila pasiskelbė, ko
dėl nedayvaująs “LRS Pus
lapyje” “Vienybėj”? Ogi 
neva todėl, kad “Vienybė” 
pataikauja “okupantams,” o 
gi dėl to, kad jis, Raila, lai
ko nesąžininga nutylėti sa
vo gilų susirūpinimą, skau
dų liūdesį ir parbloškiantį 
nustebimą Amerikos lietu- Į 
vių visuomenės ir ypač jos 
spaudos pasibaisėtinai pa
syvia, stačiomis knarkiančia 
ir tarytum užchloroformuo- 
fta laikysena, kada “rausvi 
wėjai”... sukasi gūžtas čia 
pht aplinkui, mūsų namuo
se” (!)

Raila atiduoda kreditą 
šalčiui, Narkeliūnaitei
Raila sutinka, kad pra

džioj “išeivija,” nors dali
nai, bet suvokė ir protar
piais parodė energijos de
ramai reaguoti. Bet, “Kas 
atsitiko dabar, vos po ke
lių metų?” Baisiai: “Iš es
mės paėmus, ką “Darbo”
žurnalas ir tūlas draugas j pasimokėdami iš savo kiše- 
Algimantas Šalčius anuomet; ngS< 
tik siūle (?), tą šiandieni 
“Vienybės” savaitraštis ir 
tūlas draugas Saliamonas 
Narkeliūnas (?!) jau vyk
do” (!)

Raila, kuris nei seka, nei 
domisi, nei veržiasi aplan
kyti, pažinti mielosios Lie
tuvėlės džiaugsmus ir var
gus, Raila težino tik Rai
los Lietuvą, ir nenuostabu, 
jei jis staiga pasijunta išsi
sėmęs, kai minimą laišką 
“Dirvai” baigia: “Aš nebe
turiu daugiau žodžių. Šį 
kartą laikas man lįsti 
grindį.”

Gal ir protingai, 
kaip padarė nevienas 
mis. Gal pasilsės ir protas 
atsigaus. Pyktis atslūgs. 
Nesunku suvokti, kad Rai
la turėjo įsižeisti, kai “re
zistentams” pasiūlius savo 
perkamam puslapiui “Vie
nybėje” redaguoti keturis 
kandidatus, “Vienybės” lei
dėjai pasirinko Henriką 
Žemelį.

1 PO-

kur-

Jaunas gabus Amerikos 
lietuvis mokslininkas
Gavome iš vieno angliško 

laikraščio įdomią iškarpą, 
kurioje rašoma apie susi- 
pratusio W. Degučio sūnų 
mokslininką Dr. Ernest De
gutį. Pasirodo, kad Dr De
gutis yra aukšto mokslo vy
ras. Nurodoma, kad jis 
šiandien yra “Consultant in 
Physical Education for the 
laboratory schools !____
ern Connecticut# State Col
lege.” Neseniai jis kalbėjo 
PTA susirinkime temoje 
“Some Implications of De
veloping Physical Fitness in 
Youth.”

Iš pranešimo sužinome, 
kad Dr. Degutis darbuojasi 
Southern Connecticut Col
lege fakultete. Pirmiau ji
sai darbavosi Arizonos vals
tijos mieste Temple Arizo
na universitete. Vadinasi, 
šis jaunas ir gabus vyras 
turi progos pasirodyti su 
savo mokslu ir gabumais. 
Jo tėvas W. Degutis, kuris 
gyvena New Yorko valsti
jos sostinėje Albany, labai 
didžiuojasi savo sūnaus pa
siekimais gyvenime.

Rep. ..

Iš Aido Choro
Artėja choro jubiliejinis Į 

koncertas, kuris įvyks ge-,1 
gūžės.20 d. Kad atžymėti 
gražiai ir sėkmingai, tai 
choras laiko po. dvi pamo
kas per savaitę. Reikia ži-

.Didžiai apsidžiaugiau iš 
Lietuvos gavęs tikrai ne
paprastą siuntinėlį. Jame 

noti, kad choras susideda ' raf^au vieno iš įžymiausių 
iš darbo žmonių, kurie kas' lietuvių tautos skulptorių 
rytą turi eiti į darbą, ’ kad i Retro Aleksandravičiaus 
pelnyti sau pragyvenimą, i kūrybos nuotraukas, net 
tai yra didelis pasiaukoji- Į dvidešimt septynias jų. Žiū 
mas menui ir apšvietai. iriu į jas ir negaliu atitrauk- 

1 ti akiu.. JasJirgi, kaip A. 
Iš jubiliejinio komisijos - Žmuidzinavičiaus reproduk- 

raporto pasirodo, kad pa- cijas, reikės išstatyti “Lais- 
darbas^ varomas V(3S” saleje platesnės lietu- 
Yra išsiuntinėti | vjų visuomenės susipažini-

rengimo
plačiai.
mūsų organizacijų kuopoms' muį su talentingo ir 
laiškai, prašant duoti svei-; tauraus lietuvių tautos sū- 
kinimus į‘koncerto progra-i naus kūryba.

Be kitų savo didelių su- 
| dėtingų portretinių skulptū
rų, reikia žinoti, Petras A-

mą. Jau gauta iš keleto i 
kuopų sveikinimai į progra-1 
mą. Taigi mes kviečiame I 
visus: pavienius, organiza-
cijas, profesionalus ir biz- leksandravičius W50 metais
nierius, neatidėliojant pa
siųsti jubiliejaus sveikini
mus Aido chorui “Laisvės” 
adresu. Užtikrinam, kad 

i visus įtalpinsime progra- 
i mon.

Gautas balti moriečių 
kvietimas į jų rengiamą 
spaudos pikniką, kuris bus 
birželio 24 d. Choras nuta
rė dalyvauti su išlyga, jei 
rengėjai sutiks padengti 
pusę kelionės išlaidų, o ki
tą pusę choriečiai padengs

Musu garbės nariu sura- . , , . , v. . . ..v
šas vėl padidėjo. Draugė K.'lr labai placlai * E-vvai
Čeikauskienė — nauja na
rė. V. Lisajienė atnaujino 
savo narystę. Ačiū! Norin
tieji tapti choro garbės na
riais, visi galite prigulėti, 
o choras save didžiajam pa-| 
rengimui kasmet duoda į 
garbės nariams po vieną, 
tikietą nemokamai.

Choro koresp.

Lietuvos paviljonas 
1964-5 m. parodoje
1964-5 metų Pasaulinės 

parodos tvarkytojai paskel
bė, kad Tarybų Sąjunga už 
$234,000 metams pasiranda- 
vojo dviejų akrų plotą. Pa
rodos yra patvarkyta, kad 
virš 50,000 ketvirtainių pė
dų pločio atskirai valstybei 
neišnuomoti, bet Tarybų 
Sąjungai padaryta išimtis, 
nes jos plote bus visų pen
kiolikos tarybiniu respubli
kų atskiri paviljonai, tai 

tuvos paviljonai
Jau 55 užsienio valstybes 

pareiškė, kad jos dalyvaus 
Pasaulinėje parodoje, bet 
kontraktą pasirašė dar tik 
11 valstybių.

South- JU vadovę-mokytoją.

SVEIKINA AIDIEčIUS
Aidietė Julia Lazauskienė 

šiuo metu leidžia atostogas 
Miami; Floridoje. Ji pri
siuntė atviruką Aido cho
rui. Sveikina choriečius ir 

. Sako 
Floridoje šiuo tarpu oras 
puikus, vanduo šiltas, tai 
tik maudykis ir norėk!

SUNKŪS BUVĘ 
POLICININKAMS 
PRAĖJUSIEJI METAI

Niujorko miesto policijos 
departamentas skundž i a s i 
savo “vargais.” Praėjusieji 
1961 metai buvę be galo 
sunkūs ir pavojingi metai 
mūsų “tvarkos dabotojams.” 
Pasirodo, kad pernai nuo 
užpuolimų sunkiai nukentė
jo nė t 2,525 policininkai. 
Juos užpuldinėjo daugumo
je jauni “chuliganai.” Įdo
mu, sako, kad per 1961 me
tus įvykę 223 užpuolimai 
grupėmis, tai yra, organi
zuotos gaujos suplanuotai 
“medžiojo” policininkus.

«—■—    n i n
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' Įžymiojo Tarybų Lietuvos
skulptoriaus kūryba

pasauliui davė didžiosios ra
šytojos Žemaitės portretinę 
skulptūrą. Tai buvo kūri
nys, už kurį skulptoriuj bu- du palinkėti skulptoriui 
vo suteikta stalininė premi
ja. Kaip aukštai šitas ne
paprastas A1 e k s a n dravi- 
čiaus darbas buvo įvertin
tas, parodo kad ir tas fak
tas, jog “Rašytoja J. Žemai
tė” tapo įstatyta garsiojoje 
Tretjakovo galerijoje Mask
voje, “kur ją mato ir gėrisi 
— pasak Umbraso — mili
jonai žmonių.”

Kartu su šių dvidešimt 
kūrinių nuotraukomis atėjo

miojo skulptoriaus kūrybą 
apibūdinanti P. Umbraso 
pateikta monografija. Joje 
autorius, tarp kitko, rašo:

“Lietuvos TSR liaudies 
dailininką profesorių P. A- 
leksandrąvičių visu o m e n e 
pažįsta 6 visų , pirmiausią iš 

j m e i s t r i š k ų. skulptūrinių 
portretų. Beyeik per tris
dešimt kūrybinį,o darbo .me
tų dailininkas sukūrė . ver
tingų portretonių statulų, 
daugelį biustų ir reljefų, 
kuriuose su. dideliu meniniu 
jautrumu perteikė rašytojų, 
menininkų, mokslininkų, re
voliucionierių ir kitų įžy
mių mūsų tautos žmonių 
charakterius, atskleidė, iš
reiškė jų dvasines savybes. 
Toli už Respublikos ribų 
pagarsėjo įžymioji jo skulp
tūra “Rašytoja J. žemaitė”; 
ne mažiau populiarūs yra 
rašytojo A. Vienuolio, grafi
ko J. Kuzminsko, skulpto
riaus J. Kėdainio biustai ir 
daugelis kitų P. Aleksand
ravičiaus kūrinių. Tačiau jo 
kūryba nesiriboja vien tik 
portreto sritimi. Jis kuria 
figūrines kompozicijas, te
matinius bei dekoratyvinius 
reljefus, lieja akvareles. Šių 
darbų tematika įvairi, ta
čiau dažniausiai juose vaiz 
duojami paprasti darbo 
žmonės, jų gyvenimo scenos* 

I Žymiausieji dailininko kū
riniai patraukia ir žavi gy
venimiška tiesa, meniniu 
įtaigumu, jautria, išraiškin

LIETUVA SPALVOTUOSE PAVEIKSLUOSE

LDS 1 kuopa rengia spalvotų paveikslų rodymą. 
Paveikslus rodys J. Siurba, kuris praėjusią 

vasarą buvo Lietuvoje ir ten padarė 
nemažai spalvotų nuotraukų

Įvyks Sekmadienio Popietę

Kovo 18 March
Pradžia 3-čią valandą popiet

“Laisvės” Salėje
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

LDS 1-mos Kuopoe Valdyba

ga plastine kalba. Juose įkū
nytos geriausių mūsų kraš
to žmonių būdingos ypaty
bės, sudėtingi jų dvasiniai 
pergyvenimai.”

Iš monografijos autoriaus 
J. Umbraso sužinome, kad 
nors įžymusis skulptorius 
Petras Aleksandravičius jau, 
rodos, bus peržengęs 65-tą 
gyvenimo slenkstį, neketina 
tik didžiuotis ir gyventi pra
eities kūryba. Jis galvoja, 
jis dirba, jis kuria. Mes ti
kime, sako Umbrasas, kad 
būdamas “kupinas jėgų ir 
kūrybinio entuziazmo skulp
torius neabejotinai pradžiu
gins dar didesniais ir reikš
mingesniais meniniais pa
siekimais.”

Lai bus leista ir man vi
sos Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės var-

Petrui Aleksandravičiui ge
ros sveikatos ir dar dauge
lio, daugelio kūrybingų me
tų. Lai visa lietuvių tauta 
džiaugsis ir žavėsis dar ne 
vienu jūsų, mielas dailinim 
ke, kūriniu, vaizduojančiu 
ne tik tai, kas jau buvo ir 
praėjo, bet ir tai, kas šian
dien gyvena ir gimsta. Lai 
jūsų gabi, įgudusi ranka ir 
įžvalgus protas bei jautri 
širdis savo meistriška kūry
ba padeda mūsų senąją tė
vynę įstatyti j pačias pir
mąsias pačių kultūringiau
sių šalių gretas.

Su giliausiu pasididžiavi
mu mes sekame Tarybų 
Lietuvos dailininkų ener
gingą naujosios epochos 
šviesa apšviečiančią darbuo
tę, ir širdingai dėkojame už 
neužmiršimą lietuvių tautos 
sūnų ir dukrų,, prieš dauge
lį daugelį, m^tų iš tėvynes 
išblaškytų. po svetimus pa
saulio kampuš, bet tebesinę- 
šiojančių savo širdyje meilę 
savo gimtajam kraštui, tę- 
besididžiuojančių savo lie
tuviška kilme, supažindi
nant juos su savo kūryba 
nors nuotraukose.

A. Bimba

GALI BAUSTI 
APGAUDINĖTOJUS 
SU “HAMBURGERIAIS”

Miesto valdžios inspekto
riai lanko visas užeigas, 
kur yra pardavinėjami 
“hamburgeriai.” Sakoma, 
kad to patiekalo gaminto
jai į jį privaro labai daug 
riebalų, o įstatymai leidžia 
į juos dėti tik 30 procentų 
riebalų. Bus baudžiami tie, 
kurių “hamburgeriai”’ turės 
daugiau kaip 30 procentų 
riebalų.

Policija areštavo R. Sier- 
rą, 33 metų moterį, ir kal
tina, kad ji darė aborcijas. 
Sako, kad po jos “operaci
jos” mirė A. Vigo, 29 me
tu amžiaus moteris.

Nepaprastai įdomus ir 
gražus parengimas
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:

Paskubusio worcesteriš- 
kio dueto — Onos Dirvelie- 
nės ir Jono Sabaliausko, 
Aido choro Moterų kvarte
to, K. Menkeliūnaitės ir 
Onos Čepulienės dueto, 
chicagietės Estellės Bog- 
den, K. Menkeliūnaitės, A. 
Iešmanto, E. Brazauskie
nės, Laisvės choro su savo 
soliste Willma Hollis iš Hart
fordo, ir Brooklyno Aido 
choro.

Šių visu dainininku dai-V 4,

navimą pademonstruos jau
nuolis Benedict Banys, iš 
Menchantville, N. J.

O taipgi pertraukoje “Švie
sos” redaktorius Antanas
Bimba pasakys kalbą: “Ar damas ką daryt, priprašė 
galimas visuotinis nusigink- ponią Garnienę, gyvenan- 
lavimas ir gyvenimas be čią tame pačiame name, 
ginklų ir karų.” »kad ji būtų jo pati ant vie-

K Taipgi visi bus pavaišinti | nos dienos, kol dėdė bus 
kava ir tortais. Pas jį. Nes, mat, reikia

Rengia ir kviečia visus 
dalyvauti LLD 185 kuopa.

Pirmosios pastangos 
gražiai pavyko

I

Iš LDS 13 kp. susirinkimo
Mūsų Lietuviu Darbinin

kų Susivienijimo 13 kuopa 
turi pasibrėžus atsiekti du 
dalykus. Pirmas — page
rinti, pagyvinti, padaryti 
patrauklesniais savo susi
rinkimus, ir antras—steng
tis atgaivinti angliškai kal
bančių narių grupę bei kuo
pą. Prie to einama rimtai. 
Tai’ puikiai parodė' trečia
dienį' ‘įvykęs1 susirinkimas. 
Jame dalyvavo visa eilė na
rių, kurie buvo veiklūs bu
vusioje jaunimo 200-ojoie 
kuopoje. Atrodo, kad jie 
pritaria tai idėjai, jog bū
tų gražu, jeigu angliškai 
kalbančių narių kuopa vėl 
pradėtų gyvuoti, žiūrėsime, 
ką parodys ateitis.

Beje, šiame susirinkime į 
kuopą įsirašė dvi naujos na
rės — Nevinskienė ir jos 
grakšti dukrelė.

Apsidirbus su kuopos or
ganizaciniais reikalais, ge
rai pasivaišinome skaniu 
namie keptu tortu ir smar
kia (dėl manęs, per smar
kia) kavute.

Bet štai kas buvo gra
žiausia. Bent aš buvau ma
loniai nustebintas. Mūsų 
veiklioji pažangietė ir 13 
kuoops narė Briedienė per
eitą vasarą iš Lietuvos par
sivežė daug spalvotų nuo
traukų ir dabar jinai jas 
mums parodė. Ir taip gra
žiai tos slenkiojamos nuo
traukos padarytos ir taip 
puikiai buvo parodytos, jog 
negalėjome atsidžiaugti ir 
atsigėrėti. Rodymas ėmė 
pusvalandį. Garsiais aplo- 
dismentais mes tą gerą 
draugę už jos gražų pasi
darbavimą nuoširdžiai pa
sveikinome. Būtinai, man 
atrodo, ji tas savo nuo
traukas turėtų pademonst
ruoti platesnei publikai.

Rep. .

Smagiausiai laiką leidžiu 
saulėtoje Floridoje. Oras 
nuostabiai gražus. Linkiu, 
kad šitas mano atvirukas 
ras visus laisviečius geroje 
sveikatoje.

P. Baltrenas.

Iš Tarybų Sąjungos atvy
ko 22 žurnalistai, mokytojai 
ir technikai. Jų tarpe nė
ra senesnių 30 metų am
žiaus.

Turinys komedijos 
“Dėde atvažiavo”

Komedija “Dėdė Atva
žiavo”' bus vaidinama ba
landžio 1-mą dieną. Taigi 
reikia, kad publika nors 
kiek žinotų apie jos turinį. 
Tai bus jai daugiau žingei
dumo ir juoko. Taigi, štai 
jos turinys:

Adomas Vingyras dar 
jaunas vaikinas gyvena 
Vilniuje, piešia paveikslus 
ir vistiek biednas. Bet jis 
turi turtingą dėdę Vingy- 
rą, girių savininką toli nuo 
Vilniaus. Ir jis norėdamas 
gaut iš dėdės pinigų, jam 
rašo, kad jis jau senokai 
vedęs, turi vaikų ir negali 
pragyventi. Ir, žinoma, to
kiu būdu traukė iš dėdės 
pinigus. Bet štai vieną die
ną dėdė sumano atlankyti 
jį kaipo brolvaikį ir pri
siuntė jam telegramą, kad 
jau atvažiuoja pas Adomą 
į Vilnių. Adomas nežino- 

prirodyti dėdei, kad jis že- 
notas ir turi vaikų. Bet 
Garnienė neturėjo vaikų, 
tai vaikus norėjo pasisko
linti, bet negavo. Dėdė at
važiavęs pradeda klausinėt, 
kaip gyvenat, kaip vaikai. 
Tai Adomas ir priprašyta 
pati suklumpa. Ir dar 
prie ponios Garnienės, tuo 
tarpu, meilinasi senas sen
bernis Jurgis Spurgis. Ant 
galo dėdė sugauna jų visų 
suktybes ir išsižadėjęs jų 
išvažiuoja namo.

Žinoma, čia tik biskutis 
tepasakyta apie turinį. Kai 
matysite vaidinimą, < tai bus 
labai > aišku. f Nes; mat, ga
na aiškus < atsitikimas, ku> 
ris Įvyko prieš 50 metų Vil
niuje. • / . ' I

Taigi,t prašom visus ne
pamiršti: balandžio 1-mos 
dienos ir matyti šitą juo
kingą komediją.

išrdingai ^kviečia visus, 
Širdingai kviečia visus,

_ Rengimo Komitetas

Londonas.... Anglijos vy
riausybė pripažino Burmos 
naująją valdžią.

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st.

PRANEŠIMAI
LLD 1-mos KUOPOS NARIAMS

Susirinkimas jvyks kovo 16-tą^ 
7:30 v. vakaro, “Laisvės" patalpoje? 
Turime svarbiais reikalais pasitar
ti. Prašome visus narius dalyvauti.

Valdyba
(20-21) y

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

jvyks kovo 14 d., 7:30 vak., “Lais
vės" salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Maloniai prašome ateiti ir naujų 
įsirašymui atsivesti. Valdyba

Paieškojimai
Jieškau progresyvio vyro vedybi

niai gyvenimui. Amžiaus tarp 50 
ir 85 m. Esu lietuvė, našlė, gera 
gaspadinė. Vienai nuobodu gyventi. 
Pageidaujama, kad būtų blaivinin
kas. Prašau rašyti: Mrs. Anna 
Murray, 2337 E. Webster Ave., 
Bronx, N. Y.

(20-21)

IEŠKOJIMAI
Ieškau Jono Gužausko, iš Lietu

vos kilęs iš Kuršėnų rajono. Ame
rikoje gyveno Philadelphia, Pa. 
Prašau paties, arba kas apie ji ži
no, pranerti • man, būsiu dėkinga. 
Turiu iš Lietuvos reikalų. Rašyki
te: Mrs. Anna Grigienė, 2337 E. 
Webster. Ave., Bronx, N. Y.

(20-21)

Ieškau Simo Bakšio, virš 50-tie^ 
m. amžiaus. Jis turėjo broli Juozą. 
I Argentiną ar i Braziliją išvyko iMf 
Lietuvos 1934 ar 1936 m. Jeigu 
kas apie ji žinote, prašau pranešti 
sekamu adresu: Radžiūnaitė-Milid- 
nienė Adolfina, Jurbarkas, Revoliu
cijos g-vė, Nr. 9, Lithuania, USSR.




