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METAI 5l-ji

KRISLAI
Apie įžymius žmones:
Albert Rhys Williams. 
David Alfaro Siqueiros. 
Vytautas Montvila.

— Rašo R. Mizara —

& m. vasario 27 <1. Niujorke 
mirė Įžymus amerikietis — 
Albert Rhys Williams, sulau
kęs 78 metu amžiaus.

Jis buvo protestantų (kon- 
gregacionalistų) minist oris, 
bet iš pat jaunų (lienu sklei
dė socialistines idėjas.

Alebrt Rhys Williams — 
publicistas - rašytojas. 1917 

* metais, istorinėmis dienomis, 
jis buvo Rusijoje ir matė -tiž- 
siliepsnojant Spalio revoliuci-

Iš vykstančios Genevoje 
valstybių konferencijos

T. Sąjunga gerins 
gynybos reikalus

Maskva. — Tarybų Są-lvien grūdų gamintojai, bet 
jungos Komunistų partijos ir pašaro: šieno, dobilų ir 
Centro komiteto posėdis t kitokio pašaro. Žemdirbys- 
baigėsi. Jame buvo daugiau- tės ministerija turės rodyti 
šiai kritikuota žemės ūkio pavyzdžiu tuos kolūkius ir 
vadovybė. f tarybinius ūkius, kurie turi, Vauu. ričuicuzaj

Pamatin i a i sunkiosios, i P^ekimo gamyboje teik- į mas, nebuvimas 
lengvosios ir žemės ūkio ga- 1UZ geral atllktus I Kinijos - žymiai sumazma

konfe-11 mažinimui,
* 4- t HA 4- i i 4- i n X i vi niAr\lm L <■> '

Geneva. — Čionai prasi
dėjo 17-kos valstybių kon
ferencija nusiginklavi m o
reikalais; 18-oji valstybė,
Francūzija, atsisakė daly

vauti. Francūzijos atsisaky- 
; didžiosios

Nedarbas, Kenedžio 
į siūlymai Kongresui

myboms nebus pridėta fi- 
' nansų, bet bus geriau su
tvarkyta gamyba ir prižiū
rima vadovybė.

Centro Komitetas pabrė-
ją. Jis buvo žieminiame pa- ■ -- ^urįant komunisti- 
lociųje, kai bolševikai jj štur
mavo ir paėmė; jis buvo So
vietų Il-ajame suvažiavime, 
kuris paskelbė Rusiją tarybine 
socialistine respublika. Pla
čiai tuomet keliavo po Rusiją 
ir ragino JAV vyriausybę pri
pažinti Lenino vadovaujamą 
valdžią, nes revoliucija nenu-' 
galima, teigė jis.

nę visuomenę, žemės ūkio 
gamyba yra viena iš svar
biųjų šakų. Tarybų Sąjun
goje yra dvi žemdirbystės 
šakos: kolūkiai ir valstybi
niai ūkiai.

Buvo kritikuoja m a ne

darbus. ; konferencijos svarbą. ,
Žemės ūkiai bus aprūpin

ti mašinerija ir trąšomis, j geromis sėklomis ir patari
mais. Bus Įsteigta daugiau 
sandėliu, iš kuriu mažiau 
laiko sueikvojant gaus tą, 
kas bus reikalinga.

Komunistų Partijos Cent-1 
ro Komitetas nutarė, kad i 
dar šiemet turi būti geriau I 
pastatyta grūdų ir pašarų 
gamyba, taipgi galvijų au- 

 

ginim/sNy jų prižiūrėjimas.

Tuo metu Rusijoje buvo ir 
keletas kitų amerikinių žur
nalistų : John Reed, Louisė 
Bryant, Bessie Beatty. Visi 
jie suprato revoliucijos pras
mę; matė ir jautė, kad Spalio 
revoliucija — naujos žmoni
jai epochos pradžia.

A. R. Williams — vienas 
nedaugelio Amerikos viduri
nės klasės intelektualų, ligi 
pat savo mirties ištikimų Ta
rybų Sąjungos bičiulių. Jis 
parašė apie Tarybų Sąjungą 
eilę knygų. Jis pasakė daug 
kalbų, vis raginant, kad tarp 
JAV ir TSRS būtų palaikyti 
draugiški santykiai.

Savo ilgametį įsitikinimą, 
kad Tarybų Sąjunga gyvuos 
ir klestės, rodydama žmonijai 
kelią į naują gyvenimą, A. R. 
Williams patvirtino raštu, pa
rašytu 1961 m. lapkričio mė
nesį, tilpusiu Maskvos “Izves- 
tijose.”

64 metu

Meksikos 
aštuone- 

Ligi

Vienas Įžymiausių nūdienių 
muralistų ta py to j ų yra mek
sikietis David Alfaro Siquei
ros (tark Sikeiras), 
amžiaus vyras .

Praėjusią savaitę 
teismas nuteisė jį
riems metams kalėti, 
teismo kalėjime dailininkas 
išsėdėjo 21 mėnesį.

D. A. Siqueiros buvo su
imtas, įkalintas ir teistas už 
Vai, kad jis organizavęs stu
dentus demonstracijai, kad 
organizavęs geležinkelininkų 
streiką, kad atvirai kritika
vo šalies prezidentą Mateos.

Siqueiros ne tik įžymus dai
lininkas, freskų kūrėjas, o ir 
ilgametis kovotojas už liau
dies reikalus. Būdamas 17 
metų jaunuolis, jis įsijungė į 
visuomeninį judėjimą. Siquei
ros1'— veiklus komunistas.

Po nuteisimo, kai žurnalis-. 
tai paklausė dailininko, ar jis 
tiki, kad šalies prezidentas 
dovanos jam šią bausmę ir iš
leis iš kalėjimo, Siqueiros at
sakė;

— Aš manau, kad mūsų 
prezidentas turės atsiklausti 

■ Jungtinių Valstijų pirmiau, 
negu kų. nors* su manim da
rys...

(Skaitytojų dėmesį kreipiu 
į apie šį dailininką A. Vai- 
vutsko straipsnį, telpantį šia
me “Laisvės” numery.)

Į Meksiką plaukia iš viso 
pasaulio žmonių reikalavimai, 
iad Siqueiros būtų išlaisvin
tas ! yi —:—

ti 
ti

Kartu su Siqueiros nuteis- 
kalėti aštuonieriems metams

Filomeno Mata, Demetrio

Kokiam tikslui jie !
laikė konferenciją :

Baguilo, Filipinai. — Čio- j 
nai įvyko Jungtinių Valsti
jų diplomatų, karininkų ir 
ambasadorių konferencija. 
Joje dalyvavo prezidento 
Kenedžio specialus pasiun
tinys Chester Bowles, W. 
A. Harrimanas, kuris tvar
ko JAV Tolimųjų Rytų rei
kalus, Septintojo karo lai
vyno komandierius admiro
las H. D. Felt ir eilė kitų 
karininku, u

Dalyvavo ir JAV amba
sadoriai iš: Filipinų, Mala
jų federacijos, Naujosios 
Zelandijos, Pietų Korėjos, 
Indonezijos, Australijos, 
Laoso, Burmos, Japonijos, 
Kambodžos, Pietų Vietna
mo. Singapūro, HongKongo 
ir Okinawos.

DOMINIKOJE ĮVYKO 
DEMONSTRACIJOS

Santo Domingo. — Tūks
tančiai žmonių demonstravo 
prie Jungtinių Valstijų kon
sulato protestuodami prieš 
kišimąsi į šalies vidaus rei
kalus. Du JAV lėktuvai iš
vežė į Puerto Ricą buvusį 
Dominikos pre z i d e n t ą J. 
Balaguerį ir armijos ko- 
mandierių generolą Pedro 
Rodriguez Esch a v a r r i a 
kuriuos dominikiečiai ren
gėsi teisti.

Pirm atsidarymo • 
rencijos tarėsi TSRS užsie- 

i nio ministras Gromyko ir 
| JAV valstybės sekretorius 
Ruskas, bet kol kas tie pa- 

’ sitarimai dar mažai davė 
! rezultatų.

Tarybų* Sąjunga reikalau- 
Į ja, kad nebūtų duota ato
minių ginklų ir žinių ju pa- 
sigaminimui toms šalims, 
kurios dar jų neturi.

Atsidarius konferencijai, 
buvo susitarta dėl tvarkos. 

OnHlltU vardus Konferencijai pirmininkaus i 1 x t i r'’ i t 1 ^7 1 r r,
trys sūnūs

Maskva. — Kazachu res
publikoje, Gurevo mieste, 
prie Kaspijos jūros, Alek
sandras ir Aleksandra Rev- 
kovai susilaukė trijų sūnų. 
Pagarbai TSRS kosmonau
tų ir JAV astronauto jie 
sūnums davė vardus: Juris, 
Germanas ir John.

Aleksandras Revko v a s 
technikas naftos tyrinėjime. 
Abu tėvai turi po 35 metus 
amžiaus. Suteikdami savo 
sūnums vardus jie sakė:

“Mes gerbiame tuos drą
sius vyrus, jų vardus sutei
kėme savo sūnums ir steng
simės juos išauklėti drą
siais ir pasiryžusiais, 
jų vienvardžiai”.

kaip

DAR VIENAS ATOMINIS 
SUBMARINAS

Groton, Conn. — Išban
dytas ir prie karo laivyno 
prisijungė naujas atominis 
submarinas “Thomas A. 
Edison”. Laivas yra 6,900 
tonų įtalpos ir 410 pėdų il
gio. Jo pastatymas ir įren
gimas atsiėjo apie $400,- 
000,000.

AR IŠVENGS STREIKO?
Chicago. — Brotherhood 

of Locomotive, Firemen & 
Enginemen . unijos vadai 
pradėjo derybas su penkių 
geležinkelių kompanijų vir-

v t. . „ . . , .i šininkais. Ši unija turi 211,-.Vallejo penkeriems metams ir j ___ Tr i -
'astuoniems mėnesiams. 000 narių. Kontraktas bai

giasi su balandžio 15 d.
Jonas Šimkus rašo Vilniaus

Tiesoje” kovo 4 dieną: 
“Jam — mūsų Vytautui 

būtųMontvilai — šiandien 
Šešiasdešimt metų...”

Vytautas Montvila — Čika
goje gimęs, Lietuvoje augęs 
Įžymus lietuvių poetas. Kiek 
jis būtų dar sukūręs, jei hit
lerininkai nebūtų jo prieš 20 
metų nužudę!.. Lietuviškieji 
niekšai įskundė vokiškiesiems 
bestijoms poetą, ir jis buvo 
nužudytas IX - ajame forte 
kartu su daug tūkstančių ki
tų tarybinių piliečių.

Poeto - kankinio kovotojo 
Vytauto Montvilos darbai ir 
vardas lietuvių tautoje visuo
met gyvuos ir bus Įkvėpimas 
kitiems!

SUSITARĖ KVIEČIŲ 
KAINŲ REIKALE

Geneva. — Atstovai nuo 
48-ių šalių, kurios augina 
kviečius ir jų išveža į užsie
nį, laikė konferenciją ir su
sitarė kainų reikale. Nusta
tė tarptautinę kainą nuo 
$1.75 iki $2 už bušelį. Šioje 
konferencijoje dalyvavo ir 
Tarybų Sąjunga.

Bostonas. — Rose F. Ke- 
nedienei, prezidento moti
nai, padaryta operacija St. 
Elizabeth Ugninėje. Ji yra 
71 metų amžiaus.

padaryti zoną, kurioje 
būtų atominių ginklų, 
traukti užsienio armijas iš 
kitų šalių, panaikinti karo 
bazes, kurių JAV turi šim
tus užsienyje, tai tada 
TSRS priims bile tarptauti
nę inspekciją. To nepada-j per 
rius, tik, susitarus. kai ku-j pat kartu prezidentas žy-įbių. Jo pateiktas planas su-

’ tai I mi, kad priėmus nauja pla-įdaro virš šimto puslapiu 
“tarptautinė inspekcija” pa-Į na> tai po nedarbo apdrau- į knygą.

ne- 
iš-

Washingtonas. — Prezi-, tiškaų būtų pratęsiama pa
derėtas Kenedis/ pasiuntė galba po 13-ką savaičių vi- 
Ko/igresui laišką ir pasiū-I siems tiems bedarbiams, ku- 
lymą nedarbo reikale. Jis rie pirm to yra dirbę po 
žymi, kad reikia pakeisti trejus metus. 

į bedarbių apdraudos tvarką, Prezidentas s«k 
i nes dabar bedarbiai gauna | dabartiniais laikais

• mažai pagalbos. Tuo I šalyje yra 4,543,000 bedar-

Prezidentas sako, kad 
; mūsų £

virstų į snipavimo aparatą i f]a puįu įtraukta dar apie Kita ‘ pasiūlyma preziden
tų ginklų, kuriais dar nebū-13,000,000 tu darbininku, ku
tų susitarimo. _ . ri,s dabar nepaeina.

Ruskas, JAV valstybes i Prezidentas nurodo, kad i met dar duotų už $4,500,- 
sekretorius, sake, kad rei- į balandžio mėnesį, nedarbo 878,000 militarinės ir eko- 
kia^susitarti ir 30 procentų , apdimidos pagalba pasi-i nominės pagalbos savo tal- 
mažinti bendrą apsiginkla- į baįgS dėl 150,000 bedarbiu, kininkėms užsienyje, 
vimą. uždrausti atominių i jįs sįūi0 
ginklų gaminimą, bandymą ^ą pratęsti dar

tas pateikė kongresui, tai,

vimą. uždrausti atominių į jį^ siū)o jiems apdrau- 
■po 13-ką 

savaičių. Naujame plane
, siūlo, kad ateityje, automa- listas Philip Gįbbs.

ir tuojau įvesti tarptautinę 
inspekciją.

Konferencijos pradžioje j 
buvo prielanki atmosfera. 
Vakarų ir Rytų delegacijos 
laikėsi šaltai: viena ir ant
ra pusė pateikė savo pasiū-

Londonas. — Sulaukęs 84 
metu amžiaus mirė žurna- v

iš eilės visų 17-kos valsty
bių delegacijų pirmininkai 

| ir visų šalių bus po vieną 
pirmininko pavaduotoją.

Gromyko, TSRS delegaci
jos pirmininkas, kalbėjo, 
kad reikia, susitarti ir eiti 
prie visiško nusiginklavimo, 
tuojau Centrinėje Europoje i rinio Berlyno reikalu.

lymus.
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos vyriausybė pasitiki, 
kad Genevoje Vakarų dele- 
.gacijos nedarys nusileidimų 
socialistinėms šalims vaka-

Lietuvoje mirė žymus poetas 
Kostas Kubilinskas

Vilnius. — Šių metų kovo. 
9 d. netekome Kosto Kubi
linsko. Jis ilsėdamas pa- 
maskvėje staigiai mirė. Bu
vo talentingas lietuvių ta
rybinės literatūros kūrėjas, 
respublikinės valstybi n ė s 
premijos laureatas poetas.

Kovo 11 dienos laikraš
čiuose išspausdintame ne
krologe sakoma, jog Kos
tas Kubilinskas gimė 1923 
metų liepos 1 dieną Vilka
viškio apskrityje, Gižų vals
čiuje, Rūdos kaime, gausio
je mažažemio valstiečio šei
moje.

Tėvai turėjo vos pusant
ro hektaro smėlėtos žemės.

Daugėja protinių 
ligonių skaičius

Washingtonas. — Dr. H. 
A. Ruskas, narys JAV svei
katos departamento, sako, 
kad mūsų šalyje žymiai bė eilės šalių armijų dydį, 
daugėja protiniai sergančių Suprantama, tie 
skaičius. Ypatingai didelis 
nuošimtis yra tokių, kurie 
suserga dėl kokio nors ner
vų sukrėtimo.

277 valdiškas ligonines 
nuolatos lanko, arba ten 
yra gydomi 540,000 žmonių. 
Per metus jas lanko 
milijonas sergančiųjų.

Dr. Ruskas sako, 
valdiškose ligoninėse 
gantiems į dieną atsieina 
$4.44, gi privatinėse ligoni
nėse net po $31.16.

Apsiginklavimo 
našta ir liaudis

New Yorkas. — Sekma-
dieni, kovo 11 d., “The v 7 _ Z
New York Timees” .paskeU

opie

skaičiai, 
yra tik prileidžiami, nes 
nei viena šalis nepaskelbia/ 
kiek ir kokių ginkluotų jė
gų ji turi.

Faktas yra, kad užlaiky
mas didelių armijų, gamy
ba naujų ginklų, apsigink
lavimo varžytinės — paima 
didesnę dalį valstybinių 
įplaukų, o tas gula sunkia 
našta ant liaudies.

Tad būsimąjam poetui, kaip 
ir vyriausiam sūnui, teko 
susidurti su rūsčia buržua
zinio gyvenimo tikrove.

Anksti pasireiškė Kosto 
Kubilinsko literatiniai ga
bumai. Dar pradžios mo
kykloj pradėjęs rašyti eiles, 
jis aktyviai dirbo literatinį 
darbą iki paskutinės gyve
nimo akimirkos. Dideli jo 
nuopelnai lietuvių tarybinei 
poezijai vaikams. Lietuvių 
tarybinė literatūra neteko 
talentingo ir darbštaus poe
to, o rašytojų šeima—gero, i-----------------„

Hollandija pasitrauktų iš 
tos teritorijos, nes ji pri
klauso Indonezijai.

Vakarų Naujoji Gvinėja 
užima 151,000 ketvirtainiš- 
kų mylių plotą. Ten randa
si 800,000 gyventojų, _ 
tarpe iki 20,000 hollandų.

nuoširdaus draugo.
A. Vaivutskas

Vėliausios žinios
Washingtonas 4-N. ReidV 

newyorkietis, nubaustas už 
girtuokliavimą lėktuve. Jis 
skrisdamas iš Tampa, Fla., 
į New Yorką, gėrė degtinę 
ir nepaisė įspėjimų.

JAV pašto ženklelių pagar
bai Pasaulinės parodos, ku
ri balandžio 21 d. atsidarys 
Seattle, Wash.

Maskva.—Kaliukė “Strei
ką”, kuri kosmose skraidė 
aplinkui Žemę, jau antru 
kartu atvedė jauniklių. Jų j dovana"

Maskva. — TSRS užkvie
tė amerikietį pianistą Van 
GJiburną į šių metų Čai
kovskio muzikos kontestą. 
1958 metais Cli burnas 
Maskvoje laimėjo pirmąją

kad
ser-

ŽYMIAI PADAUGĖJO 
VAIKŲ MIRTINGUMAS
New Yorkas.—New York 

Medical Society paskelbė, 
kad žymiai padaugėjo vai
kų mirtingumas nuo vėžio 
ligos. 1948 metais New 
Yorke nuo vėžio mirė 1,089

HOLLANDIJA TARSIS 
SU INDONEZIJA

Haga. — Holland!jos vy
riausybė prizmė Jungtinių
Valstijų raginimą ir tarsis vaikai tarp 1 ir 14 metų, 
su Indonezija Vakarų Nau
josios Gvinėjos kluusimu. 
Indonezija reikalauja, kad

1961 metais jų mirtingumas 
žymiai padaugėjo. Tas yra 
New Yorke, tas pat ir ki
tur.

2,000 MOTERŲ IR VAIKŲ 
DEMONSTRAVO

Londonas. — Apie 2,000 
moterų ir vaikų Londono 

jų,,centre demonstravo protes-

yra keturi. Šunyčiai ruošia
mi skraidymui aplink Že
mę.

New Delhi. — Čionai bu
vo sustojus prezidento Ke
nedžio žmona, kuri vyko į 
Pakistaną. Indijoje yra la
bai mažai žmonių, kurie 
pirmiau girdėjo jos vardą.

Bogota, Kolombija. — Po 
smarkaus lietaus nugriuvo 
dalis kalno i Pensilvania 
miestą. Žuvo 23 žmonės, o 
apie 45,000 liko be vandens 
ir elektros jėgos.

ŽYDAI REIKALAUJA 
IEŠKOTI NACIŲ VADŲ
Mexico City. —Čionai įvy

ko Pasaulinis žydų kongre
sas, kuriame buvo delegatai 
iš 64 šalių. Žydų kongresas 
nutarė ieškoti nacių vadų, 
kurie Antrojo pasaulinio 
karo laiku masiniai žudė 
žydų tautos žmones.

tuodami prieš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų pasimo- 
jimą bandyti atomines bom
bas.

Washingtonas — Nutar
ta pagaminti - 135,000,000

Paryžius. — Čionai buvo 
sustojęs Tarybų Sąjungos 
gynybos ministras maršalas 
R. Malinovskis, kuris vyko 
į Maroką.

GEN. MEDARIS Už 
KURSTYMO POLITIKĄ
Washingtonas. — Gene

rolas Medaris, kuris yra 
vienas iš JAV raketų spe
cialistų, staja už tai, kad 
nevaržytų karininkų ir kad 
jie galėtų kurstyti karei
vius prieš komunistines ša
lis.

Už BENDRĄ MĖNULIO 
PASIEKIMĄ

Columbus, Ohio. — Čio
nai lankėsi vienuolika Ta
rybų Sąjungos rašytojų. G. 
Kovalenko, redaktorius 
“Molodoj Komunist” žurna
lo, sakė: x

“Kaip būtų gražu, kad 
Juris Gagarinas, Germanas 
Titovas ir John Glennas —- 
visi trys skristu link Mėnu
lio”.

TSRS rašytojai stebėjosi, ž 
kad mūsų šalyje dar nėra 
John Glenno atvirukų. Jie, 
sakė, kad Tarybų Sąjungoje 
jau turi atvirukus su jo at
vaizdu.



1HT C W V LITHUANIANA A 3 V *1 SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Ėntčred as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911-----------------------------ROY MIZARA, Editor

LIETUVOS KUNIGAI IR 
KLERIKALŲ MELAI

SUBSCRIPTION RATES:

United
United
Queens
Queens

States, per year ..... $9.00
States, per 6 months $5.00 
Co.' ........... $10.00 per year.
CXl, per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00
Canada, Lat. Amer. 6 months
Foreign countries, per year, $12.00
Foreign countries, 6 months,

$5.00

$6.50

Nusiginklavimas atneštų 
žmonijai gerbūvį

TENKA PAGIRTI Jungtinių Tautų vadovybę už 
tai, kad ji paruošė ir šiomis dienomis paskelbė savo 
specialios komisijos raportą apie tai, kas būtų, jei pa
saulis nusiginkluotų. Raportas įdomus ir svarbus, bet 
dar svarbesnis jo paskelbimui buvo parinktas laikas— 
pačiose išvakarėse nusiginklavimo konferencijos, pra
sidėjusios Ženevoje.

Raportas gvildena klausimą: jei pasaulis nusigink
luotų, kas būtų—depresija-krizė, ar gerbūvis? Atsako
ma: gerbūvis!

Ligi šiol Amerikoje buvo (ir dar tebėra) nemaža 
žmonių, kurie galvoja daug maž taip: sumažink ginkla
vimąsi, padidės krizė, nedarbas. Net ir pažangiųjų žmo
nių gretose rasi analogiškai galvojančiųjų.

Prieš tokį galvojimą kovoja toliau numatą žmonės. 
Prieš porą metų, pav., JAV Komunistų partija išleido 
specialią brošiūrą, kritikuojančią tuos, kurie mano, kad 
nusiginklavimas padidintų šalyje nedarbą ir praplėstų 
depresiją. Ši parti ja tuomet skelbė, kad toks galvojimas 
—žalingas galvojimas. Deja, taip galvojančių yra ne
maža net ir darbo unijų vadovybėje, gal dėl to ji ir ne
reikalauja, kad eitume prie nusiginklavimo.

— o —
GRĮŽKIME PRIE MINĖTO Jungt. Tautų specia

lios komisijos raporto. Tiesa, mes jo viso dar neskaitė
me (t.ai 74 pslapių knyga), skaitėme tik raporto san
trauką, kaip ją paduoda “New York Times” kovo 12 d.-

Raportą pagamino dar velionio sekretoriaus Dag 
Hammarskjoldo paskirta komisija, kurion įėjo: Jungti
nės Valstijos, Tarybų Sąjunga, Didžioji Britanija, Indi
ja, Lenkija, Pakistanas, Sudanas, Čekoslovakija, Vene
zuela. Komisijos pirmininkas—Jacob L.- Mosak.

Komisiją sudarė minėtų šalių ekonominiai eksper
tai, o ją užgyrtf JT Generalinė asamblėja.

Ir štai dabar komisija savo raporte sako: nusigink
lavus, pasaulyje užviešpatautų gerbūvis. Valstybės, kil
nos išleidžia per metus apie $120,000,000,000 ginklavi
muisi, galėtų tuos pinigus sunaudoti gyvenamųjų namų, 
mokyklų, muziejų, bibliotekų ir kitokių kultūrinių įstai
gų statybai; pravestų geležinkelius, kur jų nėra ir kur 
jie labai reikalingi, pravestų vieškelius, suvaldytų upes, 
keliančias potvynius, ir tt., ir tt. žodžiu, nusiginklavusi 
žmonija tikrai galėtų pradėti tikrąjį gyvenimą, nes ne
beliktų baimės, kad rytoj ar poryt branduolinės bom
bos galėtų viską paversti į pelenus.

Netenka nė abejoti, kad šis raportas jau yra ran
kose tų, kurie suvyko į Ženevą nusiginklavimo 
svarstyti. •

Būtų gerai, kad šis raportas pasiektų juo 
sias pasaulio žmonių mases!

reikalus

plačiau-

Vėl kalėjimai!
'■ FEDERALINIS TEISĖJAS Washingtone, 

der Holtzoff, pirmiau nuteisė šešiems mėnesiams kalėji
mo Philip Bart, spaustuvininką, o paskui—ir laikraš
čio “The Worker” redaktorių James E. Jackson—taipgi 
šešiems mėnesiams kalėjimo.

Philip Bart tebesėdi kalėjime, o Jacksonas kol kas 
kad 

kol dalykai paaiškės”, gali būti laisvas. Bet

Alexan-

laisvas. Apeliacijų teismas Washingtone nutarė, 
Jacksonas, “ 
jr bausmė nepanaikinta. •

Philip Bart taipgi apeliavo ir jo bylą Apeliacijų teis
mas spręs kovo mėn. pabaigoje.

Už ką tos bausmės tiems vyrams?
Už tai, kad atsisako būti judesiais. Ulž tai, kad at

sisako išduoti kitus asmenis! Už tai, kad jie laikosi 
Penktojo amendmento. Už tai, kad gina Pirmąjį amend- 
mentą, garantuojantį Amerikos žmonėms teisę laisvai 
kalbėti ir rašyti!

Visuomenė turi pareikšti griežtą protestą prieš ne
kaltų žmonių persekiojimus.

Kenedžiai keliauja!
PATAPĘS PREZIDENTU, prezidentas Kenedis 

jau nemažai keliavo. Dar daugiau keliavo jo broliai, 
Robertas ir Edwardas, keliauja daug po pasaulį prezi
dento švogeris Sargent Shriver, “Taikos korpuso” di
rektorius. Nepasiduoda jiems ir prezidento žmona!

Štai, ji išlėkė į Romą, buvo pas popiežių, iš ten—į 
Aziją. Šiuos žodžius rašant, Mrs. Kennedy jau Jndijoje. 
Sakoma, ji ten esanti “geros valios ambasadorė.”

Anuo metu, kai šalies prezidentu buvo F. D. Roose- 
veltas, jo žmona taipgi daug keliavo. Bet Mrs. Eleanor■ 
Roosevelt turėjo aiškų keliavimo tikslą: kur ji vyko,

BŪTŲ DIDŽIAUSIAS VISOS 
ŽMONIJOS LAIMĖJIMAS v

<

Vatikano agentūra nuo
lat skleidžia melus apie tai, 
būk Tarybų Lietuvoje ku
nigai esą persekiojami, ne
kaltai puolami ir net žudo
mi. Tą propagandą karto
ja kitų šalių klerikalų spau
da. Praėjusiais metais, 
pavyzdžiui, Vakarų Vokie
tijos klerikalai per savo 
spaudą paskelbė, būk Lie
tuvoje “kankinių mirtimi” 
mirę net “keletas kunigų.” 
Esą kun. Paulių Lagį (al
taristą, 72 m. amžiaus) 
“komjaunuooliai a k m e ni- 
mis mirtinai užmušė,” ir

va

rne n.

Tiems plepalams duoda 
gerą atkirtį A. Balsys Vil
niaus “Tiesoje” (š. m. 
sario 24 dd.).
Kas užmušė kun. 
Paulių Lagį?

A. Balsys rašo:
1961 metu rugpjūčio

30 dieną Kretingos rajono 
prokuratūroje sužinota, k a d 
nežinia kur dingo kunigas La- 
gis Paulius, s. Juozo, gimęs 
1889 metais, gyvenęs Kretin
goje, Klaipėdos gt, Nr. 26. 
Pradėjus ieškojimus, buvo su
rastas Lagio lavonas jo paties 
bute, spintoje tarp drabužiu. 
Prokuratūra iškėlė baudžia
mąją bylą. Prasidėjo tardy
mas. Siūlas po siūlo buvo iš
narpliotos visos aplinkybės, 
susijusios su kunigo P. Lagio 
mirtimi.

Kunigas P. Lagis gyveno 
savo bute su broliu Juozu La- 
giu. žmonės pasakoja, jog 
kunigas buvęs labai šykštaus 
būdo, visus namų ruošos dar
bus attikdavęs pats, su nieku 
nebendravo, pašalinių asmenų 
į savo butą neįsileisdavo. Per
nai pavasarį brolis.,mirė, į jo 
laidotuves atvažiavo brolio 
duktė Marytė Lagytė - Kat
kienė ir jos vyras Vladas Kat
kus, kurie gyvena Pasvalio 
rajone. Taip kunigas P. La
gis susipažino su Katkaus 
šeima. Susirašinėjo laiškais, 
skolino jiems pinigų, kviesda
vosi į svečius.

Vladas Katkus turėjo brolį 
—Petrą Katkų, kuris už vals
tybinio ir visuomeninio turto 
grobstymą buvo nuteis Pas 
daug metų kalėti. Bausmę 
atliko ir apsigyveno kitoje 
respublikoje. Atostogaudamas 
Petras Katkus aplankė savo 
brolį Vladą. Kartu su juo 
jie nuvyko į svečius pas kuni
gą P. Lagį. Petras Katkus 
buvo girdėjęs apie brolio gi
minaičio — kunigo šykštu
mą, užsisklendimą nuo žmo
nių. Iš ’giminių jis taip pat 
sužinojo, kad kunigas turįs 
aukso.

Svečiuodamasis pas kunigą, 
P. Katkus ir ėmė ruoštis “už
valdyti” kunigo auksą. Jis 
smulkiai išnagrinėjo butą, ap
žiūrinėjo vietas, kuriose gali 
būti slepiamas auksas. Apie 
savo planus jis papasakojo 
girtavimo draugui Aleksui 

• 1 Levčenkai, kilusiam; nuo Du
setų, anksčiau teistam už va
gystes. Bendrai aptarę ku
nigo apiplėšimo planą, šie du 
recidyvistai susirengė į Kre
tingą. Kelyje visą laiką gir
tavo.

< Rugpjūčio 26 dieną rytą jie 
atvyko į Kretingą. Katkus 
žinojo, kuriuo laiku kuni
gas grįžta namo. Dėl to 
'susėdę netoli kunigo namų 
esančiame 
bėjo pro 
grįš Lagis. 
ėjo namo,
ka nuėjo pas Lagį į butą. Pa
keliui Katkus paėmė akmenį, 
suvyniojo jį į popierių ir įsi
dėjo į rezginėlę.

,Kunigas sutiko Petrą Kat
kų kaip savo seną pažįstamą. 
Pas kunigą buvo atėjęs meist
ras remontuoti namo stogo.

bufete, jie ste- 
langą, kada su- 
Kai kunigas par- 

Ratkus ir Levčen-

“Svečiams” atvykus, stogo re-: 
montas buvo atidėtas.

Atvykėliai pasivaišino, pa
sisvečiavo. Paskui paprašė 
nusiprausti. Kunigas išėjo at
nešti vandens. Katkus tuo 
tarpu užrakino virtuvės duris, 
o rezginėlėje esantį akmenį 
pasidėjo ant plytos. Kai ku
nigas Lagis, atnešęs vandenį, 
pasilenkė įpilti į prausyklą, 
Katkus trinktelėjo akmeniu 
jam į galvą. Kunigas susmu
ko. Buvo suduota dar kelis 
kartus.

Po to, abu su Levčenka su
rišo kunigo galvą paklode ir 
suveržė kaklą. Paguldę la
voną prie krosnies, galvažu
džiai ėmėsi darbo. Bijodami 
palikti pirštų nuospaudas, jie 
užsimovę odines kunigo pirš
tinės. Paskui išlaužė spintą, 
surado joje seifą su Lagio pi
li i g a i s bei brangenybėmis. 
Plėšikai pagrobė auksinius 
vyriškus laikrodžius, auksi
nius pinigus, užsienio valiutą, 
tarybinius pinigus. Įvykdę 
apiplėšimą, kunigo lavoną 
įgrūdo į rūbų spintą.

Pabaigtuvėms susėdo ir iš
gėrė butelį degtinės “Kubans- 
ka.ja.” Po to apsivilko kuni
go paltus, užsidėjo jo skrybė
les ir daržais nutraukė į su
tartą vietą krūmuose. Tenai 

’ kunigo drabužius surišo į ry
šulius, sudegino taupomosios 
kasos knygelę, nes nesitikėjo 
ja pasinaudoti, sunaikino ki
tus rastus kunigo popierius ir 
nuėjo į geležinkelio stotį. Nu
sikaltėliai išnyko iš Kretin
gos, o paskui ir iš viso iš Lie
tuvos. Girtavo, švaistėsi pi
nigais. Pirko giminėms dova
nas.

Nors nusikaltėliai darė ap
galvotai, atsargiai, su piršti
nėmis, tačiau tuščią “Kubans- 
kos” butelį užmiršo pasiimti. 
O jis kaip tik ir padėjo už
čiuopti nusikaltėlių pėdsakus. 
Tardymo organai sužinojo, 
jog “Kubanskaja”' degtinė 
Lietuvoje n e p a rdavinėjama. 
Vadinasi, ji pirkta kitur. Ku
nigo kaimynai tardymo metu 
parodė, jog anksčiau pas La
gį lankėsi jo giminė Vladas 
Katkus su kažkokiu vyriškiu.. 
Buvo surastas'‘siūlo galiukas. 
Nusikaltimo ;vietoj e rastos 
nuorūkos. Padaryta eksper
tizė. Pagaliau tarybinės mi
licijos organai nusikaltėlius 
sulaikė. Pas Petrą Katkų ras
ti Lagio daiktai, ant kurių yra 
kun. Lagio inicialai.

žmogžudžiai atgabenti į Lie
tuvą, jų nusikaltimas įrody
tas. Lietuvos TSR Aukščiau
siasis teismas nuteisė Petrą 
Katkų aukščiausia bausme — 
sušaudyti. Nuosprendis įvyk
dytas. Jo talkininkas Aleksas 
Levčenka nuteistas dvylikai 
metų kalėti .

Taigi, Lagį užmušė ne kom
jaunuoliai, o jo pažįstami — 
dėl pinigų. Štai ką apie tai 
rašo savo malonės’ prašyme 
P. Katkus: “Mano tikslas bu
vo užvaldyti jo (t. y. kunigo) 
auksą bei pinigus, apie kurių 
gausumą girdėjau ištisas le
gendas. Asmenišflhi prieš ku
nigą Lagį aš nieko neturėjau. 
Aš domėjausi jo auksu, bet ne 
jo asmenybe.”, .
Na, o kaip buvo su 
kun. Aleksu Kinderiu?

Klerikalų spauda surado 
ir kitų kunigą kankinį — 
Aleksą Kinderį. Pasiskai
tykite, ką rašo A. Balsys:

Dar šlykštesnę istoriją ka
talikiškoji informacijos agen
tūra sufabrikavo apie vienos 
Klaipėdos bažnyčios kunigo 
Alekso Kinderio mirtį. Pasak 
agentūros pranešimo, išspaus
dinto “Siudeiče caitung,” Kin
derį nužudė komunistinis dan
tų gydytojas, “įšvirkšdamas 
jam nuodų vietoje skausmą 
raminančių vaistų.” Tai nebe 
pirmą kartą girdimi šmeižtai 
ir melai iš katalikiškųjų vei
kėjų lūpų. Juk visa jų bažny
tinė moralė pagrįsta melu ir 
apgaule. Neapykanta tarybi-

■»tii safttvaDkai, ^naujam gyve
nimui, naujoms idėjoms, ku
rios padeda žmonėms prare
gėti ir nusikratyti religinio 
tvaiko, priveda bažnyčios tar 
nūs, jos ideologus iki tokių 
klaikių prasimanymų. Siek
dami šmeižti tarybinę san
tvarką, jie net nesigėdija 
spekuliuoti žmonių mirtimi.

Tai kas gi atsitiko kunigui 
Aleksui Kinderiui?

1961 metų rugsėjo 11 die
ną 12 vai. 45 min. Klaipėdo
je, Mažvydo gatvėje, susmu
ko pagyvenęs žmogus. Gatve 
ėję žmones—tauragiškė Ona 
Urbaitienė, klaipėdietis “Dai
lės” kombinato darbininkas 
Jonas Valantinas ir eilė kitų 
— pribėgo prie to, žmogaus. 
Jis merdėjo. Skubiai buvo 
iškviesta greitoji medicininė 
pagalba. Bet žmogus jau bu* 
vo miręs. Tai buvo Bokšto 
gatvės Nr. 10, bt. 1 gyven
tojas kunigas Aleksas Kinde- 
ris, gimęs 1896 metais. Me
dicininė ekspertizė, padariusi 
skrodimą, nustatė, kad mir
ties priežastis yra. širdies in
farktas. Pateikiame išrašą iš 
medicininės ekspertizės:

Patanatominė diagnozė. Pa
grindinė — bendra ateroskle
rozė su širdies pakenkimu. 
Komplikacijos. Kairės pusės 
vainikinės arterijos trombozė. 
Priekinės sienelės miokardo 
infarktas.

Lydintys susirgimai: Tau
kinės šaknies lipoma. Aska
ridozė. Plaučių emfizema., 
širdies raumens hipertonija ir 
diletacija.

Mirties priežastis: ūminis 
širdies prietikinės sienelės 
miokardo infarktas dėl atero
sklerozės.”

Kaip matome, 65 metų 
žmogus staiga mirė dėl širdies 
infarkto.

Velionio kunigo A. Kinde
rio šeimininkė Elzbieta Jocie
nė pasakojo, kad rugsėjo 11 
dieną apie 11 valandą ryto ji 
rengėsi eiti į turgų, o kuni
gas nusiskundė krūtinės skaus
mais ir susirengė į poliklini
ką. Grįžusi iš turgaus, ji ku
nigo namie neradusi. Kiek 
vėliau atbėgusi mot e r i š k ė 
pranešė, jog kunigas miręs.

Del infarkto, žinoma, mirš
ta ne tik kunigai. Ir katalikiš
kos agentūros prasimanymai 
neturi jokio pagrindo.

Toji pati klerikalų spau
da jau buvo numarinusi ir 
kun. Povilonį, bet ir čia 
nepataikė. Kaip žinia, kun. 
L. Povilonis neseniai buvo 
nuteistas aštuoneriems me
tams kalėjimo .už sukčiavi
mus statant bažnyčią Klai
pėdoje.

DĖL LIETUVIŲ KALBOS
Kanadiškis klerikalų laik

raštis andai buvo pranešęs, 
jog tūlas anglas profeso
rius, R. Sealey, mokąs lie
tuviškai rašyti. Prie to V. 
Butkus “Tėvynės balse” 
prideda tokį komentarą:

Malonu, žinoma, girdėti, 
kad anglų mokslininkas do
misi lietuvių kalba ir ją išmo
ko. Tačiau skaitant šias eilu
tes, nejučiomis klausi savęs— 
o ką gi daro visi tie lietuviš
kieji “ultrapatriotai”, kad jų 
vaikai, gyvendami užsienyje, 
išaugtų gerais tautiečiais ir 
mokėtų lietuviškai. Beveik 
nieko! Juk, jų nuomone, lie
tuvių kalba gali priaugančiai 
kartai “sugadinti” angliškąją 
tartį, o tai būtų “tragedija”, 
nes tada, neduok dieve, visi 
iš karto suprastų, kad buvu
sių Lietuvos ponų atžalos nė
ra šimtaprocentiniai ameri
kiečiai. Tai galėtų vėliau, ko 
gero, pakenkti tiek biznyje, 
tiek bandant daryt kokią nors 
politinę karjerą. Tad tegu 
ją devynios tą lietuvių kalbą. 
Pakankh, kad ji studijuoja
ma.

Dviem būdais Amerikos 
komercinėje spaudoje kovo
jama prieš pasisekimą Že
nevoje einančios nusigink
lavimo konferencijos. Iš 
vienos pusės teigiama, kad 
konferencijai nėra vilties 
pavykti, nes jokiu būdu ne
bus galima Jungtinėms A- 
merikos Valstijoms susi
kalbėti su Tarybų Sąjunga 
tokiais opiais klausimais 
kaip Vakarinis Berlynas, 
Vietnamas, atominių gink
lų bandymo uždraudimas 
po griežta kontrole, ir tt. 
Iš kitos pusės įrodinėjama, 
kad bet koks ginklavimosi 
sumažinimas tuoj neigia
mai atsilieptų į mūsų eko
nomiką, tuoj smarkiai pa
didėtų nedarbas ir bedar
bių armija.

Visos šios propagandos 
tikslas aiškus: nuteikti A- 
merikos 'žmones prieš nusi
ginklavimą išgąs d i n a n t 
juos nusiginklavimo pasė
komis ir padaryti spaudi
mą ant vyriausybės, kad ji 
labai “atsargiai” orientuo- 
tųsi Ženevoje į visus nusi
ginklavimo pasiūlymus.

Gerai, kad kaip tik Žene
vos konferencijai praside
dant pasirodė Jungtinių 
Tautų ekonomų komisijos 
raportas. Nors į komisiją 
įėjo ekonomikai iš Rytų ir 
Vakarų, jie vienu balsu pa
sisakė už nusiginklavimą. 
Savo raporte jie įrodo, kad 
nusiginklavimas, protingai 
ir planuotai pravedamas, 
neturėtų reikšti net, ir 
Jungtinėse Valstijose eko
nominės depresijos.

^Neturi būti jokios abe
jonės,” jie pareiškia, “kad 
nukreipimas • taikiems po
reikiams tų šaltinių, kurie 
dabar vartojami: militari- 
niams reikalams, gali būti 
atliktas naudai visų kraš
tų ir vestų prie pagerini
mo ekonominių ir socialinių 
sąlygų visur.” Ir toliau: 
“Įvykdymas visuotinio ir 
visiško nusiginklavimo bū
tų didžiausia laimė visai 
žmonijai.”

Savo plačiame ir išmin
tingame pranešime minėta 
ekonomų komisija visiems 
suprantamais duomenimis 
parodo, kaip ir kodėl nusi
ginklavimas neturėtų nie
kam pakenkti., neturėtų at
nešti ekonominės krizės, 
neturėtų išmušti iš norma
lių vėžių gyvenimo jokioje 
šalyje . Kaip tik priešin
gai: visuotinis ir visiškas 
nusiginklavimas tik page
rintų ir pakeltų tą mūsų 
gyvenimą į negirdėtas aukš
tumas.

visur lietė visuomenines problemas: taikos išlaikymo, 
tautų suartinimo į geresnę pažintį problemas. Mrs. 
Rooseveltiėnė ne tik keliavo, bet ir sakė kalbas, rašė 
spaudai. Jei Mrs. Kennedy eis Eleanoros Rooseveltienės 
pėdomis, okei. Bet jei ji, kaip rašo tūli kolumnistai, 
“parodys pasaulio moterims, kaip puoštis, kaip galvos 
šukuoseną palaikyti,” tai naudos iš jos kelionės nebus.

Daug milijonų pasaulio moterų dar gyvena pusalkiąi, 
apdriskusios, pusnuogės, joms mados, fasonai negalvoję.

Mrs. John Kennedy—jauna, daili, talentinga mote
riškė, be to ji—JAV prezidento žmona. Jeigu ji savo ta
lentą, įtaką ir keliones panaudotų žmonijai naudingiems 
tikslams—būtų tikrai gerai! ,

Jeigu koks anglas išmoko 
lietuviškai — puiku, tuo “vei
ksnių” spauda net mėgaujasi. 
Bet tai, jos supratimu, dar 
nereiškia, kad buvusiųjų Lie
tuvos ponų vaikai tūri taip 
pat. būtinai mokėti lietuviš-

Pirmutinis ir geriausias 
nusiginklavimo planas
Tai buvo 1959 metų rug

sėjo mėnesio antroje pusė
je, kai mūsų kraštą aplan
kė Tarybų Sąjungos prem
jeras Nikita Chruščiovas. 
Jis savo “kišenėje” atsive
žė Tarybinės vyriausybės 
pasiūlymą Jungtnėms Tau
toms ir visam pasauliui. 
Tai buvo pasiūlymūs, ku
ris savd drąsa ir apimtimi 
nustebino visą pasaulį. Pir
mu kartu mūsų gyvenime 
didižulė šalis, turėdama sa
vo rankose pačius vėliau
sius ginklus, pasakė: šalin 
visus ginklus, šalin visas 
sausumos, vandens ir oro 
ginkluotas jėgas!

“Tarybų Sąjungos vyriau
sybė,” sakė Chruščiovas 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje kovo 18 d., “visapusiš
kai apsvarsčiusi susidariu
sią situaciją, priėjo tvirtą

įsitikinimą, kad išeitis iš ak
lavietes—tai visuotinis ir vi
siškas nusiginklavimas, r

Ką siūlo Tarybų Sąjun
gos vyriausybė?

Mūsų pasiūlymų esmė 
yra ta, kad per ketverius 
metus visos valstybės visiš
kai nusiginkluotų ir nebe
turėtų kariavimo priemo
nių.

Tai reiškia, kad nebebus 
sausumos armijų, karinių 
jūrų laivynų ir karinių oro 
jėgų, bus 'panaikinti gene
raliniai štabai ir karo mi
nisterijos, bus uždarytos 
karo mokyklos. Dešimtys 
milijonų žmonių grįš dirb
ti taikų kuriamąjį darbą.

Karinės bazės svetimos^ 
teritorijose bus panaikin
tos.

Visos valstybių turimos 
atominės ir vandenilinės 
bombos bus sunaikintos, to
liau jau nebebus gamina
ma. Skaidomųjų medžiagų 
energija bus naudoj a m a 
grynai taikiems ūkio ir 
mokslo reikalams.

Visų veikimo spindulių 
karinės raketos bus likvi
duotos, ir raketinė technika 
liks tiktai transporto ir 
kosminės erdvės įsavinimo 
visos žmonijos labui prie
mone.

Valstybėms turi likti tik 
griežtai apriboti, suderin
ti kiekvienai šaliai policijos 
(milicijos) kontingentai, ap
ginkluoti lengvaisiais šau
namaisiais ginklais ir skir
ti grynai vidaus tvarkai pa
laikyti ir piliečių asmeni- 
nam saugumui ginti.

Kad niekas negalėtų pa
žeisti savo įsipareigojimą, 
mes .siūlome įsteigti tarp
tautinį kontrolės' organą,V 
kuriame dalyvautų visos 
valstybės. Turi būti ergą* 
nizuota visų nusiginklavi
mo priemonių kon t r o 1 ė s 
sistema, kuri turi būti su
daryta ir turi veikti pagal 
etapus, kuriais turi būti 
nusiginkluojama.

Jeigu nusiginklavimas 
bus visaapimantis ir visiš
kas, tai, jį užbaigus, kont
rolė bus taip pat visuotinė 
ir visiška. Valstybės netu
rės ko slėpti viena nuo ki
tos: nė viena jų neturės 
ginklo, kurį būtų galima 
pakelti prieš kitą. \

Taip spręndžiant nusi
ginklavimo klausimus, bus 
užtikrintas visiškas visų r 
valstybių saugumas. Toks 
sprendimas sudarys palan- A 
Idas sąlygas taikiam vals
tybių sambūviui. Visos, 
tarptautinės problemos ta-T 
da bus sprendžiamos ne 
ginklo jėga, o taikiomis 
priemonėmis.” >

Platesnio, geresnio plano 
niekas dar nesumanė ir ne
pasiūlė. Kaip tik šio 1959 , 
metų Tarybinės vyriausy
bės pateikto plano pagrin
dais laikoma ir ši Ženevoje 
nusginklavimo konferenci-1 
ja.

Daug gražių vilčių žmo- 
jiija yra sudėjus į Ženevos 
konferenciją. Susi rinkę 
diplomatai turėtų su jomis 
rimtai skaitytis.

A. Bimba

Klaidu atitaisymas
Mano paskutiniame raši

nyje (“Laisvė” kovo 9 d.) 
prasiskverbė maža klaidelė. 
Ten, kur yra atspausdinta 
“jiems bebūnant namie”y 
turėjo būt nebūnant namie^

J. Gaidy^f 
Maynard, Mass.

2 p.--Laisvė (Liberty)—Penk t., kovo (Marcji) 16, 1962
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J. Grigiškis

, ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Katalikų unijistų Sąjunga 

ieško įtakos
Katalikų Unijistų Sąjun

ga (Association of Catho
lic Trade Unionists) pa
siuntė savo pareiškimą 
AFL-CIO tarybos susirin
kimui. Sąjunga nurodo, 
kad New Yorke esąs apleis
tas < organizacinis darbas, 
kad mažiausiai apmokami 
darbininkai tebėra neorga
nizuoti ir niekas jų reika
lais nesirūpina; kad per 
pastaruosius 5 metus unijų 
pasižadėjimas organizuoti 
neorganizuotus tebėra be 
pasekmių. Specifiškai nu
rodoma, kad puertorikie- 
čiai, negrai, ispanai palik
ti darbdavių malonei be jo
kios iš unijų pagalbos.

Sąjunga reikalauja, kad 
AFL-CIO įsikištų į New 
Yorko unijinį veikimą, tuo 
pačiu metu nieko 
kad visame krašte 
biau apleistas tarp 
nizuotų darbininkų 
kaip pačiame New

New Yorke 
neorganizuo- 
Bet čia yra 
unijų, kaip

nesako, 
dar la- 
neorga- 
darbas, 
Yorke.

i

\ Tiesa, kad 
yra milijonai 
tų darbininkų, 
ir kovingų 
tymsterių unija, transporto
darbininkų unija, elektriki- 
ninkų Unija, viešbučių dar
bininkų unija ir kelios ki
tos, kurios daugiau rūpina
si organizavimu neorgani
zuotų d a r b i n inkų, negu 

»Meany ir kompanija.
Per daugelį metų mini

ma sąjunga tematė tik vie
ną unijoms pavojų—komu
nistinį pavojų. Ji kovojo 
kiekvieną pažangietį veikė
ją, primetant jiems komu
nistinį palinkimą. Ta savo 
kova ji prarado darbinin

kuose įtaką. Dabar ji ban
do įrodyti katalikiškiems 
darbininkams, kad ji iš tik
ro gina jų reikalus. Tai 
veidmainingas ieškojimas 
prarastos įtakos.

Namų savininkams 
“aukso kasyklos”

Laikraščio “Chicago A- 
merican” repor t e r i s Lee 

j Brownlee rašo, kad iš pie
tinių valstijų atsikėlę Chi- 
cagon gyventi negrai stebi
si, kokiuose prastuose na
muose jiems tenka gyventi 
ir nežmoniškai aukštas nuo
mas mokėti, rodos, kad tie 
lūšnynai būtų auksiniai.

“Ne auksiniai/’ pastebi 
rep. Bromnlee, “bet aukso! 
kasyklos namų savinin
kams.” Jie gali plėšti tiek, 
kiek tik išgali, kuomet gy- i 
venamų namų biednuoftie-' 
nei trūksta.

Per pastaruosius 30 metų 
iš pietinių valstijų į Chica- 
gą atsikėlė arti pusės mili
jono negrų, kurių 47 pro
centus sudaro iš Mississip
pi valstijos atsikėlę negrai. 
Jie bėgo ir dabar tebebė
ga iš pietų todėl, kad ten 
siaučia baisi teror ištinę 
diskriminacija ir nepaken
čiamos darbo sąlygos. Bet 
ir Chicago j e jie rado sun- 

| kias gyventi sąlygas: ma-
Crispus Attacks mirė vie- < gaj apmokamas darbas ir 
toje. Taipgi buvo užmušti | įOks sunku gauti, tenka 
Samuel Gray ir Jonas Cald-; lūšnynuose gyevnti ir aukš- 
well. Patrick Car ir Sa- (įas nuomas mokėti, rasinė 
muel Maverick , buvo sun-j diskriminacija taipgi tebe-

Pirmasis mirė už 
Amerikos laisvę

1770 metais kovo 5 d. 
Bostone negras Crispus At
tacks buvo pirmoji Ameri
kos Revoliucijos auka. Tą 
dieną Anglijos kareiviai 
paleido šūvius į laisvės rei
kalaujančių ameri kiečių 
minią. Kulkų suvarstytas 

kiai sužeisti, kiti lengviau.
Sakoma, Crispus Attacks

4 ėjo pirmose demonstracijos! rjasi, "kad miesto administ- 
v eilėse. Kulkos jį pirmiau-! racija gražiai priima Chi- 
sia ir nukirto. Ši Bostono 
skerdynė davė signalą ame- 
rikiečiams stoti kovon už 
savo krašto nepriklausomy
bę. Tai buvo pati Ameri
kos Revoliucijos pradžia. 
Kova greitai persimetė į 
visas 13 kolonijų. Revoliu
cinė kova buvo labai sun
ki ir ilga. 1776 m. liepos’
4 d. buvo paskelbta Nepri-. bėgėliai už savo krašto pi- 
klausomybės Deklaracija, liečius?
Karas su anglais vis tęsėsi. Pietinėse valstijose neg- 
Pagaliau anglų jėgos buvo rams, tiesa, tenka gyventi 
sunaikintos, ir 1781 metais dar prastesniuose namuose, 
Anglija, oficialiai pripaži- kaip Chicagoje. Bet ten kli- 
no Amerikos kolonijoms ne- matas esti šiltesnis, o Chi-
priklausomybę.

Crispuso Attuckso ir kitų ' 
pirmųjų kovotojų pralietas 
kraujas nebuvo veltui. A- 
merikos Revoliucija laimė
ta, nepriklausomybė iškovo
ta.

Reikalinga taika, 
kad gyventi

Automobilių darbininkų 
unijos prezidentas Walter 

' Reuther, kalbėdamas De

troito mokyklų administra
toriams, pasakė, jog šioje 
niuklinių ginklų gadynėje 
taika yra būtina, kad žmo
nija galėtų gyventi.

Savo kalboje jis nurodė 
būtiną reikalą Amerikai 
taikingai sugyventi su Ta
rybų Sąjunga. Patarė ne
pavydėti, kad Tarybų Są
junga turi didžiulius tech
nikinius atsiekimus. Tai 
pasekmės didžiulių moksli
nių pastangų.

Reuther padarė teisingą 
mūsų vyriausybei pastabą, 
kam jinai išleidžia net 100 
tūkstančių dolerių, kad iš
mokyti vieną militarihio 
džeto vairuotoją, o nenori 
skirti pinigų, kad išmoks
linti daugiau mokytojų ar 
mokslininkų. Todėl Ame
rika <mokslo srityje ir atsi
lieka nuo Tarybų Sąjungos.

Civilinių teisių paneigi
mas, sako Reuther, taipgi 
kenkia amerikinei demo
kratijai palaikyti reikiamą 
įtaką pasaulio žmonijoje. 
Rasinė diskriminacija, pa
žangių žmonių persekioji
mas ir kai kurių kalinimas, 
suprantama, daro Ameri
kai daug žalos.

gyvuoja.
Majoras R. J. Daley gi-

cagon atvykusius Kubos 
pabėglius ir jiems darbus 
sųieško, taipgi kitokią pa
galbą suteikia. Bet jis ne
pasirūpina suteikti darbus 
savo krašto piliečiams neg
rams ir kitiems bedar
biams, kurių nemažai Chi- 
^cagoje randasi. Kuomi gi 
gali būti geresni Kubos pa-

Pietinėse valstijose neg- 

cagoje nepakenčiamai šalta 
gyventi lūšnynuose. Miesto 
administracija, matyt, lei
džia namų savininkams pa
versti lūšnynus “aukso 
syklomis.”

ka-

Red. atsakymai
Walter Balčiūnui, 

more, Md. — Jūsų
Balti- 

prašo- 
mos knygos pardavimui ne
turime

Justo Paleckio eilėraščiai
Tu—gyvas

(Žuvusio jaunuolio atminimui)
Sūnau, kūdikėli mieliausias, 
Manęs tu seniai negirdi— 
Tave, kur tik būsiu, keliausiu, 
Nešiosiu aš savo širdy. 
Gyvybės daug indų sukulta, 
Taip trapūs jie karo keliuos... 
Minty su tavim; einu gulti, 
Kasryt su tavim aš keliuos. 
Tu nemirei man ir nemiršti, 
Kol amžiams užmerksiu akis: 
Negali gi niekas užmiršti 
žaizdos, kuri niekad negis. 
Tu gyvas pavasario vėjuos 
Ir krintančiuos lapuos rudens... 
Kaip aidas, iš amžių atėjęs, 
Per amžių dainoj nepasens. 
Tu gyvas dainoj Salomėjos, 
Tu gyvas gimtojoj šeimoj, 
Ir, rodos, atrasiu parėjęs 
Tave vėl sugrįžus namo. 
Tu gyvas kalne Gedimino, 
Tu gyvas man Vilniaus vardu. 
Širdis užmaršties juk nežino— 
Kas dieną mes esam kartu. 
1944-1959

(šis eilėraštis byloja, aišku, apie Justo 
Paleckio sūnų Vilnių, karo metu tragiškai 
žuvusi.—Redakcija)

LINKĖJIMAI JAUNUOLIUI

Norėdams pėdsaką palikti žemėj rimtą, 
Kad visą negalėtų nebūtis praryt, 
Gyventi ruoškis metų nors ir šimtą, 
O dirbti stenkis taip, lyg mirtumei jau ryt. 
Mokėk branginti žodį, pažadą teisėtą, 
Kovos nevenki, nors ir būtų ji arši.
Būk žmogumi, kurs visad puošia savo vietą, 
Kad kaltinti netektų, jog tu ją terši.
Gyvenki taip, kad šaukštą baigdamas laikyti 
Ir besiruošdamas į kapą tau atvertą, 
Galėtumei visiems tu drąsiai pasakyti: 
Gyvenimas gražus, gyventi buvo verta.

Mes patys savo 
laimes kalviai

Seniau, kada artėdavo Naujieji Metai, 
Mes burdavom, tirpydami žvakes ir alavą. 
Spėliodami, kur suksis mūsų laimės ratai. 
Šiandien—mes patys esam savo laimės kalviai. 
Nereikia m(uns dabar spėliojimų ir burtų, 
Kai aiškus kelias mūs, teisingą žinom kryptj, 
Nereikia šaukti mums: daluže liaudies, kur tu? 
Jos niekad nebedrįs dykūnai-turčiai trypti. 
Mūs metai būdavo lyg trapios, lakios kopos, 
Kuriose grimzdavom giliai j vargo smėlj. 
šiandieną jie—j saulę kylančios pakopos, 
Skurde kas merdėjo—gyventi prisikėlė.

(Iš rinktines “Gyvenimo vardu”)

Kinija sutinka “tigro metus”
Paskutinėmis sausio die

nomis ir vasario pradžioje 
Kinijos parduotuvėse la
biausiai buvo perkami at
virukai su Naujųjų Metų 
sveikinimais, šventinės gir
liandos, vaikų žaislai. Ir, 
žinoma, spalvoti žibintuvė
liai bei papliauškos. Kokia 
gi šventė be papliauškų! 
Argi galima nem-estelti po 
žiovaujančio draugo kojo
mis mažo kubiko, pripildy
to salietros ir smulkių ak
menukų? O po to, kai išsi
gandęs bičiulis po trenks- 
mingo pliakštelėjimo pa
šoks į šalį, nepasijuokti kar
tu su juo?

Kinijoje prasidėjo pava
sario šventė — didžiausia 
tradicinė kinų tautos šven
tė. Ji reiškia naujųjų me
tų pradžią pagal mėnulio 
kalendorių ir kartu pavasa
rio pradžią. Mėnulio me
tai vadinami dvylikos gy
vulių vardais. Pavyzdžiui, 
vidurnaktį iš vasario 4 d. 
į 5 d. kinai palydėjo “jau
čio metus”. Prasidėjo “tig
ro metai”.

Šią šventę, kuri kaimo 
vietovėje anksčiau trukda
vo tris savaites, valstiečiai 
pradėdavo apeigomis židi
nio dievui Czia Vanui. Jo 
atvaizdus popieriuje tepda
vo miežiniu cukrum, o po 
to sudegindavo, tuo būdu iš
siųsdami į dangų su prie
saku papasakoti aukščiau
siajam “daugiau gero ir 
mažiau blogo”. i .

Šventė baigdavosi sudegi
nant dangaus dievo atvaiz
dą. Tai reikšdavo, kad die
vas, aplankęs žemę, grįžta 
į savo dangiškus rūmus.

Dauguma religinių apei
gų dabar išnyko. Šventė 
praeina linksmai ir įdo
miai. Šventės išvakarėse 
Pekino., Šanchajaus ir kitu 
šalies miestų bei kaimų gy
ventojai papuošė savo bu
tus ir namus naujameti
niais paveiksliukais, gyvo
mis gėlėmis, iškabinėjo ant 
durų ir vartų raudonus ži
bintuvėlius arba porinius 
užrašus “šuansi” su laimės 
linkėjimu. Šventės išvaka
rėse visoje šalyje buvo rū
pestingai tvarkomi namai 
ir gatvės. Valstybinės įstai
gos, pramonės įmonės, hio- 
kyklos pasipuošė šventinė
mis arkomis su vėliavomis, 
raudonu popierių aptemp
tais apskritais žibintais, 
auksuotais užrašais.

Pagal tradiciją pavasario 
šventės sutikti vaikai susi

renka tėvų namuose. Labai 
daug žmonių ir dabar lai
kosi šio papročio. Paskuti
nėmis savaitėmis populia
riosios šventės išvakarėse 
buvo didelis traukinių, au
tobusų ir kitų transporto 
priemonių eismas. Pirmąją 
sausio naktį (pagal mėnulio 
kalendorių) šeimų nariai 
susirinko už šventės stalo. 
Pagrindinis patiekalas — 
koldūnai. Suaugę budi vi
są naktį. Nuolat sproginė
ja petardos, trankosi pa
pliauškos, tarška varinės 
lėkštės ir mušami būgnai.

Šiais metais šventės die
nomis teatrai parodė tra
dicines operas, dramas ir 
pjeses. Kino teatruose, 
darbininkų ir kaimo klu
buose žiūrovai pamatė sa
vo šalies ir 18 kitų šalių 
meninius bei dokumentinius 
filmus.

A. P.

Londonas. — A. Hubbard, 
92 metų amžiaus pensinin
kas, mokosi vakarinėje mo
kykloje. Jis sako, kad pa
sirengęs baigti penkerių me
tų kursą.

BUVUSIAME ŽEMAITIJOS 
UŽKAMPYJE

Skuodo statybos - remonto 
kontoros staliaus F. Raudžio 
šeimoje netikėtai susirgo ma
žasis Sigutis. Teko kreiptis 
į rajono vaikų konsultaciją. 
Gydytojos Gražinos Gegužie- 
nės kruopščiai prižiūrimas, 
Sigutis netruko pasveikti.

Gydytoja G. Gegužienė tik 
šiemet baigė Kauno medicinos 
institutą,, tačiau nuo pat pir
mu dienų s u s i 1 a ūkė daug 
Skuodo gyventojų padėkų.

Jaunosios gydytojos incia- 
tyva padidintas vaikų konsul
tacijos lovų skaičius. Vaikų 
konsultacijoje yra atskiri ka
binetai sveikų ir sergančių 
vaikų priėmimui, pieno virtu
vėje pradėti gaminti visi vai
kiški valgiai.

Nuotraukoje: gydytoja G. 
Gegužienė su mažuoju paci
entu Sigučiu.

Iš laiškų
Rojui Mizarai
Gerbiamas Drauge:

Širdingai dėkoju jums už 
straipsnį — “Prisiminus 
Seną Vincą-Jakštį,” — iš
spausdintą “Laisvėje” š. m. 
kovo mėn. 2 d. Jis taip gra
žiai ir jautriai parašytas! 
Perskaičiau — apsiverkiau, 
ir vėl perskaičiau...”

Elizabeth Carfagno
(Seno Vinco duktė)

Gerbiamas redaktoriau!
Ačiū už pranešimą, kad 

1961 m. lapkričio 30 d. pasi
baigė “L” prenumerata Šli- 
vinskui Jonui į Lietuvą. Pa
baigoj lapkričio aš pasida
viau į Fordo ligoninę opera
cijai. Ant mano kairio žan
do prie pat ausies pradėjo 
kilti gūželis (navikas) ir 
be skausmo. Vykau į ligoni
nę, kad daktaras išpiautų. 
Maniau, kad tai bus menku
tė operacija, ir už poros die
nų grįšiu namo. Bet taip ne
buvo.

Pirmiausia ėmė X-ray 
nuotraukas galvos ir viso 
kūno, ėmė per kelias dienas 
ir aš maniau, kad mane vi
sai susvilins prie tų mašinų.

Gruodžio 5 d. operavo 
mano žandą, pu s ė t i n a i 
piaustė, pasiliko antakis ne- 
judomas ir akis primerkta. 
Daktaras man sakė, kad 
buvo klaida darant operaci
ją

Gruodžio 12 d. antrą kar
tą man darė operaciją. Tą 
patį žandą piaustė. Antrą 
operaciją pergyvenau labai 
sunkiai.

Gruodžio 23 d. mane par
vežė namo. Antakis vis ne
juda ir akis primerkta, o 
žandas kaip medinis, nejau
čiamas.

Daktaras man sakė, kad 
aš esąs laimingas, kad ne
laukiau ilgiau. Minėtas gu
zas buvo odos vėžys, savo 
piktas šaknis leido pakak
lėj prie gerklės. Taip dakta
ro ir piauta: pro ausį, pa
kakle, arti gerklės. Per po
rą mėnesių buvau namuose, 
tik dabar pradėjau išeiti po 
biskelį į lauką,rkuomet bū
na nešaltas oras.

Pasilieku su geriausiais 
linkėjimais dėl jūsų.

Chas. Keras
Šį mano laiškutį, pataisę, 

gal patalpinsite į Laisvę. Aš 
norėčia, kad ir mano pus
brolis Lietuvoje paskaitytų.

Chas. Keras
11962 m. kovo 7 d., 
Detroit, Mich.

Kas yra tas 
B. Raila?

Tautininkų spaudoje karts 
nuo karto iš savo “požemio” 
išlindęs surinka toks Bro
nys Raila. Jis dedasi dideliu 
žurnalistu, politiku, smeto
niniu veiksniu, norinčiu su- 
smetoninti Lietvą. Jis pies
tu stoja prieš bet kokį kul
tūrinį su Lietuva bendra
darbiavimą ar žmonjškų 
santykių sunormavimą <Fis 
be atodairos dergia tuos; 
kurie teigiamai pasisako 
Lietuvos adresu ar parodo 
jos gyvenimo gerąsias pu- 
sės. Jam nepatinka net 
“Vienybė”, o dar labiau jos 
redaktorė S. Narkėliūnaite. 
Jos susuktas Lietuvoje fil
mas bei pateiktas reporta
žas — jam anatema. Jam 
vaidenas raudonos spalvos 
net ir ten, kur jų nėra.

B. Raila mėgsta save va
dinti buvusiu “trečiafronti- 
ninku”, atseit — revoliucio
nierium. Žurnalas “Trečias 
frontas” buvo pradėtas leis-
ti 1930 m. Kaune kairesnių
jų to meto Lietuvos rašyto
jų. Jų kolektyve buvo miš
raus plauko žmonių: kai 
kurie jų buvo tikrai kairūs, 
kiti gi, kaip Raila, tik mas
kavos! kairumu. Žurnalo iš
ėjo tik penki numeriai; fa
šistinė žvalgyba neleido jam 
ilgiau gyvuoti.

Uždarius “Trečią fron
tą”, pažangesni jo sandarbi- 
ninkai pasuko kairėn, suar
tėjo su priešfašistiniu Lie
tuvos sąjūdžiu, o dešinieji 
elementai pritapo prie sme
toninės spaudos bei tos 
krypties org a n i z a c i j ų: 
“Lietuvos aido”, Šaulių, 
Jaunalietuvių ir kitų. Kai 
kurie karjeristai nuėjo dar 
toliau į dešinę — tapo žval
gybininkais ir išdavinėjo 
policijai savo b u v u sius 
draugus. ,

Visai tiksliai B. Railos fi
zionomiją nupaišo rašyto
jas V. Galinis š. m. “Perga
lės” nr. 1 savo straipsnyje 
apie “Trečią Frontą” ir jo 
pasmaugimą. Skaitome:

“Vieni jo bendradarbiai 
liko ištikimi tai krypčiai, 
kuria pasuko žurnalas, stojo 
į griežtai antifašistines po
zicijas. Tai P. Cvirka, S. 
Nėris, A. Venclova, K. Kor
sakas, J. Šimkus. Kiti ir to
liau apsiribojo bendro po
būdžio 'kairumu’, individua
listiniu maištavimu prieš 
buržuazinę visuomenę. Tuo 
tarpu vienas iš ‘Trečio fron
to’ iniciatorių — B. Raila— 
nuėjo į fašistinę spaudą, 
pasidarė žvalgybininku ir 
pikčiausiu pažangiosios li
teratūros priešu”.

Tai šuniškas atestatas 
ponui karjeristui!

M-s.

Praeitų metų liepos 13 die
ną į Vilnių atkeliavo dujos iš 
Ukrainos. Daugelis sostinės 
įmonių dabar dirba tomis du
jomis.

Nuotraukoje: “Spartos” tri
kotažo fabriko dujų katilinė
je.

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 16, 1962

KUBOS CUKRUS LIETUVAI
Kasdien Klaipėdos uoste 

galima pamatyti prancūzų, 
.olandų, suomių, švedų ir kitų 
valstybių vėliavas. Vien tik 
praeitais metais uoste jąų pa
buvojo apie 600 užsieniojjąįr 
vų. _------

Didelė draugystė Klaipėdos 
uostininkus sieja su draugiš
kąja Kubos liaudimi.

Nuotraukoje: matome ku
biečių laivą “Bahia de Nipe’r 
Klaipėdos prekybos uoste. Šis 
laivas atgabeno 4800 tonų cu
kraus.

Buvę kariškiai— 
diplomantai

šimtai Vilniaus Valstybių 
V. Kapsuko vardo univer

siteto saudentų šiemet gaus 
juristų, chemikų, mokytojų 
diplomus. Jaunieji specia
listai vyks dirbti į respub
likos miestus ir rajonų 
centrus, į gamyklas ir sta
tybas, į vidurines mokyklas 
ir technikumus.

Diplomantų tarpe—daug 
jaunuolių, kurie prieš kele
tą metų atėjo į auditorijas 
kareiviškais drabužiais. Čia1 
juos atvedė noras įsigyti ži- 

į nių. Užsigrūdinimas armL 
joje padėjo jiems įveikti vi
sus sunkumus, patikėti sa
vo jėgomis ir sugebėjimais.

Buvusius Trybinės Armi
jos karius istorijos-filologi
jos fakulteto V kurso isto
rikus A. Petrošių ir S. Pu- 
kinską mes sutikome prie 
knygų, skaitė, užsirašinėjo.

Paprašėme, kad A. Pet
rošius pasidalintų savo min
timis apie ateitį.

—Aš labai mėgstu istori
ją, — sako Antanas. — Dar 
vidurinėje mokykloje aš la
bai domėjausi literatūra 
apie Didžiąją Spalio socia
listinę revoliuciją, apie rusų 
ir lietuvių darbininkų kovą 
prieš kapitalo viešpatavimą. 
Tarnybos metu aš stengiau
si įsigyti daugiau žinių šio
je srityje ir galutinai nu
sprendžiau studijuoti istori
ją. Mano svajonės išsipil
dė. Baigęs universitetą, va
žiuosiu mokytojauti į kaimo 
mokyklą.

Lietuvių kalbos mokytojų 
diplomus gaus taip pat bu
vę kariai S. Varnagilis, R.

i Laurinavičius ir kiti.
Daug laiškų iš savo kari

nės tarnybos draugų gauna 
diplomantas - bibliotekinin- 

'kas S. Dubauskas. Jie klau-, 
sinėja, kaip sekasi Stasiui 
mokytis, kokie jo pasieki
mai sporte. Malonu parašy
ti draugams, kad mokslas 

, jam sekasi, kad neseniai jis 
! iškovojo fechtavimo sporto 
I meistro vardą.

Tamprūs draugystės sai- 
i tai riša buvusius karius, da
bar universiteto studentus, 
su buvusiais tarnybos drau
gais iš Karagandos, Ukrai
nos, su Baltijos žvejais. Tai 
visiškai suprantama, nes 
karinės tarnybos bendražy
gių draugystė stipri ir neiš
ardoma.

M. Valentas
Vilnius



David Alfaro Siqueiros
turi būt išlaisvintas!

• Jjau pusantrų metų, kai 
tarįl/. storų Meksikos miesto 
ka|ėjimo sienų kankinamas 
vienas iš įžymiųjų pasau
lio dailininkų David Al
faro Siqueiros (Sikeiras). 
Kalėjime neseniai jam suka
ko 65 metai. Dailininkas 
sunkiai serga, laukia teis
mo/ kurio reakcininkai vis* 
neparuošia. Matyt, Sikeiro 
kaltintojams nelengva su -jo 
teismo 'procesu. Kuo gi nu
sikalto šis Meksikoje nepri
lygstamo talento dailinin- 
kas-monumentalistas ?

Skandalas prasidėjo dėl 
Sikeiro pastarojo kūrinio. 
Tai buvo paveikslas, vaiz
duojantis prieš porą metų 
aštriai pasireiškusią Meksi
kos geležinkelio streikinin
kų kovą. Davidas Alfaras 
su didele įtaigia jėga šiame 
paveiksle parodė brutalų ir 
gėdingą policijos bei ka
riuomenės susidorojimą su 
kovojančiais darbinin kais. 
Dėl to reakcinė buržuazija 
įtūžo ant dailininko, jo kū
rinį apkalė lentomis, o jį 
patį 1960 metų rugpjūčio 9 
d. įmetė į kalėjimą.

D. Sikeiras visą savo są
moningą gyvenimą paskyrė 
meksikiečių tautos išsivada
vimui, darbo žmonių kovai 
su išnaudotojais.

Dar būdamas jaunu tėliu 
dailės mokyklos studentu, 
D. Sikeiras .entuziastingai 
įsitraukia 1911 metais į re
voliucinį judėjimą. Tuomet 
visoje šalyje įsiliepsnojo de
šimt metų trukęs pilietinis 
karas prieš feodalinę san
tvarką, prieš jankius kolo
nizatorius. Busimasis daili
ninkas savanoriu apsivilko 
Konstitucionalistų arm i j o s' 
uniforma. 1913 metais ge
nerolo Manuelio Domingeso 
štabe jis jau buvo nusipel
nęs kapitono laipsnio. Jam 
tada ėjo šešioliktieji metai.

Pilietiniam karui pasibai
gus, buržuazija liaudžiai pa
bėrė truputį trupinių, įvedė 
kai kurias nežymias refor
mas. Bet darbininkams ir 
toliau buvo sunku gyventi. 
Ypač skurdo valstietija, ku
riai su tariamąja žemės re
forma tik akis norėjo ap
dumti. Šalyje grobikiškai 
šeimininkavo “Standard oil“ 
ir kitos amerikinės monopo
lijos.

Meksikos revoliucija, ku
rią stabdė buržuaziniai va
deivos, negalėjo sustoti pu
siaukelėj. Davidas Alfaras 
tai suprato ir nepasitraukė 
iš revoliucinio judėjimo. Jis 
aktyviai organizuoja šach-

nei jo veikla. Ir jie grubiai 
jį privertė palikti Jungtines 
Valstijos. Tada dailininkas 
apkeliavo Urugvajų, Argen
tiną, visur palikdamas savo 
drobių, kurių ne viena sau
goma tų salių muziejuose.

Sugrįžęs į tėvynę, D. Si
keiras bene vienas iš pirmų
jų‘inteligentų Lotynų Ame
rikoje užima tvirtas pozici
jas antifašistiniame fronte. 
Meksikoje jo iniciatyva 
įsteigiama Nacionalinė lyga 
prieš karą ir fašizmą. Dai
lininkas šiame judėjime iš
vysto aktyvią veiklą. Bet 
neilgam. Reakcionieriai vėl 
puola jį ir jo bendradar
bius, uždaro jį į kalėjimą, 
vėliau priverčia emigruoti.

Ispanijoje
1936-ji metai. Imperia

lizmo remiami, falangistai 
iš pasalų užpuola Ispanijos 
respubliką. Davidas Alfa
ras Sikeiras — vienas iš 
pirmųjų savanorių, nuvyku
sių padėti ispanų liaudžiai 
grumtis su fašizmu. Viena
me Enrikės Listerio vado
vaujamųjų junginių jis nar
siai kovėsi prie Madrido sie
nų. Vėliau Sikeiras kovo
ja Internacionalinėse bri
gadose; jam buvo pavesta 
vadovauti 82-ajai Mišriai 
brigadai, o po to 46-ajai Mo
torizuotai brigadai. Už pa
siaukojimą ir narsą mūšiuo
se prieš fašistus D. Sikei
rui buvo suteiktas pulkinin
ko leitenanto laipsnis. Pilie
tiniam karui pasibaigus, jis 
su 52 savo tautiečiais, Inter
nacionalinių brigadų sava
noriais, grįžta į Meksiką. .

Tuo pat metu D. Sikeiras 
buvo Lotynų Amerikos ju
dėjimo “Dailė prieš fašiz
mą” pradininkas ir vienas 
aktyviausių jo organizato
rių. Dailininkas šiuo tikslu 
apkeliavo visą eilę valstybių 
—Čilę, Peru,, Ekvadorą, Ko
lumbiją, Panamą, Kubą. Ir 
ši jo veikla buvo tikrai sėk
minga. Būdamas šio anti
fašistinio judėjimo centre, 
Sikeiras suranda laiko ir 
kūrybai. Laikinai apsisto
jęs Kubos sostinėje Hava
noje, jis ten nutapė du 
kompozicijas: vieną kilnoja
mą, kitą sienoje. Tai—“Ra
sinės lygybės džiaugsmas 
Kuboje” ir “Du Amerikos 
kalnai, Linkolnas ir Mar
tis.”

1'944 metais D. Sikeirui 
Meksikos valdžia leidžia su
grįžti į savo gimtąją žemę. 
Dailininkas neapsakomai 
d ž i a u g smingai pergyvena

Tarybines Armijos istorines 
pergales, vokiškųjų nacistų 
sutriuškinimą jų pačių ur
ve. Kupinas kūrybinių min
čių ir energijos, Davidas Al
faras tuomet nutapo eilę 
freskų.

Davido Alfaro Sikeiro re
voliucinė patriotinė veikla 
neatsiejama nuo jo dailės 
reyoliucinio turinio. Meni
ninkas padėjo didžiules pa
stangas, kad dailė būtų 
liaudiška, kad ji kilnintų 
darbo žmogų, padėtų jam 
išsivaduoti iš kapitalistų 
priespaudos. D. Sikeiras, 
šalia tokių garsių vardų, 
kaip Oroskas, Rivera, Gere- 
ras, Kirminas, Revueltas ir 
kt., ne tik tęsia šlovingąsias 
Meksikos monumentaliosios 
dailės tradicijas, bet ir jas 
žymiai praturtina. Šiandien 
Davidas Alfaras Sikeiras— 
įžymiausias meksikiečių mo
numentaliosios tapybos mo
derniosios mokyklos atsto
vas.

Ir šį didį dailininką, aist
ringą savo tėvynės patrio
tą reakcininkai įmetė į ka
lėjimą. Jo gyvybė pavojuje.

Pasipiktinę viso pasaulio 
pažangieji inteligentai, dar
bo žmonės reikalauja atida
ryti niūraus kalėjimo duris, 
reikalauja laisvės pasaulinio 
garso dailininkui Davidui 
Alfarui Sikeirui.

A. Vaivutskas
Redakcijos pastaba. —šis 

straipsnis, aišku, buvo pa
rašytas dar prieš Sikeiro 
nuteisimą: praėjusią savai
tę dailininkas buvo nuteis
tas aštuoneriems metams 
kalėjimo.

St. Petersburg, Fla.
Mieli draugai ir visi ge

ros širdies lietuviai, kurie 
taip gausiai atvykote į ma
no paramai surengtus pie
tus.

Ačiū visiem, kurie įteikė
te man dovanas asmeniškai 
ar per paštą. Ypatingai dė
kui visoms draugėms ir 
draugams, kurie prirengėte 
skanius pietus ir aukojote 
ne tik darbą, bet ir maistą. 
Giliai įvertinu jūsų darbą 
ir nuoširdumą!

Prašau priimti mano šir
dingą padėką! Mažai, bet 
kitaip atsilyginti neturiu 
spėkų.

Jūsų, Leo Valančius 
Valrico, Florida

Perų respublika randasi 
šiaurvakarinėje Pietų Ame
rikos dalyje. Ji užima 514,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą ir turi 11,000,000 gyven
tojų. Indėnai sudaro virš 
60 nuošimčių šalies gyven
tojų. ■ ;

Laiškas iš Taryby Lietuvos Philadelphia, Pa.

tininkų profesines sąjungas, 
veikia inteligentijos tarpe, 
tuo pat metu tęsdamas dai
lės studijas. Daugelyje vie
tovių jis suorganizavo šach
tų darbininkų profsąjungas, 
vėliau susivienijusias į ga
lingą Chalisko srities konfe
deraciją, kurios generaliniu 
sekretorium šachtininkai iš
rinko Davidą Sikeirą.

Los Angeles mieste
Už revoliucinę veiklą D. 

Sikeirą ėmė persekioti Mek
sikos valdančioji klasė. Ke
liskart jis buvo suimtas. Po 
to jį ištremia į užsienį. 
Dailininkas laikinai apsigy
vena Los Angeles ' mieste. 
Jis ten sukūrė pasaulio me
nininkų dėmesį patrauku
sius paveikslus “Mitingas 
gatvėje,” “Tropikų Ameri
ka,” “Meksikos paveikslas 
Kaljesui valdant.” Šiais sa
vo darbais Sikeiras pasireiš
kė tiek turinio savitumu, 
tiek ir formos meistrišku-

NAUJOVĖS KILŪKIUOSE
Telšių rajone į kiekvieną kolūkį, tarybinį ūkį kas savaitę 

pagal maršrutą atvažiuoja automašina su užrašu “Buitinis 
aptarnavimas”. Rajono pramonės kombinato priėmėjas-kon- 
fekcionierius Albinas Ramša priima iš kaimo gyventojų ava
lynę, laikrodžius, radijo aparatus, rūbų lygintuvus ir kitus 
buitinius reikmenis remontui, o po savaitės juos jau grąžina 
sutvarkytus.

Nuotraukoje: priėmėjas-konfekcionierius A. Ramša grąži
na atremontuotą radijo imtuvą Biržuvėnų apylinkės gyven
tojai J. Vaigauskienei. 1

Sekamą laišką gavo cleve- 
landietis J. Žebrys,:,..

K. Naumiestis 
1962. II. 19

Gerb. draugas Žebry!
Pirmiausia turiu atsipra

šyti, kad taip ilgai nepara
šiau, nes laukiau Jūsų laik
raščių, kuriuos gavau vasa
rio mėn. 14 d., ir aš tuomet 
nebuvau namie — buvau iš- 
k o m a n d iriuotas į Vilnių. 
Grįžęs radau Jūsų laikraš
čius ir labai apsidžiaugiau. 
Pirmoj eilėj ėmiau skaityti 
Jūsų atsiminimus, ir nega
liu aprašyti savo džiaugs
mo, kad Jūs jaunas būda
mas ir iš pasiturinčios šei
mos, nenuėjote šunkeliais, 
kaip nekurie kiti, bet pasu
kote į teisingą kelią ir eina
te juo nenukrypstamai.

Mes Lietuvoj didžiuoja
mės savo broliais, tokiais 
kaip Jūs! Mes papasako
jom savo vaikams ir pasa- 
kosim apie tokius mūsų 
brolius, kurie praskynė ke
lius iš tamsos į šviesą, ku
rie nepabūgo nei dievo, nei 
caro, nei jų pakalikų, o 
skleidė žmonėms tiesą, ly- 
gybę ir brolybę.

Linkiu nuo visos širdies 
daug, daug sveikatos ir sėk
mės tolimesniam Jūsų dar
be!

O dabar šiek tiek apie sa
ve ir apie savo šeimą. Gy
vename po senovei, visi svei
ki. Aš darbuojuos, o duk
terys mokosi — mokosi ne
blogai, kas ir teikia tėvams 
didelio džiaugsmo. Nors ir 
aš "gana norėjau mokytis, 
bet nebuvo galimybės, turė
jo užtekti 4-rių skyrių, o 
dabar jaunimui reikia tik 
noro — galimybės yra visos, 
ir jei kas mokosi ir nori, 
tai pasiekia ir aukštąjį 
mokslą, kas seniau darbi
ninkų vaikams buvo neįma
noma ir nepasiekiama.

Buvau komandiriuotas į 
Vilnių 8 dienoms. Kaip ži
note, dirbau po 7 valandas 
dienoje, . tai turėjau laiko 
pamatyti šių dienų Vilniaus 
veidą. Sunku aprašyti, kaip 
keičiasi Vilnius. Jaučiamas 
pasikeitimas ne metais, ne 
mėnesiais, bet ir dienomis. 
Gyvenamieji namai kyla, 
kaip grybai. Ir kokie gra
žūs, patogūs! Kyla fabrikai, 
apie kokius Smetonos lai
kais negalėjom nė sapnuoti. 
Ir kas daro tuos pakeitimus, 
jei ne darbo žmogus!

Gražus mūsų Lietuvos 
kraštas, o rytoj bus dar 
gražesnis, ir kaip gražu, 
kad mūsų broliai, gyvenda
mi svetur, prisimena savo 
gimtąjį kampelį ir .apie jį 
teisingai kalba.

Žinoma, darbo žmogui 
manna nekrinta iš dangaus, 
nekrinta ir kepti karveliai į 
burną. Mes netikime jokiais 
stebuklais, bet viską suku
riame savo rankomis.

Negalvokit, draugas Žeb
ry, kad pas mane pienas 
upeliais teka, ir aš manau, 
kad tai suprantat. ,Bet ne- 
palyginsim senų laikų prie 
dabarties! Gyvenam didelė 
šeima ir nė vienam nerei
kėjo nuo 7 metų ganyti ar
ba dirbti nuo saulės tekėji-. 
mo iki nusileidimo, o sek
madienį “pailsėti” bažnyčio
je beklūpojant. Tie laikai 
praėjo. Turtų neturiu ir jų 
netrokštu, nes jie man ne
reikalingi.

Aš, kaip gyvenęs prie 
Smetonos, tai dabartimi pa
tenkintas 100 procentų. Ge
riau nenoriu.

Įdedu dukters laiškutį.
J. Kucina i t is

Mes, Lietuvos pionierės, 
Kucinaitytės Julė ir Danu

tė, perskaitėme Jūsų prisi- 
mįnįmus ir labai džiaugia
mės, kad Jus, jaunas būda
mas, pasirinkot teisingą ke
lią ir juo einat nenukryps
tamai iki šių. dienų. Nors 
ir atskyrė platus vandeny
nas ir svetima aplinka, bet 
Jūs nepalaužė jokie vėjai 
kovoje už tiesą.

Mes, Lietuvos pionierės, 
linkime Jums geros sveika
tos ir sėkmės Jūsų gyveni
mo kely. Mes, gyvendamos 
Tėvynėj, nepaliksim Lietu
vos sūnų pramintų kelių, bet 
eisime jais, kol įgyvendinsi- 
m žmonijos svajones — ko
munizmą.

Mes linkime laikraščio 
“Laisvės” darbuotojams su
glausti savo gretas dar dar
niau ir skleisti šviesą-tiesą 
tarp kūrėjų laimingos žmo
nijos ateities.

Mylintys draugiškus po
būvius prašomi dalyvauti 
kovo 18 dieną trečią valan
dą svetainėje 715 North 6 
St, arti Fairmont Ave., pra
leidimui draukiškos popie
tės, prie šiltos kavutės, už
kandžių, gražių dainų, ku
rias įrekordavo B. Banys 
“Laisvės” koncerte. Girdė
sime K. Menkeliūnaitę, Es- 
tellę Bogden, Aido chorą ir 
kitus.

Praeitų metų “Laisvės” 
vajuje philadelphiečiai ne
turėjo talkininkų, dirbo vie
ni. Ši apylinkė nesusitaria 
veikti bendrai, kaip kiti 
miestai ar valstijos padaro 
“Laisvės” vajuje.

mu.
Aišku, JAV turčiams ne

patiko nei Sikeiro kūryba,

Brockton, Mass.
Mirė

Vasario 26 d. mirė Juo
zas Svirskis. Paliko liūde
sy žmoną Agotą ir du sū
nus. Priklausė prie Šv. Ro
ko įaašlpinės draugystės. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse. Iš Lietuvos paėjo Vil
niaus krašto.

Kovo 4 d. mirė Frank 
Nevirauskas. Paliko liūde
sy žmoną Margaretą (Švil
pa), sūnų Vincentą ir jo 
šeimą, gyvenančius Sayles- 
ville, R. L, brolį Joną Ne
vi r a u s k ą ir jo žmoną; 
Stoughton, Mass., seserį 
Marijoną Bartkevičienę, 
gyvenančią Brocktone, ir 
kitų giminių. Iš Lietuvos 
paėjo Zotyškių kaimo, Gel
gaudiškio parapijos, Šakių 
rajono. Palaidotas Melrose 
kapinėse.

Kovo 5d. mirė Annie 
Stripinis, Steve žmona. Pri
klausė prie Birutės pašaipū
nės draugystės. Paliko liū
desy savo gyvenimo draugą, 
keturias dukras ir daug gi
minių. Palaidota Kalvari
jos kapinėse.

Bus vakarienė
Montello Moterų Apšvie- 

tos klubas ruošia vaka
rienę, kuri įvks šeštadienį, 
kovo 17 d., Lietuvių Taut. 
Namo valgyklos ir mokyk
los kambaryje. Pradžia 7 
vai.

Bus paruošta skanaus 
maisto: silkių, pyragų, tor
tų, arbatos, kavos ir kitko. 
Rengėjos kviečia atsilanky
ti visUs vietinius ir apylin
kės lietuvius. Būsite pasi
tenkinę. Įėjimas 8 Vine St.

Pataisos
“Laisvėje” iš kovo 9 d. 

aprašyme “šurum - burum” 
parengimo įvyko kelios 
klaidos. Pasakyta, kad ren
gimo komisijai “pakalbėjo 
A. Wallen, John Smith ir 
H čereška,” o turėjo bū
ti pagelbėjo.

Pasakyta, kad sūrį auko
jo- K. Kalvaitienė, o turėjo 
būti K. Kalvelienė, $1 au
kojo Barbora Gutauskienė, 
o turėjo būti Barbora Gt/L 
koskienė.

Geo. S tomaitis

Klaidos atitaisymas
Kovo 13 d. “Laisvėje” 

k o r e s p ondencijoje “New 
Jersey naujienos,” kalbant 
apie garsiąją Hauptmanno 
bylą, pasakyta, kad “su 
pradžia kovo mėn. sukanka 
3 metai, kai buvo pavogtas 
ir nužudytas Ch. Linbergho 
vaikutis.” Turėjo būti su
kanka. 30 metų, ir 1.1. At- 
siprasome,

Balandžio mėnesį LLD 10 
kuopos susirinkime veikiau
siai gausime šių metų kny
gą “150 dienų Lietuvoje”. 
Norintieji knygą gauti sto
kite į LLD 10-tą kuopą.

K,ovo šeštą dieną vėjas su 
sniegu ir lietum paliko di
delių nuostolių ne tik Phila- 
delphijoje, bet ir apylinkė
je. New Jersey pajūrio gy
ventojai prįsimins per ilgus 
metus, žuvo gyvasčių, daug 
namų vanduo nusinešė, kilo 
gaisrų, medž i a i išversti, 
mokyklos uždarytos.

Avalon, kuriame gyvena 
draugai Bekampiai, vande
niu užlietas, gyventojai iš 
šešių pajūrio vietovių iške
liami, nuostoliai siekia ke
lis milijonus dolerių.

Philadelphijos valdinin
kai ir biznieriai suka gal
vas, kodėl atvykę iš Euro
pos turistai neaplanko Phi
ladelphijos, kuomet čia 
daug • istorinių dalykų yra. 
Jie vykstą į Washingtoną, 
New Yorką ir kitus mies
tus. Sakoma, daromi planai, 
kad ateityje atvykę turistai 
bei diplomatai susidomėtų
Philadelphija.

Philadelphia turi gerų 
sporto mėgėjų kaip vyrų, 
taip ir moterų. Yra lengvo
jo ir sunkiojo svorio kumš
tininkų, besketo, ^utbolės ir 
beisbolės tymų, kelios radi
jo ir televizijos stotys.

Sunkiojo svorio kumšti
ninkui Sonny Listonui siū
loma septyni šimtai tūks
tančių dolerių persiimti su 
Floyd Patersonu. Bet jis 
nesutinka su atlyginimu. 
Nori daugiau.

Aba Garstein prieš 36 
metus pasiuntė savo gimi
naičiui čekį vertės 15 do
lerių į Lenkiją ir tik dabar 
gavo pranešimą ir čekį iš 
Varšuvos, kad asmens, ku
riam siųstas, nesurandą, nė
ra nei pašto, į kurį siųstas.

Kadangi siuntėja jau mi
rus, tai likę vaikai sako če
kį perduos labdar ingai 
draugijai.

Virš trylikos šimtų jau- 
namečių padavė aplikacijas 
dėl darbų, kad pagelbėjus 
tėvams ir savoms išlaidoms. 
Sakoma, dalis jų gauną pa
dirbėti bankuose ar apdrau- 
dos kompanijose.

joje. Tymsterių sukilėlių iš 
lokalo 161 irgi prašymas at
mestas balsuoti už Seafare- 
rių uniją. Todėl, kad abu 
lokalai turi sutartį su sam
dytojais.
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Virš penki šimtai moterų 
kovo penktą dieną pikieta- 
vo prie miesto rotušės su 
iškabose išrašytais reikala
vimais uždrausti atominių 
bombų sprogdinimą ore. 
Šaltas oras, lietus jų nesu
laikė, dalis su kūdikiais atė
jo kelti protesto balsą.

Tūkstančiai moterų suk
nelių siuvėjų Pennsylvani- 
jos valstijoje protestavo 
prieš mažą uždarbį. Nema- * 
žas nuošimtis jų dirba Wil
kes-Barre ir Philadelphijos 
priemiesčiuose. Dalis jųpn- 
klauso prie unijos, kitos ne
priklauso. Dirbtuvėlės pa
bėgusios iš didmiesčių nuo 
unijos ir nuo didesnio mo
kesčio mokėjimo dirban
čioms.

Pilietis

St. Petersburg, Fla'
Vietos komerciniai dien

raščiai iš proto kraustosi 
dėl raudonųjų - komunistų... 
Štai “St. Petersburg Times” 
už š. m. kovo 8 d. rašo—ka-
dangi mes ne visi žinom, 
kas yra komunizmas ir kaįp 
komunistai atrodo, tai dau
geliui palieka šis klausimas 
toks komplikuotas. Jie lygi
na Adlai Stevensoną, Earl 
Warreną, Rooseveltienę ir 
D. Eisenhowerį su komu
nistais.

Na, matot, tikra bėda, 
savo tarpe jie suranda “di-< 
džiausius komunistus.

Tūlas Gerald Clark aiški
na, kas dedasi Lotynų sąlyty 
se, kur valdo fašistiniai dik
tatoriai. Ten • toks didelis 4 
skirtumas tarp paprarso pi
liečio ir turčiaus, kad vieno
je pusėje badas, skurdas, o 
kitoje — auksai ir deiman
tai, milijoninės vertės na
mai. Tik du procentai tų 
šalių žmonių valdo milijoni
nius turtus, kiti marinami 
badu... Ten komunizmas 
garbinamas. Sako, mato
mai. didelis yra jų noras 
įkalbėti Amerikos bedar
biams ir benamiams, gad 
čia žmonės gyvena geriau 
kaip. Lotynų šalyse, ir todėl 
nebūtų reikalo jiems dėtis 
prie komunistų!

Bet ir Lotynų valdovams 
neatrodo, kad jų šalių bied- 
nuomenei reiktų dėtis prie 
komunistų., Kitaip gi į tą 
klausimą žiūri badaujanti 
liaudis.

Dzūkelis

Maskva. — K. E. Voroši-ų 
lovas yra kandidatu į TSRS' 
Aukščiausiąją Tarybą.

Londonas. —Anglija kvie
čia į svečius pulkininką J. 
Glenną. ' , \

Nelaimių biuras praneša, 
kad į metus įvykstą du mi
lijonai sužeidimų dirbtuvė
se, virš trylika tūkstan
čių mirimų, ir geras skai
čius palieką invalidais vi
sam gyvenimui

Labor Relations taryba 
atmetė prašymą Seafarers 
unijos lokalo, kad leistų bal
suoti prisidėti prie tymste
rių unijos ar pasilikti seno-

Nuotraukoje: nauji gyvena- • 
mieji namai Vilniuje, žvėry
ne.

1 p.-Laisvė (Liberty)—Penk t., kovo (March) 16, 1962



Shenandoah, Pa.
Mire O. Oveiraitiene

Kovo 6 d., savo namuose, 
nuo širdies smūgio mirė 
Ona Overaitienė, po tėvais 
Grabauskaitė. Iš Lietuvos 
paėjo: Delnickų kaimo, Ru
daminos parapijas. Į Ame
riką atvažiavo 1904 metais. 
Visą laiką gyveffo Shenado- 
ryje.

Buvo aktyvi moteris. Ka
da šioje apylinkėje buvo di
desnis progresyvių veiki
mas, ji visuomet dalyvau
davo. Per daug metų skai
tė “Laisvę”, rėmė darbinin
kišką spaudą ir darbo žmo
nių reikalus.

Nuliūdime paliko du sū
nus, marčias, penkis anū
kus ir 1 proanūkę. Velione 
buvo sesuo Petro Grabaus
ko, kuris prieš porą metų 
mirė New Yorke.

SJos sūnūs ir marčios ver
ti pagyrimo, nes Oną pa
laidojo taip, kaip ji gyveno, 
kaip ji pageidavo — laisvai, 
be jokių religinių ženklų. 
Jie sakė: “Laidojame savo 
motiną, kaip ji mus prašė, 
kaip ji norėjo”.

, Buvo palaidota Kalvari
jos kalnelyje. Ilsėkis, Onute, 
amžinai! Mes tavo nuošir
dumo ir darbų nepamirši
me. Reiškiu artimiesiems 
užuojauta. KALNIETE

St. Petersburg, Ha.
Čia kas šeštadienis išei

na “St. Petersburg Timeso” 
priedas “Tikybinės naujie
nos.” Tūlas Roy Smith 
yra labai pratęs aiškinti 
“dievo prisakymus.” Šį sy
kį jis štai kaip aiškina:

“Nepaleistuviauk, neme
luok, nevok, tai yra dievo 
prisakymai, kuriuos Moižė 
patiekė žydams... Praeity
je vagys vogė tik būtinus, 
paistui reikalingus daik
tus, tik tiesioginiai užpul- 

* darni, gi šiandieną vagys 
! sėdi už didelių lekeriuotų 

stalų, turi raštininkus, ad
vokatus ir agentus; vagia 
nekišdami rankos į niekie
no kišenes; jie ima ne jiems 
būtiną maistą, kaip darė 
mūsų prosenoliai, o griebia 
viską, ką galima iškeisti į 
auksą arba turi aukso ver
tę. _

“Mūsų moderniški vagys 
ateina nedėlios rytą į baž- 
nynčią, sėdasi šalia švarios 
sąžinės žmogaus ir įmeta į 
kolektą dar didesnį pinigą 
už kitus, norėdami įrodyti, 
kad jie esą religingi, bet 
tai daro veidmainiaudami. 
Prie pirmos progos jie dar 
sėsis pirmose eilėse, arba 
šalia kunigo, progai esant, 
manydami, jog tas tvirtins 
'Suos esant pavyzdingais ir 
patriotiškais...

“Štai viena labai patrio
tiška įstaiga, supirkusi iš 
perviršiaus (Surplus Mar
ket) daiktus, mokėdama po 
$250 už kiekvieną atskirą 
daiktą, o pardavė kitai 
valstybei (kuri gauna iš 
Amerikos milijonus dolerių 
pašalpų formoje) ir paėmė 
po $7,500 už kie k v i e n ą 
daiktą, ant vietos padary
dama pelno iki milijono do
lerių...

“Kita įstaiga, kuri labai 
garsiai kalba apie demo
kratiją, bet kerta ją iš pat 
šaknų... Ji gamina labai že
mos rūšies, produktus, ku
rie negali pereiti inspekci
jos, juos išveža į užsienį ir 
ten parduoda už gerus. 
Tuomi puldo Amerikos ge
rą vardą, nekreipdami dė
mesio į tai, kad tuomi už

simuša progas pasaulinėje 
/rinkoje Amerikos dirbi

niams !”
Dabar mes manytum, 

kad čia kas nors veda agi
taciją prięš Ameriką ir jos

išdirbinius,, kad kas nors 
nori pagelbėti komunis
tams. Bet) taip nėra. Čia 
kalba labai įžymus biblijos 
sekėjas ir aiškintojas.

Gązdina jis: “Komuniz
mas neišvengiamas, jei mes 
ir toliau taip darysim.”

Vadinasi, jei nebūtų pa
vojaus iš komunizmo pu
sės, tai gal būtų leistina ir 
daugiau visokių piktybių 
atlikti. Dzūkelis- - - - - - - - -  

Lowell, Mass.
Matykite filmus 

apie Lietuvą
Sekmadienį, Kcvo-March 

25 d., Italian Citizens Club, 
547 Central St., bus rodo- 

| mi filmai, kurie yra paga
minti Lietuvoje. Pradžia 
| 2 vai. dieną. Filmus rodys 
'Jonas Grybas iš New Yor- 
; ko, kuris gerai patyręs ir
■ gražiai parodo.

Bus du filmai: Vienas 
apie Lietuvos jaunimo me
ninę šventę, kur tūkstan- 

' čiai jaunimo šoka ir dai-' 
nuoja, tautiškais kostiu- ! 
mais pasipuošę. Matysite, 

j kaip gražiai ir sveikai jau
nimas atrodo. Antras fil
mas — Lietuvių delegacija 
Lenkijoje. Matysite, kaip 
atrodo Lenkija, kaip gra-' 

i žiai ten buvo sutikta lietu-1 
i vių delegacija.

Ateikite, pamatykite Lie-! 
' tuvos pasiekimus, jos žemės 
j ūkius, naujus namus ir j 
i fabrikus.

Geras koncertas
Vasario 25 d. Lowell Me-! 

! morial Auditoriume įvyko 
Mary Costa koncertas. Tai 
gražaus soprano balso pa-Į 
skilbusi dainininkė. Pianu 
jai akompanavo F. Gahr. 
Koncertinė programa tęsėsi 
apie valandą ir pusę. Žmo- j

■ nes stebėjosi, kaip viena 
dainininkė taip ilgai ir gra
žiai gali dainuoti. Įžangos 
nebuvo, tai daug žmonių 
dalyvavo. Pageidau tina,

1 kad miestas dažniau su
rengtų tokių koncertų.

Nusivylė veiksniai 
i Vasario 25 d. DLKV klu
bas rengė veiksnių “Lietu- 

: vos nepriklausomybės’’ mi- 
' nėjimą. Klubas tą daro 
kiekiveneriais metais ir au
koja vis po $50. Šiemet jų 
parengimas buvo mažas, su 
dalyvaujančia grupe iš Bos
tono—gal apie 60. Nebuvo 
žmonių, nebuvo ir iš ko pi
nigų kaulyti. Sakoma, kad 
patys veiksniai kalbasi, jog 
tai gal jau bus paskutinis 
toks jų parengimas. J. B.

Miami Beach, Fla.
Mirė mama Miller

Kovo 13 d. mirė per spau
dą užvardinta mama Miller 
(Mrs. Hi Tobey Miller), žy
dų kilmės. Mirė sulaukusi 
114 metų. Ji gimė 1848 me- 

i tais, St. Peterburge, Rusi
joje. Ji paminė tuos laikus, 
' kuomet garsusis Karolis 
Marksas rašė “Komunistų 
manifestą”. Jos vyras mirė 
prieš 18 metų.

Ji su vyru ir šeima atsi
kraustė į Miamės Byčių 
prieš 25 metus iš Eaton
town, N. J. Paliko nuliūdi
me 4 sūnus, 4 dukras, 17 
anūkų, 52 proanūkus ir 46 

Į proproanūkus. Ji mokėjo 
I gerai kalbėt angliškai, ru
siškai, lenkiškai, žydiškai ir 
hebraiškai. Per savo visą 
gyvenimą ji mylėdavo šokt, 
polką, ir dainuot patrijotiš- 
ką giesmę “Yankee Doodle 
Dandy”.

Mrs. Miller nuolatos bu
vo linksmo būdo, niekad ne
buvo nusiminus auginant 
tokią skaitlingą šeimą. Bū
kime ir mes nesurūgėliais, 
šokime polką, gal dagyven- 
sime nors iki šimto metų.

V. J. Stankus

Miami, Fla.
Kaip gyvena biednieji 
žmonės Miami mieste

Mūsų miesto pdhaT'Šakp- 
si tiktai dabar Sužinojo ir 
pamatė, kaip lūšnynuose 
beturčiai gyvgna. Miesto 
majoras High ir komisio- 
nierius Riedel apžiūrėjo ke
lis tokius vadinamus “vieš
bučius” ir labai nustebę, 
kaip žmonės gali tokiose 
nežmoniškose vietose gy
venti, kur, pagal jų nuomo
nę, tiktai blusinyčios, di- 
didžiasio purvo, vabalų ir 
visokio brudo pilna. Tie 
vadinami kambariai tiktai 
būdos, iš vieno kambario 
padaryta du, pertv e r i a n t 
vieline tvora ar lentukėmis. 
Išvietėse nėra langų į orą, 
visa smarvė eina į tuos 
kambarius taip, kad gyven
tum išvietėse, nes tas pats 
oras. Tų kambarių dydis 
—4 pėdos pločio ir 8 ilgio, 
kaip tik tilptų mažytė lo
vuke.

Ponai sako, žiūrės, kad 
tokiose vietose daugiau 
žmonės negyventų. Tai ge
rai, bet ar tie ponai pasirū
pins, kad tie žmonės turė
tų iš ko už žmonišką kam
barį užsimokėti ir tinkamai 
pavalgyti. Juk jei jie turė
tų iš ko žmoniškai pragy
venti, tai tokiose vietose ir 
negyventų!

Viena amerikonka m a n 
sakė., kad ji kur tai skaitė, 
jog prie Sovietų valdžios 
esą vietų, kur padaroma iš 
vieno kambario du, pertve
riant lentomis. Tai jai at
rodę keista. Dabar aš jai 
parodžiau aprašymą apie 
tas vietas ir sakau, ar čia 
geriau? Tai ji nutilo ir nu
ėjo šalin.

Miamės miesto autobusų 
vairuotojai dar vis 

streikuoja
Bet Metro valdžia giriasi, 

kad jau 80 procentų busų 
kursuoja su naujais vai
ruotojais neunijistais, ir 
sako, būk tai tuojau visi 
busai būsią paleisti, nes jie 
moko naujus vairuotojus, 
nors su tais naujais turi ir 
nelaimių. Buvo jau keli 
žmonės užgauti per naujus 
vairuotojus. Vienai mete- 
riai galvą pramušė, ir nu
vežta į ligoninę mirė.

Kuo tas viskas baigsis 
negalima pasakyti. Man 
atrodo, kad tarp unijos 
narių čia nėra gerų vadų, 
neužtenkamai kovoja.
Buvo gera žiema Floridoj

Šią žiemą ne per daug 
šalto oro čionai buvo iki 
šiol. Turistai galėjo gerai 
saulute kaitytis i r jūros 
vandenyje maudytis. Čia 
jų yra gerokai privažiavu
sių. Bet dabar, jau artė
jant pavasariui, oras gero
kai atšalo ir daugeliui su
gadino gerą ūpą džiaugtis 
tomis gamtos grožybėmis.

Mes pasig -e n d a m gero 
“Laisvės” reporterio J. G., 
kuris taip gerai viską ap
rašydavo. Jis pamatydavo 
viską, kas tik kur būdavo, 
ką mes praleisdavom kaip 
neįdomų bei nevertą pami
nėti dalyką. Manau, kad ir 
kitų miestų žmonėms tie 
Aprašymai buvo įdomūs.

Saulutė

“JAV NEŠ UŽSIENIO 
NAŠTĄ”, — KENEDIS
Washingtonas. — Demo

kratų bankete, kuriame da
lyvavo 3,000 žmonių, prezi
dentas Kenedis, tarp kitko, 
sakė: “Ar mes norime, ar 
ne, bet turime būti pasiren
gę nešti sunkumą, kad pa
gelbėjus užsienyje “laisva
jam pasauliui”.

Bostonas ir apylinkė
šuniukas išgelbėjo 
moterį nuo mirties

Vasario'' 27 d. Francis N. 
Sendrowski, 36 metų, moti
na dviejų kūdikių, Glintone 
kasė sniegą nuo šalygatvio 
prie savo namo. Tuo pačiu 
sykiu 5 pėdų suledėjus snie
go krūva slydo nuo stogo 
tiesiai jai ant galvos ir par
mušė ją ant žemės. Ji nega
lėjo nei išslysti, nei išrėkti 
iš po sniego.

William Packett, kaimyn
ija, užgirdo šuniuką be per- 
stojimo- lojantį. Ji priėjus 
prie lango pamatė šuniuką 
bėgiojant aplink sniego 
krūvą, lipant ant jos ir žiū
rint į langą. Ji apsivilko ir 
išėjo pažiūrėti, kas ten yra, 
kad taip rūpestingai šuniu
kas loja. Prisiartinus prie 
kupsto pamatė, kad kyšo 
moters kojos iš po sniego. 
Ji pašaukė policiją.

Atvažiavusi policija dirbo 
apie 20 minučių pakol ją iš
ėmė iš po sniego. Moterį 
nuvežė į ligoninę, nutraukė 
paveikslus ir rado sulaužy
tą kairį klubą ir kaklo kau
lą. Daktarai sako, kad ji 
pagis, tik ims laiko.

Bedarbis užsimušė
William J. White, 60 me

tų amžiaus, buvo sužeistas 
antrajame kare, ir tas pri
vertė jį apleisti darbą. Jis 
labai nusiminė ir porą sy
kių bandė nusinuodyti, kuo
met niekur negalėjo gauti 
darbo.

Mr. White ir jo, moteris 
Doris, 55 m., vieną rytą, pa
valgė pusryčius skiepe, ku
riame jie gyveno, jų pačių 
name. Jis užmušė ją ir už
lipęs ant stogo nušoko ant 
gatvės ir užsimušė.

Rodos tokie atsitikimai 
neturėtų įvykti tokiame 
turtingame krašte.

Vyras ir moteris 
pardavinėjo narkotikus
Neseniai Bostono policija 

suareštavo 35 metų vyrą ir 
43 m. moterį už pardavinė
jimą narkotiškų nuodų.

Inspektoriai sako, kad jie 
abu buvo didžiausi narkoti
kų pardavinėtojai ir seniai 
jų-^ieškojo. South End 
apartmente gyveno sena 
moteris ir ji neturėjo bė
gančio vandens. Netoli gy
venantis vyras jai atnešda
vo vandens ir tuo pačiu sy
kiu jis jos apartmente pa
slėpdavo narkotikus. Mote
ris nieko nežinojo. Jis pra
dėjo girtis, kad neužilgo pa
darys apie $50,000. Tas jo 
gyrimasis pasiekė ir detek
tyvų ausis.

Jis du sykius į savaitę 
važiuodavo į New Yorką 
pirkti neapdirbtų narkoti
kų, o detektyvai vis juos se
kiojo. Ir galų gale juos su
areštavo. Neužilgo Bostone 
bus abu teisiami.

Mūsų ligoniai
Charles Radzevičius jau 

namie po sunkios operaci
jos. Jau kiutinėja po višti- 
ninkus ir renka kiaušinius. 
Jie turi nemažai vištų.

Anthony Zynsky- taipgi 
jau yra savo namuose. 
Vaikštinėja po stubą. Jis, 
žmogelis', daug mėnesių bu
vo ligoninėj ir keli tūkstan
čiai dolerių jam išėjo. Mat, 
jis, beveik, buvo suparaly- 
žuotas.

Geo. Stukas, So. Bostono 
geriausias “pikčerninkas”, 
turėjo rimtą operaciją. Jau 
sugrįžo į namus. Jaučiasi 
gerai.

E. R.

Maskva. —- Sulaukęs tik 
53 metų amžiaus mirė žy
mus šakmatistas Večesla- 
vas Ragozinas*

Kas myli kultūrą, tas 
remia Chicagos "Mildą

Be abejonės, kas myli ap- 
švietą-kultūrą, tas nuošir
džiai remia Čikagos pažan
giųjų lietuvių kultūros cen
trą Mildą!

Dėl to daugelis kultūri
ninkų įsijungia į tą gražią, 
ideališką Amerikos Lietu
vių Dailės ir Dramos klubo 
narių šeimą. Kiekvienas 
šios šeimos narys sulyg sa
vo išgale ir kiek kas at
jaučia pasirodo remdamas 
Mildą savo darbais ir pini
gais. Vieni iš jų prisidėjo 
su $100, kiti su keliais šim
tais, treti įstojo į garbės 
narių skyrių, įnešdami nuo 
$500 iki $3,500.

Daugelis šeimini n k i ų , 
kurios Mildos naudai ren
gia vakarienes kas penkta
dienis, ir daugelis meistrų, 
kurie atremontuoja, dažo ir 
puošia Mildą, prisidėjo su 
savo darbu nuo 100 iki 1,- 
000 valandų ir neėmė jokio 
atlyginimo už savo darbą. 
Visi ir visos savo darbą pa
aukojo Mildai.

Apie 100 klubo narių gy
vena už Čikagos ribų nuo 
100 iki 1,000 mylių ir dėl 
to negali naudotis šiuo kul
tūros centru. Jie ne egois
tiškai, o kultūriškai pro
tauja, aiškiai mato visuo
meninės apšvietos reikalą ir 
dėl to nuoširdžiai remia Či
kagos pažangiųjų lietuvių 
kultūros centrą Mildą.

Pažvelgus į garbės narių 
sąrašą, mes matome ne 
vien atskirų žmonių, bet ir : 
organizacijų vardus, ku
riuos puošia aukso žvaigž
dės, nurodant, kiek kas 
prisidėjo įamžinimui savo 
vardo.

Ačiū plačios visuomenės 
gausiai paramai, šiais 1962 
metais tapo atmokėtas Mil
dos mirgičius. Bet dar li
ko kelios dešimtys tūkstan
čių. dolerių broliškų-priva- 
čių paskolų. Už paskolas 
niekas neima nuošimčių — 
juos paaukoja Mildai. Vie
nok skolos—ne ronos, neuž
gis. Jas daugeliui reikės 
atmokėti.

A. L. D. ir D. klubo di
rekcija gerai žino, kad vi
sas Mildos skolas būtų ga
lima atmokėti dar šiais me
tais, jei iš tūkstančių JAV 
pažangiųjų lietuvių atsi
rastų dar bent keli šimtai 
Mildos mylėtojų, kurie įsi
jungtų į Ą. . D. ir D. klubo 
gretas, pasimokčdami įsto
jimo po $100 ir po vieną 
dolerį metinių duoklių.

Todėl, akivaizdoje virš- 
minėtų faktų ir gražių pa
vyzdžių, A. L. D. ir D. klu
bo direkcija dar kartą atsi
kreipia ir kviečia mie
las drauge, jei iki šiol nesi 
A. L. D, ir D. klubo nariu, 
neatidėliok toliau, įsijunk į 
šią garbingą, ideališką kul
tūrinę šeimą.. To reikalau
ja ir Jūsų kultūrinė etika, 
ir Jūsų garbė. To reikalau
ja Amerikos pažangiųjų 
lietuvių judėjimo progre
sas. Juk tu pats gerai ži
nai, kad Mildos išlaikymas 
ir jos skolų išmokėjimas— 
tai visų pažangiųjų lietuvių 
bendras ir neatidėliotinas 
reikalas. Stok po kultūrine 
vėliava į’ mūsų gretas!

S. VĖŠYS, 
spaudos komisijos 
narys

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valstijose auga pritari
mas perimti telegrafo ir te
lefonų įmones į šalies ran
kas. Pirmasis tą padarė Rio 
Grande do Sul valstijos gu
bernatorius Brizola.

Žinios iš
Fabriko literatų būrelis
ALYTUS. — Nedaugelis 

skaičiusių respublik i n ė j e 
spaudoje Stasio Šliužinsko 
satyrinius kūrinius težino, 
kad jis siuvimo fabriko ly
gintojas.

Apsakymus rašo ir jo 
darbo draugas Sigitas Džer- 
vus, eilėraščius kuria me
džiagos normuotoja Albina 
Navickaitė, siuvėja Genė 
Letkauskaitė, komjaunimo 
organizacijos sekret orius 
Jonas Kundrotas.

Fabriko literatai neseniai 
sukūrė būrelį. Jie numatė 
rengti savo kūrybos apta
rimus, į juos kviesti litera
tūros mokytojus, rašytojus, 
organizuoti literatūri n i u s 
vakarus.

Literatų būrelis jungia 
10 literatūros entuziastų.

Baravykai auga kambaryje
KAVARSKAS. — Repšė- 

nų kaimo gyventojas Kazi
mieras Šeštokas parnešė iš 
miško žemių. Žmona ruo
šėsi pasodinti fikusą.

Praėjo kiek laiko — šalia 
fikuso išaugo trys baravy
kai. Šeštokai juos nupiovė. 
Maždaug į>o mėnesio vėl pa
sirodė baravykai.

Tai ne vienintelis atsiti
kimas šiame kaime. Šalia 
kambarinių gėlių graži ba- 
r a v y k ų šeimynėlė išaugo 
kolūkietei Teklei Ragaus
kienei.

Našios stakles 
juostoms austi

VILNIUS; — Neseniai 
Taline įvykusioje parodoje 
buvo labai gerai įvertintos 
dviejų pavyzdžių bešaudyk- 
linės staklės kaspinams aus
ti, kurias pateikė Tarybų 
Lietuvos novatoriai. Abe
jose staklėse šaudyklė pa
keista adata.

Vienerias stakles su
konstravo Kauno “Kaspino” 
fabriko racionalizatoriai, o 
antrąsias — Lietuvos Liau
dies ūkio tarybos Lengvo
sios pramonės valdybos 
Centrinio projekt avimo- 
konstravimo biuro specialis
tai, vadovaujant inžinieriui 
V. Klusui. Pastarosios yra 
8-10 kartų našesnės už iki 
šiol naudotas stakles kas
pinams austi.

Naujos įmones
VILNNIUS. — Tris nau

jas įmones žemės ūkio tech
nikai remontuoti 1962-1965 
metais pastatys respubliki
nis susivienijimas “Lietu
vos žemės ūkio technika.” 
Tai įgalins žymiai pagerin
ti traktorių, kombainų ir 
kitų sudėtingų kolūkiams ir 
tarybiniams ūkiams pri
klausančių mašinų remontą.

Garliavoje tokia garny k-

Antano Metelionio Raštai

Apie Dievus ir Žmones
Autorius suteikia daug rimtą mokslinių įrodymų apie 
tai, kąip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys dievai ir jų garbinimai.
Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 

prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 
įkalbamojo užgrabinio gyvenimo. *

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gaunama ’’Laisvės” Knygyne. Reikalaudami rašykite:

v Laisvė,
t, • 102-02 Liberty Avenue 

Q?one Park 17, N. Y.
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Lietuvos
la bus įkurta remonto-tech- 
nikos stoties bazėje. Atei
nančiais metais numatyta 
pradėti šios gamyklos; pa
grindinio korpuso statybą;! 
J i kasmet remontuos i po4 
5,000 traktorių variklių.

Sudėtingų melioravimo ir. 
žemės kasimo mašinų, p 
taip pat traktorių variklių 
remontą numatyta sukon- 
truoti Viduklės remonto ga
mykloje, kuri taip pat ku
riama vietos RTS bazėje, tr

Trečia gamykla bus pastai 
tyta Panevėžyje. Šioje įmo-> 
nėję numatyta restauruotu 
bazinius agregatus, trakto?; 
rių mazgus ir atsargines 
dalis.

Naujos įmones 
rajono centre v

KALVARIJA—Čia pa
statyta stambi sviesto ga
mykla. Ketvirtųjų septyn-4 
mečio metų pradžioje ji iš
leis pirmąją produk c i j ą. 
Per pamainą bus perdirba-* 
ma 50 toną^pieno.

Gamykla aprūpinta na
šiais įrengimais. Visi ga-' 
mybos procesai mechanizuo
ti ir automatizuoti. Iš auto
mašinų bidonai su pienu 
bus transporterių paduoda
mi į automatines svarstyk
les. Čia pienas iš bidonų 
bus išpilamas, ir toliau be 
žmogaus rankų pagalbos 
praeis visus gamybos pro
cesus. \ .

Greta pagrindinio gamy
binio korpuso, kuriame 
įrengti aparatų, sviesto mu
šimo, sauso piano ir kiti ce
chai, pastatyta pajėgi ka
tilinė ir vandens slėgimo 
bokštas. Pirmą kartą res
publikoje čia sumontuoti 
įrengimai pieno atliekoms 
valyti. Įmonės gamins svies-, 
tą, sausą pieną, kafirą ir 
valgomuosius ledus.

Netoli nuo sviesto gamyk
los pastatyta nauja plytinė.. 
Neseniai ji išleido pirmąją 
produkciją. Per metus ra
jono statyboms įmonės duos 
apie 8 milijonus plytų.

Nauji gyvenamieji 
namai, įmones

KALVARIJA. — 12 ra
jono centro darbininkų ir 
tarnautojų name gavo bu
tus su visais patogumais— 
centriniu šildymu, vanden
tiekiu, kanalizacija, vonio
mis.

Užbaigtas statyti dar vie
nas namas. Antr a j a m e 
aukšte atšventė ’ įkurtuves 
penkios šeimos, pirmajame 
— įsikurs moderni parduo
tuvė.

Šiemet čia bus pastatyti 
dar trys gyvenamieji na
mai. Išaugo nauja sviesto 
gamykla. Stos rik i u o t ė n 
buitinio aptarnavimo kom
binatas.



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Linksmas širvy d o 
komentaras

Rašėme, kad laikraštinin
kas Raila neseniai piktai 
puolė “Vienybę”. Neva už 
tai', kad “joje pučia rausvi 
vėjai”. “Rausvi vėjai”, Rai
lai tai, kad “Vienybė su
pranta, jog lietuvių tautos 
kamienas tebėra Lietuva, 
kas jų bevaldytų. V. Sirvy
das šitaip dėl Railos atsilie
pė: “Mintin atėjo poeto 
Miškinio (išversto) suomių 
epo ’Kalevala” (ir poeto 
Lbngfell o w “Hiawatha”) 
stiliumi žodžiai:

Ir pragydo gaidužėlis, 
Užgiedojo vištos vaikas”

Kas link tų “bacillų”
“Vienybėje” rašo P. Va- 

riakojis:
“Šiaip jau lietuviškoji iš

eivija Amerikoje nuo raus
vų bacilų punktų, kaip “Vil
nis”, “Laisvė”, jų organiza
cijų ir veikėjų yra toli atsi
ribojusi. Tos bacilos prie
auglio kaip ir neturi, jų pa
vojus mažėja, nes tos raus
vos bacilos išmiršta senat
vės liga.”

Visa išeivija miršta “se
natvės” arba “sudžiūvimo”, 
nupuvus nuo kamieno šaka, 
liga. Per tai apdairesni 
šaukte šaukia kaip norint 
skiepyti šaką lietuvybės at
žalomis. Bet kaltinti “raus
vas bacilas” neatsargu. 
Kam prieš 40 metų rūpėjo 
bet kokios bacilos? O pačioj 
tėvynėj tos “rausvos baci
los”. mokslo pagalba, atro
do, visai ryžtingai išstumia 
“religines bacilas.” Jei jau 
kalbėti Variakojo žargonu...

Tai bent “vežimas”!
Kai šiomis dienomis mil

žiniškas džetas (reaktyvi
nis keleivinis lėktuvas), tik 
pakilęs iš Tarptautinio ae
rodromo, persivertė, ir stat
menai smigo įlankon, dau
gelis niujorkiečių lietuvių 
apie tai kalbėjo. Žuvo 95 
žmonės. Kalbėjo mūsiškiai, 
lygindami šitą susisiekimo 
priemonę su jų jaunystės 
greičiausia kelionės priemo
ne, “brička ant risorių”. O 
praėjusią savaitę Amerikoj 
džetas nuskrido iš Niujor
ko į Los Angeles per 2 su 
puse valandos!..

Šiandieniniai džetai yra 
nepaprastai brangūs: vien 
tik 10 padangų kainuoja 
$2,700, kas reiškia kainą 
vieno automobilio. Lėktuvo 
kabinoje yra 92 langai, 600 
skirtingų lempučių ir grin
dų ploto, kiek turi mažas 
dviejų miegamųjų namas. 
(Tie langai yra trigubi — 
dveji atlaiko 1,728 svarų 
spaudimą, trečias stiklas 
sulaiko žibėjimą). Lėktuvo 
kilimas vienas kainuoja 
$1,030, specialiai išaustas, 
kad sulaikytų triukšmą. 
Staliukų prietaisai, kurie 
įgalina jus patogiai valgyti, 
skrendant tūkstančio mylių 
greičiu, kainuoja $33,000, 
tiek, kiek kainuoja puošnus 
privatus namas. Dvi kėdės 
kainuoja $1,728, trys — 
$2,150. Lėktuve yra apie 40 
mylių vielų, lakūnai radaru 
gali matyti 150 mylių į prie
kį, gali kalbėtis su savo 
būstine iš bet kur, pilna vi
sokiausių automatinių ir 
pusiau automatiniu prietai
sų... Ką ten viską besuskai- 
čiuosi. Bet gera, kad techni
ka naudojama ne žmonių 
žudymui, bet patogumui. 
Tik gaila, jog žmogus vis 
dar nepajėgus sukontro
liuoti likimą — neišvengia 
nelaimių! I

“Drauge” rašoma apie 
lapkričio mėnesį Čikagoje 
įvyksiantį “Kultūros Kon
gresą”. Kultūra supranta
ma plačiai. “Draugas” pasi
kalbėjime su org. komiteto 
pirmininku Povilu Gaučiu 
patikslina, kad tai bus 
“Di-augo” “Kultūros kon
gresas”, iškelti “mūsų” lai
mėjimus, pritraukti mums 
jaunimą. To “jų” kongreso 
metu būsiąs suruoštas “lie
tuviškos” simfoninės muzi
kos koncertas (bet veltui 
jūs tikėtumėtės, kad jam 
diriguoti būtų, sakysim., pa
kviestas B. Dvarionas iš 
Vilniaus). Bus suruošta 

i“mūsų” dailės paroda (bet 
veltui jūs lauktumėte, kad 
joje būtu išstatyti susipaži
nimui Lietuvoj gyvenančių 

| tautiečių rinktiniai meno 
darbai), architektūrinių pa
statų paroda (aišku, tik 
“mūsų” grupės architektų), 
ir tt.
Rūko rūkai

Antanas Rūkas “Dirvoj” 
nusiskundžia, kad “laisvės” 
sąvoka jam rūkuos pasken
dusi. Bet jis galįs apsieiti 
ir be jos! Nes jis “patrio
tas lietuvis”, trokštąs išlik
ti lietuviu, galįs, taigi, pasi
tenkinti vien “laisvės jaus
mu, laisve-kvėpuoti, svajoti, 
mąstyti, grožėtis, kalbėti ir 
rašyti, ką nori”. Ir svar
biausia visai nejausti atsa
komybės nei už Lietuvos 
dabartį, ateitį ar jos įnašą 
kūryboj bei pasaulyj. Rū
kas, . “patriotinės išeivijos” 
bendradarbis, šią informa
ciją semia iš “laisvos” kata
likiškos ir nacionalistinės 
spaudos. Rūkas dėlto įžiū
ri rūke tikrą kūrybą tesant 
tik Vakaruose. Tik čia jam 
“vyksta gaivališkas litera
tūros nuansų” virpėjimas, 
natūralus sijojimas. Rūkas 
“gailisi”, kad “likusiems vi
sa tai neprieinama”, iki ste
buklu grįš XX amžiaus pra
džia ir to laiko ‘nepriklau
soma Lietuva”. “Stebuklai 
reti”, dėlto svajonių rūke 
Antanui: “žiauru, sunku, 
kieta, kartais nė nepakelia
ma gyventi svetur, neži
nant, nesuvokiant sugrįžimo 
į namus dienos”. Bet, girdi, 
tik “laisvės rūke” tegalėjo 
pasirodyti visi “didieji išei
vijos rašto kūriniai”, o Lie
tuvoje nieko vertingo, aiš- • 
ku savaime. Rūkui nebuvo 
ir negalėjo būti parašyta.
Iš rūko į stiklo kalną

Tą pačią savaitę, kai Rū
kas Antanas džiaugėsi 
“laisvės rūkų” derlium išei
vijoj, Antanas Venclova pa
teikė reikšmingą kritiką J.

I Avyžiaus paskutinio roma
no “Į stiklo kalną”, neseniai 
išleisto Vilniuje.

Venclovos kritika kaltina 
Rūką meluojant! Rašo: “gi
liai džiugina..., kad mūsų 
prozininkai užgriebia vis 
naujus gyvenimo klodus... 
kelia nekeltas problemas”... 
Venclovai patinka “gaivus 
rašytojo Avyyžiaus potėpis, 
aštri akis, gyvenimo tiesą 
mylinti širdis”. “Mūsų lite
ratūrinis jaunimas (Lietu
voj) taip karštai ieško nau
jų prozos kelių ir kartais 
netgi menkokas kūrinėlis 
išaukštinamas tik dėlto, 
kad jis parašytas naujau 
formos atžvilgiu, nors jo tu
riny ir sunku surasti tikro
jo novatoriškumo”...

Venclova, dabartinės Lie
tuvos neabejotinas literatū
ros autoritetas, net kriti
kuoja J. Avyžiaus romane

Mūsų “Kultui os
Kongresas” Čikagoje

neskoningus išsireiškimus 
ir “knaisiojimąsi, gal patai
kaujant miesčioniškai pub
likai, po fiziologiją” (kas 
dabar taip priimta Vakarų 
literatūroj ir “sex” filmuo
se). Tačiau A. Venclova 
duoda J. Avyžiui laisvę 
kurti kaip jis nori, duoda ir 
visuomenei laisvę įvertinti 
šį naujoviškumo bandymą. 
Baigia savo kritiką A. 
Venclova: “Daugeliu at
žvilgių (romanas) yra ak
tualus ir naujas, o paties 
rašytojo... nemėgintas žing
snis, gana stiprus ir savai
mingas. Romanas parašy
tas pastabiai, nuoširdžiai, 
nors meniniu atžvilgiu ir 
nelygiai. Mūsų paskutinių 
metų prozoj jis užima ryš
kia ir gana reikšmingą vie
tą.” /

Rūkas ir Venclova kalba 
apie mūsų lietuviškos lite
ratūros gyvybę abiejose pa
saulio pusėse. Štai kodėl 
svarbu, kad mūsų Rūkas 
žinotų, ką jis šneka, klai
džiodamas pats sau lais
vuos rūkuos, neieškodamas 
kelio į gyvą tėvynę, jos kū
rybą.
Mykolaitis — Putinas 
laisvas kuria

Norėtųsi, kad Antanas 
Rūkas, prieš rašydamas, 
pasistengtų įsivaizduoti, jei 
ne dalyvauti, tokiam subu
vime, kaip įvyko vasario 23 
Vilniaus Rašytojų Klube, 

i Kolegų lietuvių rašytojų ir 
žurnalistų pastangomis ten 
buvo V. Mykolaičio - Putino 
kūrybos vakaras.

Vakara atidarė E. Matu- 
zevičius, įvadą pasakė An
tanas Venclova. Pats Puti
nas kalbėjo apie kūrybinį 
kelią, apie poezijos paskir
tį, kaip jis supranta ir su- 

j vokia lietuvio kūrybos tiks
lą ir principus.

Jis dėkingas tarybinei 
santvarkai, kad joje rašyto
jui kūrėjui sudarytos visos 
sąlygos dirbti. (Užtenka tik 
palyginti su tuom beveik 
visų išeiviu rašytojų “poil
sio metu laisvės” sąlygo
mis.) Mykolaitis - Putinas 
toliau skaitė savo kūrybos 
būdingiausi u s kūrinius:... 
“M'ano mėnesiai”, “Juodųjų 
valandų būsenos”, “Dvi sau
lės”... Vėliau dar aktorius 
V. Kybartas skaitė ištrau
ką iš “Sukilėliu” antro to

lino, o muzikinės dalies pro
gramą išpildė M. Dvario
naitė, S. Narūnaitė ir E. 
Rimkaitė.
Skardžius pyksta ir mokina

Panūdęs Amerikoj tyri
nėti lietuvių kalba (!) kal
bininkas Pranas Skardžius, 
kaip matyti iš jo rašinio 
“Drauge”, pyksta ir barasi 
ant kolegų kalbininkų Lie
tuvoj, kam jie savo veika
luose vis priekaištauja pra
eičiai. Girdi, nėr čia ko, “ge
riau būtų, kad tarybiniai 
tarmėtyriai, kaip ir kiti da
bartiniai Lietuvos kalbinin
kai, pagaliau mestų šiokį 
visai tuščią propagandinį 
pasiknebinėjimą, geriau pa
žintų rašomąsias tarmes, 
daug rūpestingiau imtų fo
netiškai jas doroti ir savo 
aiškinimuose būtu sumanin- 
gesni, atsargesni.”

Skardžius rašo Marijonų 
spaudoj.

PERMAINOS KUBOS 
VALDŽIOJE

Havana. — Kuboje suda
ryta nauja vyriausybės for
ma. Kolektyvę vadovybę su
daro iš 25 asmenų direkto- 
riatas. Į sąstatą įeina F. 
Kastro, jo brolis Raul, ša
lies prezidentas Torrado, 
žymūs komunistų veikėjai 
Blas Blaca, A. Escalante ir 
kiti.

Daina ir jos reikšmė 
mūšy visų gyvenime

Žmonijos gyvenime nie
kas tiek negaivina sielos 
jausmų, kaip dainos. Paim
kime mažytį kūdikį, pama
tysime, kaip jis gulėdamas, 
su kojomis žaisdamas dai
nuoja tik jam žinomą dai
ną. Argi mes nematome 

kaip mokyklos amžiaus 
vaikai, darydami savo dar
bo užduotis, taipgi “mur
ma” sudarydami muzikalę 
dainą. Ypatingai, jeigu at
siranda įtempimas minčių, 
/ten prasideda, daina, arba 
“muzi kalis zurzėjimas”, 
kaip yra sakoma. Tas yra 
pas mus visus— daina, ka
da liūdi, daina, kai links
mas, daina, kai vienas, dai
na sueigoje.

Kodėl taip yra? Daina 
yra žmogaus jausmų išraiš
ka. Liūdesy daina duoda 
suraminimą, pakelia ūpą. 
sustiprina dvasią, padedi 
atgauti prarastas jėgas. Ir I 
leiskite pasakyti: daina yra 
žmogui vaistas. Be dainos 
mes liūdėtumėm. O liūde
sys, tai nuodai, kurie ėda 
žmogaus sąžinę—ėda patį 
žmogų.

Dabar pažvelgkim į žmo
nes, ir ką mes matom ? Mes i 
matom, kad tie, kurie ne-1 
merdi užsidarę savo bute, j 
bet eina visur, ypatingai 
kur yra daina, tie žmonės 
yra daug linksmesni ir at
rodo daug jaunesni. Ar to
kie žmonės dirba lengvesnį 
darbą? Ne... Vien tik todėl, 
kad jie visur eina su daina.

Todėl mes, matydami, kad 
daina yra mūsų jėgų stip
rintoja, nep r a 1 e i s k i m e 
progų, bet visados būki
me ten, kur yra daina. Štai 
mūsų Aido choras rengia 
Savo 50 metų'sukaktį, kuri 
įvyks gegužės 20 d., Schwa- 
ben salėj, kampas Knicker
bocker ir Myrtle Avės., 
Brooklyne. Toj dainų šven
tėj bus pavaizduotos dai
nos nuo chol’o susitverimo 
iki dabarties ir jo naujos 
dainos, kurios dar nebuvo 
iki dabar girdėtos.

Įžanga į tą didelę dainų 
šventę tik $1.50. Nelaukda
mi įsigykite tikietus iš 
anksto, kad atėjus nereikė
tų stovėti eilėj gaut tikie- 
tą. Reikia priminti, kad 
mes turime žinių, jog kolo
nijos organizuoja busus at
vykimui į. šią dainų šventę. 
Tai pagirtinas yra mūsų 
meno mylė tojų poelgis. 
Jiems ne per toli, ne per 
sunku dalyvauti jubiliejinė
je dainų šventėje. Todėl lai 

šis jubiliejus būna mūsų 
visti jubiliejus!

Chiorietis

Maskva. — TSRS ir Ry-
tų Vokietija : pasirašė pre
kybos sutartį.

Hatteras, N. Carolina. — 
Atlanto vandenyne bangos 
pusiau perlaužė tankerį. Iš 
34 žmonių įgulos kiti laivai 
išgelbėjo 33, tik vienas žu
vo.

BROOKLYN, N. Y.
Liūdnas Prisiminimas

Vasario 19 dieną suėjo 3 metai, kai mirė mano 
mylimas vyras

JUOZAS SPRAINIS
ir paliko dideliame liūdesyje mane, dukterį 

Teofilę, Podukrą Antosę ir posūnį Joną.
Ilsėkis ramiai, mano brangusis. Aš tavo kapą 
visada lankysiu, gailiomis ašaromis gėles ap- 
laistysiu ir niekad, niekad tavęs nepamiršiu.

Marijona Sprainienė
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Svarbi konferencija dėl 
gegužinės demonstracijos
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet A iii e f i k o s darbo 
žmonės ruošiasi prie Gegu
žės Pirmosios demonstraci
jų. Pranešama,, kad New 
Yorke jau gautas valdžios 
leidimas gegužinę demonst
raciją laikyti Union Sq. 
aikštėje. Svarbiausias šie
met šūkis bus už taiką ir 
visuotinį nusiginklai v m ą , 
prieš atominių ginklų ban
dymus.

Pasiruošimui prie šios la
bai svarbios demonstraci
jos yra šaukiama masinė 
konferencija šį šeštadienį,

Motery Klubo 
susirinkimas

Trečiadienį, kovo 21 d., 
7:30 vai. vakaro įvyks Mo
terų Klubo susirinkimas, 
Laisvės name.

Apart raporto iš Moterų 
Dienos minėjimo mitingo, 
bus ir kitų reikalų. Po susi
rinkimo, teko nugirsti, 
bus ir vaišių, kur galėsime 
pasikalbėti.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

Klaidos atitaisymas
Kovo 13 dienos “Laisvė

je” straipsnyje “Darbo uni
jos Tarybų Lietuvoje ir 
Jungtinėse Valstijose” įvy
kusi labai didelė korektū
ros klaida. Ten sakoma, 
kad Jungtinėse Valstijose 
vienam milijonui gyventojų 
išeina “tik apie 860,000 uni- 
jistų”. Gi turėjo būti “tik 
apie 60,300 unijistų”. Tai 
labai, labai didelis skirtu
mas. • ;.

Širdingai ačiuoju» mano 
geram draugui Frank Ža
vini iš Bethlehem, Pa., už 
atkreipimą mano dėmesio į 
šią klaidą. A, Bimba

GRAŽIAI SAVE 
NUSIBAUDĖ

Prieina prie manęs mano 
senas ir geras “kamarotas” 
Jurgis Bernotą ir sako: 
Mes su žmona negalėjome 
dalyvauti “Laisvės” suva
žiavime ir parengime. Tai 
dabar nusibaudžiu: štai 
penkinė.

Tas tik parodo, kad ge
ras, pažangus žmogus ne
sijaus gerai, kol neatliks 
savo darbininkiškos parei
gos. Užtikrinu, kad nuo 
dabar Jurgis jausis daug 
geriau. B.

Į J. TAUTAS ATVYKS 
TSRS DIPLOMATAS

Jungtinės Tautos, N. Y. — 
Pasitraukė G. P. Arkade- 
vas iš Jungtinių Tautų ge- 
neralinio sekretoriaus pa
vaduotojo vietos Politinės 
ir Saugumo Tarybos reika
lams. Į jo vietą atvyksta 
Eugenijus Kiseliovas, žymus 
TSRS diplomatas, kuris 
tvarkė TSRS reikalus Arti
muosiuose Rytuose. Kise
liovas yra 54 metų amžiaus.

kovo 17 dieną, 1 vai. popiet. 
Svarbu, kad konferencija 
būtų skaitlinga. Svarbu, 
kad joje gerai būtų atsto
vaujami ir lietuviai. Mūsų 
masinių organizacijų virši
ninkai turėtų pasistengti 
konferencijoje dalyvauti.

Konferencija įvyks gerai 
žinomoje Estonian Hall, 
2061 Lexington Ave. (prie 
125th St.), Manhattane. Į 
konferenciją kviečiami ir 
šiaip žmonės, kurie suinte
resuoti šių metų gegužinės 
demonstracijos pasisekimu.

Komitetas

Filmai
Last Year at Marienbad

Šis francūzu - italu bend- t c
rai gamintas filmas yra 
įdomus tuo, kad jis nėra 
niekuo panašus į mano iki 
šiol matytus francūzu fil
mus. Nepanašus nei į Hol- 
lywoodo. Kuo j i s skirtin
gas?

Jo žvaigždės — Delphine 
Seyrig, Georgio Albertazzi, 
Sacha Pitoeff — mažai kal
ba. Beveik visu filmu žiū
rovą veda vienas aiškintojo 
balsas, kuris tik įveda į 
sceną ir palieka pačiam su
sirasti išvadą.

Aktorių žvilgiuose jauti 
meilužių trejukės dramą, 
nors įprastinių perkrautų 
glamonių čia nematyt. Pro
tarpiais'atrodo, kad drama 
tuoj pavirs tragedija, vie
nok užbaiga palieka žiūro
vą savęs tebeklausiant: kas 
čia ką daugiau mylėjo, kas 
ką suvylė, ar kas kuriam 
prasikalto? Išvada gali bū
ti kiekvieno savotiška.

’ Filmuotas sėnybiniai iš
taigingame, puošniame, vie
nok nykumų panašiame į 
kokį vienuolyną, lyg" ir vieš
butyje, kur turtuoliai poil
siauja.

Rodomas Carnegie Hall 
Cinema teatre, 7th Ave. 
prie 57th St., Manhattane. 
Kalbamas francūziškai, įra
šai angliški. 1 S.

SKUNDŽIA JUNGTINES 
VALSTIJAS „

New Yorkas. — Theresa 
Scozzafava, 77 metų am
žiaus, apskundė Jungtinių 
Valstijų vyriausybę, reika
laudama $10,000 nuomos už 
laikymą jos “jarde laivų”. 
Jones Point, N. Y., Hudso- 
no upėje, JAV yra pastatę 
190 karo ir kitokių laivų. 
Senukė sako, kad ta upės 
įlanka yra jos nuosavybė.

Paieškojimas
Ieškau savo giminių, Liaugotų

Petrą, Vincą, gyvenančius Ameriko
je. Jei gyvi, prašau atsiliepti, o 
jei ne, tai lai atsiliepia jų vaikai. 
Petras Liaugotas, Mykolo, Šiauliai, 
Klaipėdos gatvė, Nr. 3, Lithuania, 
USSR.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
yra PIONIERIUS ir 

Labiausiai Patyręs Tvarkyti 

KELIONES I LIETUVĄ 
ir į visus kitus

RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
PLANUOJATE KELIONĘ 
ilgiau ar trumpiau pabu

voti su savo 
GIMINĖMIS 

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

JUS SUTAUPYSITE 
COSMOS gali padėti 

ATSIGABENTI jūsų 
gimines iš USSR

Bet kokią kelionę planuojant— 
į bet kokį kraštą, susižinokite 

arba ateikite į

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

Tel. CI 5-7711
I

Pamatykite įdomius iš 
Lietuvos paveikslus!f

Sekmadienį, kovo 18 d., 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, LDS 1-oji kuopa 
ruošia įdomią popietę.

Bus parodyta Lietuva /xz- 
veiksluose.

Jonas Siurba, kuris pra
ėjusią vasarą lankėsi Lie
tuvoje—buvo ten apie tris 
mėnesius — padarė daug ir 
įdomių fotonuotraukų, ir 
jas čia pademonstruos. Vi- 
s o s nuootraukos (slides) 
spalvotos, gražiai-sugabiai 
pagamintos, taip, kad jas 
stebint, žmogus susižavi.

Grįžęs namo, J. Siurba 
įsigijo naujutėlį aparatą 
paveikslams rodyti. Jis
veikia puikiai. Šitų žodžių 
rašytojas matė Siurba pa
veikslus demonstruojant, ir 
bežiūrėdamas labai grožėję
si. Žinau, tikiu, kad ir ki
ti žiūrovai taip pat mielai 
pasigrožės, juos matydami.

Kviečiu visus, kuriems 
laikas leis, atvykti į “Lais
vės” salę ir smagiai kultū
riškai praleisti sekmadienio 
popietę.

Pradžia 3 vai.
LDS Sevas narys

Gražiai atsižymėjęs 
jaunas lietuvis

Laikraštukas “Shelter 
Island Reporter” vasario 
17 d. platokai rašo apie 
Brooklyn© lietuviams gerai 
pažįstamų Juozo ir Izabe
lės Jackimų (Jakimavičių) 
šauniai atsižymėjusį sūnų 
Halas L. Jackim. šitas pa
lyginti dar jaunas ir gabus 
vyras šiomis dienomis iš 
New Yorko Universiteto 
gavo laipsnį “Doctorate of 
Education.” Pasirodo, kad 
Jackitti yra pilnai užsitar
navęs tokio atžymėjimo 
vienos garsiausių Ameri
kos aukštojo mokslo mokyk- 4 
lų-

Halas L. Jackim gyvena 
Corning, N. Y., ir turi di
džiai atsakingas pareigas 
kaip “Educational TV pro
ject director for the Corn
ing City School District.” 
Pradinį mokslą Jackim įsi
gijo dar pas tėvus gyven
damas ant Shelter Island. 
Vidurinę mokyklą ten bai
gė 1942 metais.

Jakimavičių sūnus Halas 
yra vedęs ir augina du gra
žius sūnus — Richard ir 
David. Aišku,, kad jo tėvai, 
kurie kadaise, kai gyveno 
Didžiajame New Yorke, 
buvo veiklūs lietuvių tarpe, 
su giliausia meile ir pasi
didžiavimu seka savo sū
naus karjerą mūsų šalies 
mokyklų sistemoje. f

ReP.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 18, savame name. Pra
džia lygiai 2 vai. popiet. Kviečiami 
visi direktoriai laiku pribūti.

J. G.

NEW HAVEN, CONN.
LLD 32 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 20 d., 7:30 vai. vak. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes per 
du mėnesius neturėjome susirinki
mų, nei jokių parengimų. Tad jau 
laikas darbuotis ateičiai. Būkite 
visi, ir aš būsiu. Barbora Medley, 
org. (Vieta nepažymėta—Adm.)

(22-23)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

silkių vakarienę: taipgi bus namie 
keptų piragų. Vakarienė bus kovo 
(March) 17 d., Lietuvių Tautiško 
Namo mokyklos kambary, school 
room. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus ant vakarienės.
Rengimo Komisija

(21—22)
------------------------- >•"

Užrašykite Laisvę savq* 
giminėms į Lietuvą. Kurw 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.




