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KRISLAI
Niekados, ponas Prezidente! 
Naujiems žygiams. 
Mūsų Lietuvai pagalvoti. 
Kas per fanatikai?

Tarybų Sąjunga stoja už 
visuotinį nusiginklavimą

| Areštavo Komunistų “Šimtai milijonų žmonių
partijos vadus stoja už taikų,” Chruščiovas

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje A. Gro
myko pateikė Tarybų Są
jungos nusiginklavimo pla
ną ir jo apibūdinimui sakė 
kalbą. Tarybų Sąjungos 
planas sudaro apie 40 pus- j sulaikyta 
lapių knygą, 
nio .ministras sakė, kad 

I planas paruoštas prisilai- 
ana kant nusiginklavimo rezo- 

* dieną jis matė reikalą labai liucijos, 'kurią bendrai pa- 
Loty- gamino Jungtinės Valstijos 

ir Tarybų Sąjunga, o Jung
tinių Tautų Asamblėja 
vienbalsiai užgyrė.

Jis sakė, kad visa žmoni
ja apimta karo baimės, nes 
kiekvienam yra aišku, kokį 
baisu sunaikinimą neštų 
dabartiniai ginklai, o ypa
tingai atominiai ir hidroge
niniai. Jis nurodė, kad vi
sas pasaulis su viltimi žiū
ri į šią konferenciją ir ra
gino 
savo

Tai kas gi apmokėjo?
Graži idėja.
Kur daugiau?
Perskaičiau ir “išsigandau.”

— Rašo A. Bimba —

Prastai, matyt, mūsų pre
zidentui Kenedžiui klojasi su 
programa’ dėl Lotynų Ameri
kos. žmogus puola despera
cijom Taip bloga, jog ;

rūsčiai prabilti tiesiai T 
nų Amerikos nutukusius val
dovus ir turtuolius.

Prašau. Rodydamas į juos 
pirštu : “Tie, kurie pastoja 
kelią ramiai revoliucijai, pa- 
d a r o prievartos revoliu 
neišvengiama!”

Mūsų prezidentas turėtu 
ti susipažinęs su istorija, 
tokiais pamokslais niekas 
siskaito. Lotynų 
viešpačiai niekados 
nepasitrauks, neužleis 
ramiai revoliucijai.

Kubiečių kelias yra vienin
telis kelias jais nusikratyti.

b ii- 
Su 
ne- 

Amerikos
geruoju 

kelio

Perskaičiau Chruščiovo še
šių valandų pranešimą Tary
bų Sąjungos KP Centro ko
miteto plenumui. Stebėtinai 
įdomus dokumentas. Išimtinai 
pašvęstas žemės ūkio reika
lams. Įvyks, turės įvykti, daug 
pakeitimų. Daug bus pertvar- 

► kymų ir perorganiz avimų.
Bus paliestos visos žemės ūkio 
šakos.

Chruščiovo siūlymai, atro
do, geri, praktiški. Jais bus 
siekiama aukštai pakelti Visą 
žemės ūkio gamybą. Ilgame
tės žolės 'užleis vietą kuku- 

• rūzams, runkeliams, pašari
nėms pupoms. Bus daugiau 
pieno, daugiau mėsos.

delegatus — neapvilti 
ir kitų šalių žmones.
TSRS už pilną 
nusiginklavimą

Tarybų Sąjungos
ginklavimo planas

iki 
iki 
at-

New Yorkas. — Pereitos 
savaitės pabaigoje, kada į 
Washingtona buvo pašauk
ti prie “Grand Jury” Ko
munistų partijos vadai, tai 

Gus Halla,

ginkluotąsias jėgas 
1,700,000 vyrų, o paskui 
1,000,000. Turėtu būti 
šauktos svetimos armijos 
iš kitų šalių, panaikintos 
kitose šalyse karo bazės, | ten areštavo

karo kurstymo į Jungtinių Valstijų Komu- 
partijos generalinį 

Benjaminą
TSRS užsie-1 propaganda ir eita prie to, | nistų 

kad kiekvienoje šalyje lik- sekretorių, 
tų tik milicijos jėgos palai- Davisą, 
kymui tvarkos. 

Tarptautinės 1 
palaikymui turėtų būti su- į 

organizuota Jungtinių Tau- j 
tų mjlicija, kuri -būtų bend
roje komandoje Vakarų, 
Rytų ir neutrališkų šalių 
komandieiių — visų tiijų neužregjstrav0 partiją. Už 
butų veto galia, tai yra, 
kad miliciją galima būtų 
panaudoti tik visiems ko- 
mandieriams sutikus.

T. Sąjunga ir kontrolė
Gromyko sakė, kad jeigu 

Vakarai sutiks priimti Ta
rybų Sąjungos nusiginkla- 

! vimo planą — eis prie jo 
I įvykinimo, tai Tarybų Są- 
| junga pri ims Vakarų 
paruoštą tar p t a u t i n ė s 

Žinoma,

, ir \r 
JAV Komunistų

Amerikos laisvėms”. Jie sa
kė, kad McCarrano įstaty
mas yra taip keistas, kad 
jį niekas negali išpildyti 
Matomai, ir vyriausybė tą 
jaučia, nes komunistų va
dus paliuosavo jiems užsi- 
stačius tik po $5,000 kauci
jos.

Maskva. — Sekmadienį, 
kovo 18 d., įvyko Tarybų 
Sąjungos parlamento depu
tatų rinkimai. Kremliuje, 
Suvažiavimų palociuje, kur 
susirinko 6,000 žmonių, 
kalbėjo Chruščiovas. Jis

nagrinėjo tarptautinę pa-
| dėtį. Sakė, kad dabartiniais

kad laikais yra trys svarbiausi 
;eiS- klausimai: nusiginkla v i- 

i su

Tik vienas dalykas šiame 
pranešime mane nuteikė pras
tokai. Sužinojau, kad mūsų 
mieloji Lietuvėlė smarkiai at
silikusi nuo Latvijos ir Estijos. 
Mažytė Estija stovi pirmoje 
vietoje.

Na, o mes taip visuomet di
džiuojamės mūsų šauniosios 
tautos darbštumu! Jei jau 
negalite latvių ir estų pra
lenkti, tai nors bent juos 
trumpiausiu laiku pasivykite!

Chruščiovo labai švelnutė 
kritika (geriau: prašymas, 

■^raginimas) turėtų sujaudinti 
visą Lietuvą. Tikimės, jog 
taip ir bus.

per fanatikai nūdien 
dar jaunutį Izraelį?

' Kas 
valdo 
Negražu, kai jie politiniai šo
ka pagal didžiųjų imperialis
tinių kraštų muziką. Bet 
kaip suprasti juos, kai jie nu
tarė uždrausti kiaulių augini
mą ir žada į Izraelį neįsileis
ti televizijos?

Mūsų klerikalai prisipažįs
ta, kad jiems baisiai nesiseka i 
su kova

partijos nacionalinį sekre--.jie eis į aukštesnius teis- klausimai:
I mus, nes tai yra pasinio j i- nio, taikos pasirašymo 

ic i mas prieš kiekvieną laisvai Vokietijomis ir likvidavimo 
į mąstantį JAV gyventoją. 
| Jie sakė, kad JAV vyriau
sybė stato koncentracijos 
logerius, į kuriuos ir be 
teismo planuoja uždaryti 
kiekviena, kuris J 
prieš karo pavojų, už taikų 
visų šalių sugyvenimą. G. 
Hali sakė, kad viena tokia 
stovykla yra statoma Ari
zonos, o kita — Pennsylva- 
nijos valstijose.

tvarkos| torių.
Davisą kaltina šešiais i 

i “prasikaltimais”, o Hallą — | 
penkiais, — pamatiniai už | 
tai, kad jie, būdami JAV 

j Komunistų partijos vadais,

kiekvieną kaltinimą gręsia 
po penkeris metus kalėjimo 
ir po $10,000 piniginės 
bausmės.

Partijos vadai sakė: “Šie 
areštai yra politinis smūgis

nusi-
siūlo kontroles planą.

kad per ketveris metus bū- tame plane neturės būti jo-
tų įvykintas pilnas nusi
ginklavimas, kaip didžiųjų, 
taip 
Pagal tą planą 
būti: tuojau 
atominių ginklų gaminimas 
ir jų bandymas, panaikin
tos atominės bombos, gene
raliniai štabai, uždarytos 
karinės mokyklos ir sulai
kytas karo laivų, lėktuvų, 
tankų, kanuolių ir kitokių 
ginklų gaminimas.

Tarybų Sąjunga ir Jung
tinės Valstijos, kaip dvi ga
lingiausios valstybės, turė
tų tuojau sumažinti savo

ir mažųjų š aliu
tu r ė t u 

sulaiky tas

kių “skylių”, tai yra, to, 
kad bent kuri šalis ar gru
pe galėtų apeiti tą kontro
lę.

imperialistinių kolonijų.
Taika su Vokietijomis
Chruščiovas f

Vakaruose, o
JAV, diplomatai

geriausias 
tai nusi- 
sugyveni-

.kė, kad 
ypatingai 

siaurina

turi

kovoja j j-aj]<os klausima kalbėdami 
? I ji ikii I ,• t t i " . . . .

Sako: Nepavyko sunaikinti 
Pietų Vietnamo partizanus

dolerių įrengimui eilės “ap
saugos” ir “radaro infor
mavimo” linijų, bet jau net 
JAV gynybos sekretorius 
McNama pripažino, kad tai 
buvo tik išeikvojimas pini
gų. Tos linijos jau paseno, 
nes dabar raketos galėtų 
atskristi į Jungtines Vals
tijas iš kitos pusės, o ne iš 
tos, kurioje linijos įreng
tos. Todėl yra 
apsisaugojimas, 
ginklavimas ir 

Imas taikoje.
T. Sąjunga
gaublinių raketų

Chruščiovas sakė, kad 
Tarybų Sąjungos moksli* 
ninkai ir militaririiai vadai 
jau pasigamino gaublinių 
raketų (Global rockets),,
kurios gali apskristi aplin
kui visą Žemę ir smogti 
ten, kur bus nutaikytos. 
Kas dėl jų pataikymo į 
cieliu, tai Chruščiovas sa- c. '
kė, kad jau .užtenka prisi- . 
minti vien kosmonautų Ga- 

I garino ir Titovo oro ląivus, 
■ “Vostok I” ir “Vostok II”,

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 100 JAV karių

Guam. — Apie 300 mylių 
nuo šios salos dingo Jungti
nių Valstijų lėktuvas su 
107 žmonėmis. Jame buvo 
arti šimto JAV karininkų, 
karinių specialistų ir karių, 
kurie skrido į Pietinį Viet
namą. Lėktuve buvo ir Pie
tų Vietnamo trys karinin
kai.

Kaip jau žinia, Pietų 
Vietname JAV karinės jė
gos dalyvauja kare prieš 
tos šalies partizanus. Ame
rikiečiai lakūnai skraido į 
frontą malūnsparniais pri-

prieš komunizmą, statydami Pietų Vietnamo 
Girdi, dasivarėme iki to, kad karius amunicija ir 
su savo žioplumu imame ir .

JAV pozicija
Ruskas, JAV valstybės 

sekretorius, sakė, kad mū
sų šalis dar neparuošė pil
no plano, jo pagaminimą 
paliko konferencijai. Jung
tinės Valstijos siūlo, kad 
būtų panaikinta 30 procen
tų atominių ginklų ir tuo
jau įvesta tarptautinė kon
trolė. Jos siūlo, kad einant 
prie nusiginklavimo, tai 
JAV ir TSRS pirmame 
laipsnyje turėtų savo gink
luotąsias jėgas sumažinti 
iki 2,100,000. JAV stoja už 
tai, kad tarptautinės tvar- j: 
Ično iNol a ilrirmn? h ii fu

Saigonas. —Pietų Viet
namo Ngo Dinh Diemo vy
riausybė jau prisipažino, 
kad jos ir Jungtinių Valsti
jų militaristų pastangos 
“tik dalinai pavykę prieš 
partizanus”. Jo armijęs da
liniai išvien su JAV karo 
lėktuvų grupėmis »siekė ap
supti partizanus * Mekongo 
upės srityje ir sunaikinti. 
Dabar sako, kad partizanai 
neteko tik apie 200 žmonių, 
o kiti “išsisklaidė”. Apie 
tiek pat neteko ir Diemo 
jėgos.

Grupė vietnamiečių, prie
šakyje su Dr. Pham Huy 
Quatu, įteikė pareiškimą 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui E. E. Noltingui. Jie 
sako, kad dabartinis Pietų

Vietnamo “prezidentas” 
Ngo Dinh Diemas nelegališ- 
kai išrinktas. Jis ne tik ne
siskaito su Pietų Vietnamo 
darbo žmonėmis, bet net su 
“demokratine opozicija”, ir 
jis mano su pagalba Jungti
nių Valstijų visiems padik
tuoti savo valią.

Opozicija sako, kad kol 
Ngo Dinh Diemas laikysis 
tokios politikos, kol šalyje 
nebus padaryta žemės re-

tik apie Vakarų susisieki
mą su vakariniu Berlynu. 
Jis sakė, kad laikas skaity
tis su faktu, jog yra dvi 
Vokietijas ir pripažinti Vo
kietijos D e m. Respubliką. 
Jis sakė, kad TSRS suteikė 
Vakarams daugiau laiko 
apsigalvojimui, idant visos 
valstybės bendrai pasirašy
tų taikos sutarti, bet jeigu 
Vakarai vis atidėlios, tail “Vostok I” ir “Vostok" II” 
prireikst pasakyti. Jeigu i kurie skrido beorėje erdvė-., 
jus nenorite pasirašyti tai- į je ir buvo nuleisti' ten, kur 
kos sutartį su Vokietijomis> nor§ta. Jis sake, kad prieš 
kartu su mumis, kas. būtų šiag TSRS raketas. niekas
visiems geriausia, tai Ta
rybų Sąjunga ir kitos taiką 
mylinčios valstybės pasira
šys sutartį su Vokietijos 
Demokratine respublika”.

Šimtai milijonų žmonių 
nori taikos

TSRS premjeras 
kad visose šalyse 

žmonių

sakė, 
šimtai 

forma, tai negalima laukti, mihj°nū žmonių trokšta 
i taikos, bet vis dar yra ag- 
i resyvės imperialistų jėgos, 
kurios, nenori atsisakvti

kad karas pasibaigtų.
Jie sako, kad tarp suim

tų partizanų yra dauguma nuo vartojimo ginklo prieš 
tokių, kurie apie komuniz- socialistines šalis, 
mą nieko nežino, bet jie ko- jau praėjo tie laikai, kada 
voja

Vienok

mais

kos palaikymui būtų suor
ganizuota Jungtinių Tautų 
armijos daliniai.

' Kas liečia generalinį nu
siginklavimą, tai, kaip 
TORS, taip ir JAV stoja už 
tai, kad jis būtų atliktas 
laipsniškai. TSRS siūlo, 
kad nusiginklavimą praves
ti per ketverius metus ir 
ket u r i a i s laikotarpiais; 
JAV stoja už tris laikotar
pius, bet metų skaičiaus ne
riboja.

Vėliausios žinios

pataikaujame komunizmui.
Chicagos marijonų laikraš

tis muša trivogą ir šaukia 
“saugotis,” ir dar kartą “sau
gotis.” Ypač pasidariusios 
pavojingos žinios iš Lietuvos. 
Jos prasiskverbiančios per jų 
pačių spaudos skiltis ir pade
dančios pakelti Tarybų Lietu
vos vardą. O tai, matyt, kle
rikalų laikoma didžiausiu nu
sidėjimu.

Mano patarimas: Saugoki
tės, būkite dar kvailesni, žiū
rėkite, kur nuvažiuosite!

{Tąsa 6-tam pusi.)

tą.

BRAZILIJA STATOSI 
ELEKTROS JĖGAINIŲ
Sao Paulo, Brazilija . — 

Dabartiniais laikais Brazili
jos elektros gaminimo jė
gainės turi tik 4,000,000 ki
lovatų - valandų pajėgumą. 
Brazilijoje yra labai didelių 
ir sraunių upių, prie jų ga
lima įrengti daug galingų 
hidro - elektrinių jėgainių. 
Eilę jų jau stato prie Para
na, Paraguay ir kitų upių.

JUGOSLAVIJA SKELBIA 
AMNESTIJĄ

Belgradas. — Jugoslavija 
paskelbė amnestiją politi
niams kaliniams, Tito val
džios priešams. Sakoma, 
kad iš kalėjimų bus paleista 
apie 1,000 žmonių. Užsieny
je yra 150,000 pabėgusių Ti
to priešų, kurie gali grįžti 
į savo šalį.

Paryžius. — Po virš sep- 
tynerių metų Francūzija 
baigė karą prieš alžyrie
čius — pripažino Alžyro 
nepriklausomybę. Šis karas 
Francūzijai atsiėjo apie 20 
bilijonų dolerių, o iš abiejų 
pusių žuvo virš 250,000 
žmonių.

Dabar Francūzijos ir al
žyriečių jėgos ' bendrai ka
riaus prieš vietinius reakci
ninkus - francūzus, kurie 
turi suorganizavę savo 
slaptą armiją ir vis nori 
viešpatauti ant alžyriečių.

Saigonas. — JAV malūn
sparniai, vairuojami ameri
kiečių, gabeno Pietų Viet
namo karius, kurie iš kul
kosvaidžių atakavo parti
zanus.

Londonas. — Anglijos 
aviacijos ministerija skel
bia, kad kerosinas yra daug 
saugesnis sprūsmi n i a m s 
(“jet”) lėktuvams, negu 
maišytas kerosino ir gazo
lino kuras.

I

Maskva. — Tarybų Są
junga jau pripažino Alžyro 
nepriklausomybę ir liaudies 
vyriausybę.

Bagdadas
Sirija tariasi sienų reikalu.

Irakas ir

V prieš nepakenčiamasIjie galėjo nebaudžiami 
darbo ir gyvenimo sąlygas. I griebtis ginklo. Laike Pir- 

įmojo ir Antrojo pasaulinių 
I karų Jungtinių Valstijų in- 

•I duštrialistai gamino gink
lus, amuniciją ir neapsako
mai pralobo. Jie ir vėl to 
norėtų. JAV teritorija ne
nukentėjo nuo tų karų, bet 
tie laikai jau praėjo. Bai
gėsi laikas, kada JAV ap
saugojo didjūriai. Jeigu da
bar kiltų naujas karas, J. 
Valstijų žmonės lygiai 
nukentėtų, kaip ir kitų ša
lių. Jungtinių Valstiiįu mi- 
litaristai išleido bilijonus

Guatemala. — Guatema- 
loje kartojasi žmonių suki
limai. Penktadienį virš 6,- 
000 darbininku ir studentu 
demonstravo, reikalaud a- 
mi, kad Ydigoros valdžia 
pasitrauktų. Demonstran
tus puolė armija ir policija. 
Per 9 dienas užmušė 25 
darbininkus ir apie 350 su
žeidė.

Damaskas. — Sirijos vy
riausybė kaltina Izraelį, 
kad jis puolė Sirijos pasie
nio sargus Galilėjo jūros 
srityje. Sirai atmušė izrae
litus. Pastarieji neteko apie 
200 karininkų ir karių už
muštais ir sužeistais, 4 tan
kų ir nemažai kitų ginklų. 
Izraelis sako, kad sirai ne
teko 30 karių.

Maskva. —TSRS moksli
ninkai iššovė Žemės paly
dovą, kuris skraido aplink 
Žemę nuo 135 iki 600 mylių 
atstoję. Per parą jis ap- 
skrenda Žemę 15-ką kartų.

JAV didins ‘Taikos 
korpuso” jėgas

Washingtonas. — S. Shri- 
veris, JAV “Taikos korpu
so” direktorius, reikalauja, 
kad “Taikos korpuso” rei
kalams Kongresas duotų 

nes jis mano 
padidinti iki

kad “Taikos

dar neturi apsigynimo prie
monių. Chruščiovas pareiš
kė: “Taigi, bent koks im- 

I perialistų užpuolimas ant 
bile socialistinės šalies būtų 
jų pačių saužudystė, nes 
mes turimb pakankamai 
priemonių agresorių sunai
kinimui”.

T. Sąjunga už pilną 
nusiginklavimą

Chruščiovas sakė, kad 
Tarybų Sąjunga darė viską 
išvengimui karo, to siekia 
ir dabar, nes pasitiki, kad 
nusiginklavimas nepakenks 
žmonijos žengimui į socia
listinę santvarką.

TSRS daug deda vilčių į 
nusiginklavimo konferenci
ją, kuri eina Genevoje. Jis 
žymėjo, kad JAV preziden
to Kenedžio pasisakymas 
atnaujinti atmosferoje 
atominius bandymus ken
kia nusiginklavimui ir, tai 
yra agresyvi manifestaci
ja. Bet tas nesulaikys žmo- 
niiu nuo kovos už taiką ir 
nusiginklavimą, o dar dau
giau paskatins.

Kas dėl kontrolės, tai 
Chruščiovas sakė. jog 
atominių bandymų kontro
liavimui nėra reikalo orga
nizuoti komisiją, nes visi 
bandymai, ar ore, ar pože
myje yra mokslinių instru- 
m e n t ų už rekorduojami. 
TSRS mokslininkai žino 
apie kiekvieną bandymu 
Jungtinėse Valstijose, o 
JAV mokslininkai tuojau 
sužinojo apie TSRS pože
minį bandymą, nors iš ank
sto apie tai nebuvo praneš
ta. Chruščiovas sakė, kad 
Vakarų spyrimasis dėl ato-

$64,000,000, 
nariu kiekį 
10,000. ' 

Jis sako, 
korpuso” vieno nario išlavi
nimas, pasiuntimas į kitą 
šalį ir ten jo užlaikymas minių ginklų tarptautinės 
per metus laiko Jungtinėms kontrolės komisijos — yrą 
Valstijoms sudaro $i9,000 iš- tik parodymas ju nenoro 
laidų. nusiginkluoti.
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Atkerta!
, JAV ŽYDAI REAKCIONIERIAI pastaruoju metu 

ėmė per spaudą šūkaloti, būk Tarybų Sąjungos vyriau
sybe pradėjusi persekioti žydus. Dėl šio triukšmo matė 
reikalo tarti žodį net ir Valstybės departamentas.

Valst. sekretoriaus padėjėjas Frederick G. Dutton, 
laiške, rašytame senatoriui Jacob K. Javitsui, pareiškė, 
jog nėra jokių žinių, jokių įrodymų, kad Tarybų Sąjun
gos valdžios organai kur nors būtų puolę, persekioję 
žydus.

Įdomu, kad net ir mūsų Valstybės departamentas 
jau nebegalėjo iškentėti netaręs žodžio prieš tuos, kurie 
pasiryžę siųsti visokias srutas Tarybų Sąjungos adresu.

Sąžiningų advokatų balsas
[ŽYMUS NIUJORKIšKIS advokatas Royal W. 

France parašė ir išsiuntinėjo laišką JAV Kongreso na
riams, raginant atšaukti McCarrano aktą, sulyg kuriuo 
valdžia pradėjo pulti JAV Komunistų partiją ir angliš
ka darbininku laikrašti “The Worker”.

C C v

Po laišku pasirašo dvidešimt kitų įžymių advokatų, 
profesorių.

“Pirmą kartą mūsų istorijoje niiįstatyminome (nu- 
legalizavome) politinę Partiją,” laiške sakoma. McCar
rano įstatymas (aktas), nurodoma, buvo pravestas pa
siremiant valdžios apmokamų šnipų liudijimais.

Reikalavimas, kad JAV Komunistų partija regist- 
ruotųsi, stato' pavojun kitas organizacijas, kurios sa
vo darbų programoj turi panašius reikalavimus, kokių 
turi toji partija,—veikti už taikos išlaikymą, padėti se
no amžiaus žmonėms, pastatyti daugiau gyvenamųjų 
namų visuomeninėmis lėšomis, etc.

Laiškas baigiasi žodžiais:
“Mes pasitikime, kad jūs sutiksite su mumis, jog 

McCarrano aktas turi būti atmestas, ir kad jūs darbuo- 
sitės ta linkme.”

Teisingas ir laiku tartas tauraus teisininko žodis. 
Jį privalo paremti kiekvienas, kuriam rūpi mūsų šalies 
ateitis.

Kostas Kubilinskas
EIDAMAS 39-UOSIUS METUS, mirė Įžymus Ta- 

rybų Lietuvos poetas Kostas Kubilinskas. Jis mirė rašy
tojų poilsio namuose, netoli Maskvos.

Kostas Kubilinskas buvo didžiulio talentą poetas. 
Jis rašė daugiausiai vaikams, jauniesiems skaitytojams. 
Išleido daug (dailininkų gražiai apipavidalintų) knygų, 
kurių ne viena pasiekė ir mus: “Raidžių paradas,” 
“Stovi pasakų namelis”, “Pumpurėliai”, “Gintarėliai”.

Vaikams literatūrą kurti ne kiekvienas gali, o Kos
tas Kubilinskas tam turėjo įgimtą talentą ir įsisavino 
gilią vaikų psichologijos pažintį.

1960 metais Kostui Kubilinskui buvo suteikta vals
tybinė premija už literatūrą vaikams

Gerbė ir mylėjo savo poetą Lietuvos vaikai, gerbė 
ir mylėjo jį ir suaugusieji, kaip nepaprastą talentą, kaip 
darbštų ir talentingą poetą.

Kaip gaila, kaip graudu skaityti tokio jauno, tokio 
V lentingo kūrėjo nekrologą, kaip skaudu apie jo mirtį 
rašyti!

Atšaukti boikotą!
ŠIANDIEN DIDŽIULIAI JAV sandėliai lūžta nuo 

maisto. Valdžios supirktas maistas stovi ten ilgus me
lus, o- už jo laikymą sandėlių savininkams tenka mokėti 
nemažas nuomas. Tiesa, milijonai amerikiečių tą maistą 
galėtų lengvai suvalgyti, jei jis jiems būtų dalijamas, 
nes milijonai mūsų krašto žmonių tebegyvena didžiu
liuose trūkumuose.

Bet, kalbėsime vienaip ar kitaip, JAV žemės ūkio 
produkcija pastatyta labai aukštame lygyje. Farmeriai 
galėtų pagaminti maisto kur kas daugiau, jei vyriausy
bė nesikištų į jų reikalus, šiuo metu, kaip žinia, vyriau
sybė tiesiog reikalauja, kad farmeriai mažiau sėtų, ma
žiau sodintų. Už tai, kad jie palieka savo žemės plotus 
nesėtus, neapdirbtus, valdžia jiems primoka.

Na, o mūsų kaimynka Kuba, josios vyriausybė, šio
mis dienomis pranešė, kad ten kai kurių maisto produk
tų jaučiamas trūkumas. Miestų gyventojai ten turės 
maistą pirktis sulyg kortelėmis, sulyg porcijomis.

Kuba galėtų sunaudoti daug JAV farmerių paga
mintų žemės ūkio produktų, jei Kenedžio valdžia nebūtų 
paskelbusi Kubai ekonominio boikoto. Ir boikotas pa
skelbtas tik dėl to, kad Kubos liaudis pasirinko sau skir
tingą visuomeninę santvarką nuo tos, kokią mes turi
me! Kubiečiai pareiškė, kad jie statys socializmą, kad 
įapitalizmaš jiems nepriimtinas. Dėl to mūsų šalies val
dovai pasiryžo kubiečius nubausti boikotu!

Ar tai yra žmoniška? Ar tai nėra dar kartą paro
dymas, kad kapitalistinė santvarka yra anti-humanis- 
tinė?!

. Reikia tą boikotą atšaukti!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Į
— ............ ■- ■■■• ■ ■■■".---------------- --------------------------------- -------- --------- .• ........

APIE GENEROLĄ 
ENRIQUE LISTERĮ

Čikagos marijonų laik
raštis spausdina pirmaja
me savo puslapy iš Wash- 
ingtono žinią 'po tokia ant
rašte: “Žymus raudonasis 
aukštame poste Kuboje.” 
Kas jis, tas “žymusis rau
donasis” ? Paskaitykite:

Enrique Lister, vadovavęs 
penktosios komunistu armijos 
daliniams ispanu pilietiniame 
kare ir tarnavęs kaip rusu 
generolas II Pasauliniame ka
re, jau yra aukštoje karines 
komandos pozicijoje Kuboje.

Gen. Lister, dabar turįs apie 
60 metu amžiaus, vadovauja 
kubiečių rakė t ų. artilerijos 
vienetams ir jis esąs vyriau
sias patarėjas strategijos da
lykuose ir kaip vartoti rusų 
ir čekų karinius reikmenis, 
pristatomus Havanos režimui 
nuo I960 m.

Lister yra gimęs Ispanijoje, 
kurio motina yra ispane, o tė
vas anglas.

Lister Kuboje jau yra nuo 
praėjusio spalio mėnesio. Tai 
atskleidė kubiečių pabėgėlių 
šaltiniai ir ispanai tremtiniai.

Kubiečių vyriausybė visai 
neslepia fakto, kad Lister va
dovauja milicijai ar regulia
rios armijos vienetams ir 
taipgi tarnauja štabe.

Mums nėra svarbu, ar 
Kuba slepia ar neslepia tą 
faktą, ką Listęris ten dir
ba. Bet argi jis nėra ge
ras žmogus-kovctojas? E. 
Listęris, patys marijonai 
pripažįsta, atsidavęs liau
dies reikalams vyras, gy
nęs Ispanijos respubliką, 
kariavęs prieeš kruvinąjį 
fašizmą. Toks vyras gali 
būti labai geras Kubos re
voliucinės liaudies talki- 
hinkas.

GUS HALL APIE KELIO
NĘ VAK. VALSTIJOSE

Tarybinė spauda skelbia 
tokį pranešimą iš Niujor
ko x

Vienas JAV Komunistų 
partijos vadovų Gus Hali, 
kalbėdamas su TASS-o kores
pondentu, p a s i d alijo įspū
džiais apie savo neseniai at
liktą kelionę po šalies šiaurės 
vakarų rajonus, šios kelionės 
metu jis aiškino JAV Komu
nistų partijos pažiūras dauge
liui dešimčių tūkstančių ame
rikiečių.

“Tai buvo viena įdomiausių 
kelionių mano gyvenime, — 
pasakė Hjall, — ir aš manau, 
kad jos rezultatai simbolizuo
ja kažką visiškai naujo mūsų 
šalyje—masinį ideologinį po
sūkį, vykstantį Amerikos jau
nimo ir Amerikos studentų 
tarpe.” Geriausiai tai išreiš
kė vienas studentas Oregono 
universiteto susirinkime. “Da
bartinei Amerikos studentų 
kartai,—pareiškė jis,—marks
izmas - leninizmas ir komu
nistinės pažiūros yra teisėta 
mąstymo forma, ir šias pažiū
rąs jie nori rimtai studijuo
ti.”

Gus Hali nurodė, akd1 kelio
nės metu ir ypač jam būnant 
Kalifornijos valstijoje, Ame
rikos “ultros” mėgino orga
nizuoti plačią kampaniją, 
siekdami neleisti, kad papras
tieji amerikiečiai išgirstų Ko
munistų partijos atstovo kal
bą.* “Tai buvo ne vien tik 
paprastas mėginimas neleisti 
man kalbėti,—pažymėjo Hali. 
—Tai buvo daroma aiškiai ke
tinant sukelti masinę antiko
munistinę isteriją. Bet šis 
kėslas sužlugo. Aš kalbėjau 
Kalifornijos universitete. Ma

išinė isterija šalyje nepapli
to.”

Nurodydamas savo kalbą O- 
regon valstijos universitete, 
kurios klausėsi 12 tūkstančių 
žmonių, Hali pareiškė, kad 
čia “ultros” smarkiai pralai
mėjo. Universiteto preziden
tas ! d r. Flemingas jiems pa
reiškė : “Bet kuris Jungtinių 
Valstijų universitetas, kuris 
neleis kalbėti komunistui, la
bai greitai pavirs antraeiliu 
universitetų.”. , .......... ,

Šiame susiripkimų Hą|l pus
antros valandos atsakinėjo į 
klausimus. Hali pastebėjo, 
kad įdomi net pati klausimų 
pateikimo tvarka. Viena stu
dentė' apėjo publiką su pieš
tuku ir popieriaus lapu, kuria
me turėjo būti įrašyti klausi
mai. Po to šiuos klausimus 
peržiūrėjo specialus studentų 
komitetas, kurio atstovas iš 
anksto įspėjo ’ susirinkusius: 
“Mes neleisime kelti jokių 
kvailų klausimų ir neleisime, 
kad jie būtu pateikti ponui 
Hali.”

Studentų klausimai, pažy
mėjo Hali, daugiausia buvo 
tokie: Kas yra socializmas? 
Kas yra komunizmas? Kaip 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
partija vertina kelią į socia
lizmą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose? Kokios taikaus 
sambūvio problemos?

Gus Hali pažymėjo, jog stu
dentai suprato jo žodžius, kad 
negalima importuoti arba eks
portuoti revoliucijos, ir sutik
davo, kad kalbos apie socia
listinės revoliucijos eksportą 
yra nesąmonė.

Toliau Hali atsakė į klau
simą, kokia, jo n u o m one, 
priežastis, kad Amerikos jau
nimo tarpe prasidėjo masinis 
ideologinis poslinkis. ‘"Tai,— 
pasakė jis, — sukėlė visa eilė 
Įvykių, visa eilė įtakų. Naujo
ji karta pradeda atspindėti tą 
naują epochą, kurioje ji au
ga... Dabartinei kartai iški
lusios problemos atspindi tą 
faktą, kad pasaulyje yra dvi 
valstybių sistemos. Jos at
spindi ir tą faktą, kad so
cializmas — tai realybė, kad 
jis yra, kad jis veikia. Vis 
daugiau jaunųjų amerikiečių 
supranta, jog jie yra dezin
formuojami, jog visa tai, kas 
jiems kalbama apie Tarybų 
Sąjungą — yr# melas. Jauni
mas nori žinoti’tiesą.”

Gus Hali pareiškė, kad jis 
pakviestas kalbėti dar 8 Va
karu koledžiuose ir 2 viduri
nėse mokykloje. Be to, jis 
gavo žymių T&comos miesto 
(Washingtono valstija) pilie
čių komiteto kvietimą, šiame 
mieste “aitroms” p a v y k o 
įbauginti vietos, pareigūnus ir 
priversti juos uždrausti jam 
kalbėti. Hali pasakė, jog ko
miteto nariai jam pranešė, 
kad jiems gėda dėl to, kas 
įvyko Tacomoje ir kad, jei
gu jis sutiksiąs, jie organi
zuos gausų mitingą, kad ir at
virame lauke, jeigu negalės 
gauti salės.

Taip, Amerikos žmonės 
nori išgirsti tiesos žodį apie 
komunizmą iš pačių komu
nistų lūpų. Matyt, dėl to 
valdžia pasisk u b i n o Gus 
Hali suimti, užčiaupti jam 
burną.

Kovo 15 d. Gus Hali ir 
Benjamin Davis buvo įka
linti. Grand džiūrė juodu 
įkaitino dėl neužregistravi- 
mo JAV Komunistų parti
jos. Jiedu laukia teismo. 
Abudu šiedu vyrai — įžy
mūs oratoriai, gilūs mark- 
sistai-leninistai. t_______
KRYŽIOKO BALSAS 
DANGUN NEIS

Kažkoks kryžiokas Čika
gos menševikų organe net 
per tris numerius pripėc- 
kojo ilgiausią malimalienę 
apie S. Nark-eliūnaitę. Ne
patinka ši žurnalistė tam 
tipui (jis net nebedrįso po 
savo vėploj imais pavardę 
'pasirašyti)a dėl to, kam ji 
savo p a s k e 1 b tuose įspū
džiuose iš kelionės Lietu
von neprakeikė komunistų!

Savo “kritiką” minėtasis 
“didvyris” baigia taip:

Salomėja Narkeliūnaitė jai 
vienai žinomais sumetimais 
stengėsi būti ypatingai neut
rali ir objektyvi. Betgi šis 
jos neįprastinis neutralumas, 
nors ir drumstas, bet yra 
v a n d u o į bolševikų propa
gandos malūno ratą.

Už šiuos kiškio pyragus 
“Vienybei” ir Amerikos lie
tuvių visuomenei gali būti dė
kingi Sniečkuj., okupu o t o j e

Lietuvoje’ ir Kapočius Ameri
koj; Wa&Mhgt’one.

Be to, it sekančiame, š. m. 
vasario 23 d., “Vienybės” nu
meryje tęsiamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos niekinimas.

Lietuviškų kryžiokų ir 
menševikų moralė yra to
kia: tą, kuris neniekins Ta
rybų Lietuvos,—mes jį (ar 
ją) niekinsime!

Tai sugedę, tai nesvarūs 
sutvėrimai. Ir tokie suge- 
dėliai skelbiasi, būk jie “iš
laisvins” Lietuvą!..

RAGINA SUSIMĄSTYT
Cleveland© smetonininkų 

organas liepia saviškiams 
organas liepia saviškiams 
reikią pravesti “reformas” 
taip, kaip reikalauja kun. 
J. Prunskis, kuris tuo klau
simu net ir straipsnį para-, 
še. Smetonininkų organas 
rašo:

Susimąstyti ne dėl to, kad 
straipsnis gražiai parašytas, 
bet kad suskaičiuota, kiek per 
paskutinį dešimtmetį Altas 
bereikalingai išleido pinigų. 
Kad tos išlaidos nepateisino 
atliktų darbų ir pan.

Kadangi vedamojo auto
rius žinomas žurnalistas, rašy
tojas, visuomenininkas, kele- 
tos knygų autorius, tat reikia 
stebėtis, kodėl tik šiandien, o 
ne prieš dešimti metų, išdrįso 
pakelti balsą prieš Alto vyk
domojo komiteto diktatūrinius 
ir savanaudiškus veiksmus?

žinoma, geriau vėliau, negu 
niekad. Taip ir šiuo atveju. 
Tik norėtųsi paklausti gerbia
mo autoriaus, kodėl prieš ke
letą metų taip neparašėte? 
Nesinorėtų tikėti, kad tų ne
gerovių Alte nematėte ir apie 
jas neskaitėte?

Vadinasi, kun. J. Pruns
kis ir tautininkai jau pa
matė ALTe negeroves. Pa
sirodo, jog kai k u r i e m s 
“veiksnių” didvyriams rei
kėjo dvidešimties metų, 
kad pamatytų minėtoje tar- 
boje skyles, pro kurias iš
bėga žmonių sudėti pinigai.

žinoma, kai kalba apie 
“negeroves” ir reikalingas 
“reformas,” tautininkai tu
ri galvoje P. Grigaičio iš 
tos tarybos išjojimą lau
kan.

Gerai, sakysime, jie iš
mes iš ten menševikų lyde- 
riuką, tai ką į jo vietą 
statys? Smetoniuką? V. 
Ras ten į? O kokias “gero
ves” tie nusišpicavę politi- 
kieriukai padarytų? Kuo 
jie doresni ar geresni, na, 
kad ir už tokį P. Grigaitį?

Politiniai raketieriai ėda
si ir piaunasi; vieni bando 
pasilaikyti prie “vadavimo” 
lovio, o kiti siekiasi juos 
iš ten nustumti šalin.

Vilniaus elektros skaitiklių 
gamykla pradėjo naują elek
tros skaitiklių “SO-T” gamy
bą. Naujieji skaitikliai pri
taikyti vartojimui tropinėmis 
sąlygomis. Dalis jų detalių 
pagaminta iš medžiagų, at
sparių korozijai, drėgmei ii’ 
aukštai temperatūrai.

Gamykla jau išsiuntė į In
diją, Vietnamą ir kitas šalis 
apie 2000 tokių elektroskai- 
tiklių.

Nuotraukoje: ruošiama iš
siuntimui eilinė skaitiklių par
tija. A. „ ....

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Pelnai virš visko

Trys didžiosios J. Valstijų 
automobilių pramonės kor
poracijos dabar giriasi, kad 
jos 1|961 metais padarė 
pelno (atmokėjus taksus) 
$1,333,800,000.

General Motors padarė 
$892,800,000; Fordas — 409 
milijonus dol.; Chrysler—32 
milijonus.

Kitos automobilių kom
panijos taipgi gerai pelnėsi.

Fordas giriasi ir tuo, kad 
nuo 1950 iki 1960 metų jo 
turtas padvigubėjo ir tikisi, 
kad 1970 metais taipgi pa
dvigubės, Oi gal patrigubės, 
kadangi buvęs Fordo prezi
dentas R. McNamara dabar 
yra gynybos sekretorius, 
tai galės daugiau militari- 
nių užsakymų Fordui pa
kišti. ' Į

American Motors korpo
racijos turtas dabar siekia 
net $332,958,000. Tai bus į 
tris ir pusę metų pakilęs 66 
procentais.

Tokius milžiniškus turtus 
automobilių pramonės kor
poracijos sukrovė didinda- 
mos skubumo sistemą, au
tomatizaciją, tuo pačiu me
tu darbininkų skaičių ma- 
žindamos.

Korporacijoms patarnau
ja ir tokie jų prieteliai, kaip 
Michigano gubernatorius J. 
Swainson, siūlydamos su
mažinti korporacijų taksus 
ir tuomi sutaupyti korpora
cijoms šimtą kitą milijonų 
dolerių.

Fordas yra jau davęs sa
vo mažiesiems automobi
liams dalių užsakymus Va
karų Vokietijoje padaryti, 
kur darbininkams tenka tik 
po 60 centų į valandą. Au
tomobilių darbininkų unija 
priešinasi tokiam Fordo el
gesiui.

Korporacijos neriasi iš 
kailio, kad dar didesnius 
pelnus padaryti. Turbūt, jų 
niekas negali prisotinti.

Daug reiškiantis 
pasisakymas

Detroite įvykęs naciona
linis Advokatų Gildijos su
važiavimas pasisakė labai 
svarbiais visuomenių i a i s 
klausimais.

Suvažiavimas griežtai pa
smerkė FBI direktorių Ed
gar Hooverį, grasina n t į 
bausmėmis tiems advoka
tams, kurie gina teismuose 
persekiojamus komunistus 
ir kitus pažangius visuome
nės veikėjus.

Suvažiavimas ragina Jus
ticijos departmentą sulai
kyti komunistų persekioji
mą, taipgi išlaisvinti iš ka
lėjimų politinius kalinius. 
McCarrano ir Smitho aktai 
privalo būt atšaukti, kaip 
demokratijai žalingi įstaty
mai; taipgi panaikinti Ne- 
amerikinės Veiklos komite-
tą.

Suvažiavimas pasisakė 
už visokios rasinės diskri
minacijos panaikinimą.

Kad padėti persekioja
miems teismuose ginti savo 
teises, suvažiavimas nutarė 
tam tikslui įsteigti fondą, 
kurį patys advokatai finan
siniai pasižadėjo paremti.

Tai buvo liberalinių pa- 
žvalgų advokatų suvažiavi
mas, kurio pasisakymas 
įva iriais visuomeniniais 
klausimais, demokratin i ų 
teisių gynimas yra daug 
reiškiantis šio šaltojo karo 
metu. Jis sutvirtina liaudies 
kovas prieš reakciją.

Alžyro karas ir 
pasaulinė taika

Alžyro respublikos laiki-

nosios valdžios atstovas Ab
del Kader Chanderli, kalbė
damas Advokatų Gildijos 
suvažiavime Detroite, pasa
kė:

“Kolonializmo sunaikini
mas Alžyre yra ne tik jo 
žmonių išlaisvinimas, bet ir 
visos Afrikos išlaisvinimas 
ir pasaulinės taikos užtikri
nimas”.

Jis Amerikon atvyko ko
voti Jungtinėse Tautose už 
Alžyro nepriklausomybę ir 
aiškinti amerikiečiams Al
žyro liaudies kovos tikslus. 
Jis aiškina tai valdžios par
eigūnams; teisėjams, advo
katams, unijų vadams ir 
abelnai visiems, kurie tik 
tuo klausimu domisi. Jis nu
rodo, kad Alžyro liaudies 
pargalė užduotų mirtinla 
smūgį visam kolonializmui 
ne tik Afrikoje, bet ir ki
tuose pasaulio kampuose.

Apie Ameriką jis pir
miau daug geriau manęs, 
kad jinai esanti persigerusi 
Abraomo Linkolno įsitiki
mais, bet dabar, atsistojęs 
ant Amerikos žemės, tuojau 
pajutęs diskriminaciją prieš 
Afrikos atstovus Jungtinė
se Tautose.

Kova už visų- tautų, visų 
rasių laisvę ir nepriklauso
mą gyvenimą siejasi su ko
va už pasaulinės taikos iš
laikymą. Alžyriečiai kovoto
jai tai supranta.

žiauri bausmė
Šioje kolumnoje pirmiau 

rašiau, kad Meksikos sosti
nėje įvyko teismas, kuria
me buvo teisiami piešėjas 
David A. Siqueiros ir žur
nalistas Filomena Mata. 
Taipgi atžymėjau, kad tei
sėjas net-per 30 dienų nega
lėjo nuosprendžio išnešti. ’

Pagaliau, jis paskelbė sa- 
’vo nuosprendį. Abu liaudies 4 
įvadus jis nuteisė kalėti po 
j 8 metus. Kįek pirmiau tas 
Ipats teisėjas pasiuntė kalė- 
i jiman ant 5 metų ir 8 mė- 
! nėšių geležinkelių darbinin- 
įkų vadą Demetrio Vallejo.

Tai žiauri bausmė už tai, 
. kad jie reiškė savo nuomo- 
i nes, simpatingas revoliuci
nei Kubai ir Meksikos liau-

1 dies kovoms.
Siqueiros buvo areštuo

tas 1960 m. rugp. 9 d. ir 
I kaltintas, kad jis organiza- 
Ivo studentų demonstraciją. 
! Bet gi jis įrodė, kad mini- 
i mos demonstracijos metu 
j jis buvo darbe — piešė val- 
idžios užsakytą piešinį. Ne
paisant to, jis buvo rastas 
kaltu.

Mūsų vyriausybės naudo
damas Teroras prieš komu-f' 
nistus ir kitus pažangiuo
sius vadovus, atrodo, pavei
kia ir mūsų kaiminkos Mek-. 
sikos vyriausybę persekioti 
liaudies vadovus.

Remtinas vajus
Dienraščio “Vilnies” di

rektorių pasktelbtas vajus 
sukelti $10,000 prašosi visų 
vilniečių ir laisviečių pagal
bos.

Patartina tiems, kurie 
dar prie vajaus neprisidėjo- 
te, nieko nelaukiant paskir
ti savo paramą “Vilniai”, 
žiūrėkime, kad vajus būtų 
sėkmingai išpildytas, “Vil
nis” finansiniai sustiprinta, 
kad galėtų galingiau mušti 
liaudies priešus.

Lisabonas, — Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė ad
mirolas Manueil C a r 1 o sy 
Q. Meireles. Jis buvo prie- 
šingai nusistatęs prieš Sa-T 
lazaro diktatūrą.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., kovo (March) 20, 1962
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žiūrint pro mano akinius
Šen ir ten LAISVĖS REIKALAI I Austriškasis

APIE MYKOLAIČIO- 
PUTINO kūrybą

Pernai Vilniuje išėjo įdo
mi 470 pusi, knygą — “V. 
Mykolaičio - Putino kūry
ba“ kurią parašė filologi
jos mokslų kandidatas J. 
Lankutis. Knyga apima 
kone visą Mykolaičio-Puti
no 50-ties metų kūrybinio' 
gyvenimo periodą. Žinoma,! 
tai nėra biografija, tik jo 
literatūrinių darbų nagri-' 
nėjimas, jų kritinė analizė, 
bei jų vertės iškėlimas.

Mykolaitis-Putinas, kaip 
buvęs kunigas ir buržuazi-

Pirmas stambus jo pro
testas prieš bažnyčią ir 
kleboniją pareikštas 1933 
m. romane “Altorių šešė
ly“ kuriame jis numaska- 
vo veidmainingą katalikų 
kunigų gyvenimą, parody
damas juos kaip sutanotus 
ūkininkus, reakcinius poli
tikus bei suktus verslinin
kus - biznierius, iškeldamas 
jų moralinį supuvimą ir 
grašiagaudystę. Už tai jį 
žiauriai puolė Lietuvos ku
nigai ir klerikalai. Atsa
kydamas į tai, jis 1935 m. 
metė kunigystę ir tapo pa
saulietišku rašytoju, pasu

kus, sekamais mętaįp Jejcli; 
mas pakartota tira
žu. Dideliais tiražais jis 
išleistas Lenkijoje, -Ukrai
noje, Latvijoje, Estijoje, 
Čekoslovakijooje ir kitose 
šalys-e.

Apie sukilėlius
Kitas, neabejotinai stam

biausias Mykolaičio-Putino 
darbas, tai istoriniai soci
ologinis romanas “Sukilė
liai“ kuriame autorius pa
sireiškė kaip socialistinio 
realizmo eksponuotojas. J. 
Lankutis savo knygoje apie 
tai sako:

nės ideologijos adoratorius, 
praeityje parašė daug raš
tų, kurie tarybinėje eroje 
vertinami neigiama pras
ime. Jo, kaip romantiko, 
poezija ir proza buvo per
sunkta estetine simbolika, 
kas šiuo metu laikoma de
kadentine aberacija, dėl to 
ir smerktina. Dabar pro
teguojama tikrovinė, gyve
nimo vaga einanti literatū- 

. ra, lygiai kaip ir visos ki
tos dailės bei meno šakos. 
Šiandieninė literatūra re
miasi socialistinio realizmo 
pradu, o ne romantika.

Mykolaitis-Putinas .nūnai 
yra vienas populiariausių 
Lietuvos rašytojų — poetų 
ir prozininkų. Jis pilnai 
persiorientavo politiniu-vi- 
suomeniniu atžvilgiu; jis 
atmetė savo praeities idea
listinę ‘ filosofiją ir tapo 
nuoširdžiu šios gadynės kū
rėju. Dėl to jis yra Lietu
voje labai gerbiamas ir 
vertinamas.

Mykolaitis-Putinas yra 
parašęs daugiau poezijos ir 
prozos veikalų, nei koks ki
tas lietuvis rašytojas. Kaip 
lyrikas, jis neturi sau ly
gaus. Jis yra daugiašakis 

, rašytojas, ekspertiškai pa
sižymėjęs poezijoje, dramo
je, novelėje, romane, istori
niai visuomeniniuose dar
buose, kritikoje ir pedago
gikoje. Šiuo metu jis Vil
niaus universitete dėsto li
teratūrą jos siekiantiems 
moksleiviams, verčia iš sve
timų kalbų (daugiausia ru
sų'ar lenkų) klasikinius še
devrus, kuria naujus mūsų 
tautai literatūrinius lobius 
ir perdirbinėja bei moder
nizuoja savo s-enesniuosius 
darbus. Jo raštų jau lei
džiama dešimtasai tomas.

Apie save Mykolaitis-Pu
tinas autobiografijoje ra
šo: “Nė vieną momentą 
nesigailėjau pasilikęs Lie
tuvoje.” Į užsienį su ki-

V. Mykolaitis - Putinas
Į ko kiek realistinio kelio 
; link, nors vis dar stipriai 
' laikėsi simbolistinės esteti- 
i kos įtakoje. Tai žymu jo 
i to meto vėlesniuose darbuc- 
| se, ypatingai poezijoje.
• “Altorių Šešėly” buvo 
i stambus einamosios gady
nės psichologinis dokumen-

“Didžiulį indėlį Mykolai
tis - Putinas įnešė į lietu
vių tarybinę prozą. Jo isto
rinis romanas ‘Sukilėliai’ 
priklauso prie pačių stam
biausių visos lietuvių lite
ratūros laimėjimų. Kartu 
jis atspindi naują Mykolai
čio-Putino kūrybos etapą. 
Šiame veikale plačiausiai 
atsiskleidžia socialistinė ra- 

! šytojo patirtis, jo posūkis 
' į socialistinį realizmą.”

“Sukilėliuose” autorius 
pasiėmė atvaizduoti 1863 
metų sukilimą prieš caro 
valdžią. Pirmasis romano 
tomas jau išėjo. Jame nu
šviesta Lietuvos gyvenimas 
prieš pat sukilimą, jam be
siruošiant. Antrasis tomas 
išeis šiemet, kuriame bus 
parodyta patsai sukilimas, 
kovų aktualijos. Gi trečia
me tome bus pavaizduota 
Lietuvos gyvenimas jau po 
sukilimo nuslopinimo; jis 
dar teberašomas.

tais jis nebėgo.
Mykolaitis-Putinas atėjo 

į literatūrą ir visuomeninį 
gyvenimą 20-j o amžiaus 
pradžioje. Rašinėti jis p ra

ndėjo dar būdamas Mari
jampolės gimna z i j o j e ir 
klierikaudamas kunigų se
minarijoje Seinuose. Žino
ma, savo raštus jis spaus
dino klerikalų spaudoje — 
marijonų “Šaltinyje,” 
“Draugijoje,” “Ateityje” ir 
kituose. Jo lyriškai išreikš
ti humanistiniai idealai ir 
polinkiai buvo varžomi ide
alistiniais pančiais ir kata
likiškosios scholastikos dog
momis. Savo kūrybos pra
džioje jis sekė Maironiu, 
ir Jurgiu Baltrušaičiu, bet 
vėliau juos pralenkė. Rusų 
simbolikai irgi jį veikė.

Giliai išsimokslinęs
Mykolaitis - Putinas yra 

giliai išsimokslinęs eruditas 
{ir nepaprastai talentingas 

Ą rašytojas. Jis gerai pažįs
ta pusaulinę literatūrą, ži
no jos vertę. Gal dėl to jis 
anksti pajuto ir kuniginio 
gyvenimo varžtus.

i tas, stipriai veikęs to. meto 
' liberalesnę ir pažangesnę 
| visuomenę, ypatingai jau- 
‘ nimą. Sakoma, jog nebu- 
| vo Lietuvoje nė vieno gim- 
! nazisto, kuris, ar kuri, ne- 
į būtų minėtojo romano skai- 
' tę, nors kunigai pragaru 
už tai grasino, skelbdami, 
jog jį skaitydamas jaunuo
lis užsitraukia’ mirtinąją 
nuodėmę ir turi iš to spa- 
viedotis. Visa progresuo
janti visuomenė minėtąjį 
romaną gyrė kaip geriausią 
tolaikinį kūrinį. J. Lanku
tis čia recenzuojamoje savo 
knygoje sako:

“Iki romano ‘Altorių še
šėly’ lietuvių prozoje nebu
vo personažo su tokiais iš
gyvenimais... Tik sukurda
mas intelektualinį tipą, pa
sižymintį stipria introspek
cija, rašytojas galėjo iškel
ti tokias svarbias inteligen
tijos gyvenimo problemas.

Kurdamas kun. Vasario

Anksčiau esame sakę, ir 
dar pakartosime, jog “Suki
lėliai” tai didžiausias My
kolaičio-Putino prozos dar
bas. Savo diapazono platu
mu ir gilumu jis prašoka 
“Altorių šešėly.” J. Lan
kutis savo knygoje (V. My
kolaičio - Putino kūryba) 
apie “Sukilėlius” kalba la
bai entuziastingai, jis juos 
vertina kaip geriausią kal
bamojo autoriaus didžiulės 
apimties kūrybos darbą:

“ ‘Sukilėlių’ problematika 
betarpiškai remiasi vaiz
duojamąja istorine situaci
ja. Daugelis gyvy b i n i ų 
klausimų, dėl kurių spren
dimo Mykolaičio - Putino 
herojai ryžtasi galvas pa
aukoti, šiandien jau iš
spręsti. Tačiau laikas — 
beveik visas šimtmetis, pra
bėgęs nuo anų įvykių,—ne 
tik nenutrynė tų problemų 
reikšmės, bet dar labjau iš
ryškino istorinio liaudies

paveikslą, Mykolaitis-Puti
nas ėjo iš dalies tuo keliu, 
kurį jau buvo pramynęs 
savo lyrikoje, taip organiš
kai siejančioje poeto lyrinę 
refleksiją su intelektuali
niu pergyvenimu... ‘Alto
rių šešėly’ labai praturtino 
realistinio vaizdavimo pa
tirtį lietuvių prozoje. Su
gebėdamas įžvelgti gyveni
mo reiškinių sudėtingumą, 
jų tarpusavio ryšius, My
kolaitis - Putinas atskleidė 
didelę gyvenimo tiesą iš pa
žiūros gana uždarame - as
menybės vidiniame pasau
lyje, sukūrė psichologiškai 
gilų buržuazinės inteligen
tijos dvasinio gyvenimo pa
veikslą ir davė lietuvių li
teratūrai naujo tipo realis
tinį kūrinį — psichologinį- 
intelektualinį romaną.”

“Altorių šešėly” romanas 
pasiekė negirdėtai aukštą 
tiražą. Lietuvių kalba jo 
išėjo net keturios didelės 
laidos, paskutinioji 1950 
m., iš kurios padaryta ru
sų kalbon vertimas, išleis
tas Maskvoje 150,000 eg
zempliorių tiražu. Tą išpir-

patyrimo svarbą, spren
džiant aktualius šių dienų 
visuomeninio gyvenimo už- 
d a v i n i us... ‘Sukilėliuose’ 
sukurtas vaizdų pasaulis 
žėri savitomis Mykolaičio- 
Putino meninės pasaulėjau
tos spalvomis... Socialinis 
požiūris į tikrovę išryškė
ja visame ‘Sukilėlių’ meni
niame audinyje, ir svar
biausia, kad sočia 1 i n i a i 
r e i š k iniai čia vertinami 
griežtai ir kovingai. Liau
dies, visų jos pažangiųjų, 
revoliucinių jėgų iškėlimas 
bei poetizavimas ir kartu 
Ziaudies engėjų bei visų re
akcinių jėgų pasmerkimas 
— yra pagrindinė idėjinė 
romano ašis.”

Gaila, kad vietos ribotu
mas neleidžia giliau panag
rinėti kitus J. Lankučio kny
goje gabia plunksna iškel
tus Mykolaičio-Putino dar
bus. Kitais metais jam su
kanka 70 metų amžiaus. 
Gal to jubiliejaus proga 
teks detalingiau apsistoti 
prie visos gerbiamojo auto
riaus kūrybos. Šiuo kartu 
linkime mūsų mylimam ra-

pasižvalgius
Mrs? Eleanor Roosevelt 

savo kolumnoje Philadel- 
phijos “Daily News” kriti
kuoja mūsų šalies vyriau
sybės žalingą užsieninę ir 
naminę politiką. Jinai pa
stebi, kad jeigu ne mūsų 
šalies auksas, tai daugelis 
Afrikos ir Azijos tautų bū
tų nuriedėję “Kubos Kast
ro keliais,” o dabar tos Af
ro-Azijos tautos visuose 
Jungtinių Tautų svarbes
niuose balsavimuose sėdi 
sau ramiai susilaikydamos 
nuo balsavimų.

Amerikos r e a k c i o nie- 
riams žodis “darbininkai” 
pasidarė pabaisa! Valdiš
kose įstaigose arba kitokio
se viešose vietose tik sumi
nėk žodį“darbininkas,” tuo
jau tave apšauks komunis
tu... •_•

Philadelphijoj privačių 
fundacijų paskirta $40,000 
teikimui pašalpos neturtin
gų tėvų moksleiviams, tu
rintiems didelius gabumus, 
bet negalintiems užsimokė
ti už mokslą. Stipendijos 
bus duodamos dvejiems me
tams.

Tarybų Sąjungoje as
mens kulto garbinimas rau
namas iš pat šaknių. Bet 
mūsų pažangiojoj spaudoj 
asmens garbinimas dar vy
rauja. Kai kurie laikraš
čiu korespondentai tik ir 
ieško progos, kad parašius 
laikraščiui kokio sau patin
kamo asmens pavardę, ku
ris visai niekuo nepasižy
mėjęs, o bet giriamas per 
spaudą.. Pav., toks ir ki- 
tok asmuo lanko dažnai or
ganizacijos susirinkimus. 
Kitam sukako 70 metų am
žiaus. ArgLtai turi kokios 
svarbos tūkstančiams skai
tytojų ?

(Spaudoje paminėjimas 
pavardžių žmonių, kurie 
veikia organizacijose, kurie 
atlieka naudingus visuome
ninius darbus, nėra joks 
asmenybės kultas, kaip ra
šo Progresas. Parašymas 
spaudoje apie veikėjus, pa
minint jų sukaktis, palie
čiant jų nuveiktus gerus 
visuomenės naudai darbus, 
taipgi nėra asmenybės kul
tas. Už gerus visuomeni
nius darbus turime žmo
nes pagirti, privalome juos 
viešai pagerbti. Taip daro 
visas kultūringasis pasau
lis, taip darome ir mes. 
Tik tegu mūsų žmonės ge
rai darbuojasi, tegu veikia, 
o visuomenė juos už tai my
lės ir gerbs, nes jip bus ta 
verti.—Red.) I

_ •
I

Vieną rytą klausau radi
jo žinių. Komentatorius 
nusigandęs, net kvapą per
traukdamas, prabilo:

—Rusai milžinišku grąž
tu, atomine jėga sukamu, 
gręžia žemėje plačią ir gilią 
skylę. Sako, jau turi iš- 
gręžę iki 18-kos mylių že
mės viduriuose. Kokiam 
tikslui ta skylė gręžiama, 
p a s i 1 ieka didžiausioj pa
slapty... Teigiama, kad net 
Pentagonas tąja rusų skyle 
s u s i d omėjęs ir susirūpi
nęs...

, Pregresas

šytojui geros s v e i k a t os, 
energijos ir ilgo amžiaus! 
To paties linkėtina ir My
kolaičio - Putino raštų ga
biam nagrinėtojui bei ver
tintojui—-J. Lankučiui; jis 
atliko tikrai girtiną darbą.

Šiomis dienomis aukų gauta sekamai: 
Montello Vyrų Dailės Grupė (per G. Shimaitį) '

Brockton, Mass........................ • •............. $65.00
N. J. Vajininkai ,(grąžino laimėtą dovaną

per A. Stripeiką) ...................................... 35.00
Nuo mapleparkiečių ......................................  25.00
Nuo velionės U. Žilinskienės šeimos,

Philadelphia, Pa. .. . ...................................  25.00
Philadelphijos vajininkai (per R. Merkį) .... 20.00 
P. Kunz, Brooklyn, N. Y. • .............................. 16.00
Charles Keras, Detroit, Mich....................... .  . 11.00
A. Skirmont, Brockton, Mass........................... 11.00
Ona Kershavich, Clifton, N. J. ...................... 11.00
F. Paserpskis, St. Clair, Pa..............................  11.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J......................... 10.00
Eunice Vale, Brockton, Mass.

(varde mirusių tėvų Valatkų) .............. 10.00
Monica Daunis, Brighton, Mass...................... 10.00
Jaunas Jonas, Chicago, Ill................................. 6.50
Pranė Belskienė, Brooklyn, N. Y...................... 6.50
A. Selvestrovich, Freeland, Pa.’..................... 6.00
S. Šaltys, Rockford, 111........................................ 6.00
August Seitz, Temple Hills, Md......................... 6.00
S. A. Wolf, Seffner, Fla..............................   6.00
J. Papartis, Bellevue, N. J................................  6.00
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y...................  6.00
St. Tamošiūnas, Montreal, Canada ................ 5.00
J. ir K. Stanislovaičiai, Waterbury, Conn........ 5.00
V. Misevičius, Norwood, Mass........................... 5.00
Marijona Scatch, Philadelphia, Pa.................... 5.00
S. Višniauskas, Valley Stream, N. Y....................5.00
Joseph Svinkūnas, Waterbury, Conn. ............. 5.00
Jurgis Bernotas, Woodhaven, N. Y.................... 5.00
J. Žvingila, Tarriffville, Conn........................... 5.00
KI. Briedis, Brooklyn, N. Y................................ 4.00
J. Pakutka, Chesire, Conn.................................. 4.00
V. Uždila, Plymouth, Pa..................................... 4.00
Barbara Gegžnas, Philadelphia, Pa.................. 4.00
Dr. A. K. Butko, Chicago, Ill.................................3.00
John Aluik, Easthampton, Mass............ . ......... 3.00
Josephine Maslauskas, Pennsburg, Pa.............. 3.00
L. Valančius, Valrico, Fla.................................. 2.50
P. Mockapetris, Valrico, Fla..............................  2.50
Chas. Savickas, Roxbury, Mass......................... 2.00
F. Benevich, Brockton, Mass............................. 2.00
Chas. Starisky, Oak Hill, W. Va....................... 2.00
E. Pacenka, Fairmount, Va...................................2.00
Anna Norkus, Detroit, Mich..............................  2.00
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y......................... 2.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y....................2.00
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J.................... ’ 2.00
Anton Gitaitis, Middletown, Del......................... 2.00
Po $1: J. Šinkūnas, Franklin, N. J.; J. Thomas, Ne

wark, N. J.; F. Olson, Kulpmont, Pa.; V. Simmons, 
Tampa, Fla.; St. Januškis, Miami, Fla.; B. Pivoriūniene, 
Philadelphia, Pa.; Anna Juknevich. Carrolltown, Pa.; 
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich.; J. Gates, J. 
Žebrys, Euclid, Ohio; U. Zaker, Cleveland, Ohio; J. Kve- 
dors, W'ilkes-Barre. Pa.; Charles Barnatovicz, Detroit, 
Mich.; B. Adams, Brentwood, N. Y.; M. Kubert, Gar
wood, N. J.; Anna Aukštis, Napa, Calif.; P. Baron, 
Brockton, Mass.; Natalie Lenigan, St. Petersburg, Fla.; 
J.K. Pens, Pittsburgh, Pa.; J. Rutkus, Philadelphia, Pa.; 
John Zulis Hyde Park, Mass.; Mrs. P. Naktinis, Bay
side, L. L; G. Mockevičius, Rochester, N. Y.

Tai tiek šį syki. Dėkojame viršminėtiems gerie
siems prieteliams už gražią paramą laikraščio. Tikimės, 
kad jų pavyzdį seks ir kiti skaitytojai.

Laisvės Administracija

Tokis prelatas Olšauskis 
buvo be kaukės

Kaunas. — Skelbimas, 
kad įvyks J. Kauneckio 
knygos “Prelatas Olšaus
kis” aptarimas, dalyvau
jant autoriui, į Profsąjun
gų kultūros rūmus sutrau; 
kė nemažai žmonių. Ir ne
nuostabu. Juk daugelis 
skaitytojų prelatą Olšauskį 
gerai pažįsta ne tik iš kny
gos. Ne vienas jų, skurdo 
verčiamas., savo prakaitu 
priverstas sutanotam iš
naudotojui krauti turtus, 
patyrė sunkią“ dvasiškojo 
tėvelio” ranką...

... Tribūnoje — knygos 
aptarimo dalyvis V. Petro
nis. Jis nurodo, kad J. 
Kauneckio “Prelatas Olšau
skis” — puiki knyga, de
maskuojanti ne vieną dva
sininką, atskleidžianti jų 
tikrąjį veidą.

— Olšauskis, — sako J. 
Kazlauskas, — buvo ne tik 
savo meilužės žudikas, žiau
rus, užkietėjęs kapitalistas. 
Jis pasižymęjo kaip ištiki-
mas caro ochrankos agen
tas, kuris savo išdavikiš
kai veiklai panaudodavo ir 
išpažintis, ir kitas religinio 
kulto priemones.

Su kokia neapykanta ir

“ultnf variantas
Viena dar daug kuo pri

mena Paryžių. Austrųnpo- 
ilsi naktimis drumsčia*’.^'ū- 
viai ir bombų sprogimai. Vie
niečius, kurie gyvena neto
li Austrijos parlamento, ne
seniai pažadino šūviai ir iš
muštų langų skambėjimas. 
Vėliau paaiškėjo, jog buvo 
šaudoma į parlamento; riį- 
mų langus iš pravdžiirtlj&ft- 
čįos. automašinos.
’* Netrukus įvyko na’ujds in
cidentas. Nakties priedan
goje nežinomi žmonės įsi; 
veržė į kapines Insbruke ii’
išniekino kelias dešimtis žy
dų kapų. ■

Kaip praneša laikraštis 
“Folksštime,” prie parla- 
to rūmų buvo rastas plaka
tas su grasinančiu užrašu: 
“Vokiečių jaunimo korpora
cija tęs kovą.” Trispalvė 
juodai raudonai auksinė 
juosta pritvirtinta prie pla? 
kato atitinka Vakarų Vo
kietijos valstybinei vėliavai. 
Ant išniekintų žydų kapų 
buvo išpiausyta fašistinė, 
svastika. Nusikaltėliai nė 
nesiruošė nuslėpti savo nu
sikaltimų pėdsakų, veikė ci
niškai ir įžūliai.

Policijai pavyko suimti 
kai kuriuos betarpiškus 
provokacijų vydytojus. Nu
statyta, kad Gerdas Konso- 
likas ir Giunteris Feiferis 
sistemingai rengė ginkluo
tus užpuolimus, sprogdino 
bombas. Jie apšaudė ir 
Austrijos parlamento rū
mus. Buvo išaiškinti ir ki
ti aktyvūs provokacijų da
lyviai — “Olimpijos” neona- 
cistinės studentų korporaci
jos nariai. Visa tai tvirti
no, kad neonacistų išsišoki
mai yra organizuoto pobū
džio. *

Tačiau Austrijos teisingu
mo organai nušvietė at
skleistus faktus vos nekaip 
nekaltą nepilnamečių jau
nuolių žaidimą. “Palikite 
ramybėj šiuos dykinėtojus, 
jie niekam nepadarys blogo. 
Juk tai tik maža saujelė ne
pataisomų,” — tvirtino savo 
ruožtu vidaus ir gynybos 
ministerijų atstovas. Rami
nančios tabletės atliko savo 
vaidmenį. Nusikaltėliai bu
vo už užstatą išleisti į lais
vę.

Ką gi, bausmė beveik pa-
md Krylovą — paėmė lyde
ką ir įmetė į upę! Anks
čiau tokių pat “represijų” 
nrieš fašistus ėmėsi ir 
^rancūzijos valdžios orga-

pagieža prisimena A. Šidiš
kis prelatą Olšauskį! Sun
ku, atrodo, patikėti, sake 
A. Šidiškis, kad žmogus 
kuris vaizdavosi esąs pa
triotas, aukštos moralės 
per savo steigiamų klerika 
linių organizacijų nariur 
šnipinėdavo, persekiodavo 
pažangius žmones ir be rei
kalo juos sodindavo į kalė
jimą!

Ne kokius prisiminimus 
susirinkusiems atskleidžia 
J. Stačiūnas, kuris pas 
“vargstančiųjų g 1 o b ė ją” 
bernavo trejus savo jau
nystės metus.

Tarsi šiandien mato jis 
Olšauskį su Skvirecku, be
sijuokiančius iš darbinin
kų, kurių lūšnas griovė tik 
dėl to, kad šie “sielų gany
tojai” norėjo praplėsti savo 
valdas...

—Vertinga knyga,—sa
ko aptarime dalyvavęs V. 
Žilionis. — Todėl J. Kau- 
neckis neturėtų padėti

tai. Išdavoje — “ultros” pa- 
‘ aipsniui tampa padėties 
nešpačiai jau ne tik Alžyre, 

’Aet ir metropolijoje.
Nejaugi Austrija laukia 

'okios įvykių raidos?!
A. šermukšnis

..*■------- --- - - - - — .

NASSERIS SUSIRŪPINO
Kairas. — Vasario mėn. 

buvo išrinkta 1,750 atstovų 
i kongresą, kuris balandžio 
mėnesį susirinks. Kongre
sas svarstys ir valstybės 
vardą. Kada Egiptas susi- 
iungė su Sirija, buvo priim
tas Jungtinės Arabų Res
publikos vardas. Sirijai pa
sitraukus ir vardas neten
ka pagrindo.

Pabaigoje autorius J. 
Kauneckis papildė kalbėju
siųjų mintis, papasakojo, 
kokiu būdu jis rinko kny
gai medžiagą.

Knygos aptarimas paro
dė, kad tarybiniai žmonės 
neapkenčia i š n audotojų,

plunksnos. Jis galėtų dar kuo jie besidangstytų, pui- 
parašyti tokių puikių, di- kiai pažįsta tikruosius dva- 
delę pažintinę reikšmę tu- sininkų kėslus.
rinčių knygų. S. Kalnėnas
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Žymusis karvedys J. Uborevičius Žinios iš Urugvajaus
Ždmiau telpąs generolo J. 

Žil^urkaus straipsnis paim- 
tą$r,iš žurnalo “Mokslas ir 
gyyępimas” (1961 m. num. 
12L ; Straipsnio autorius 
šiuo metu gyvena Vilniuje. 
Aprašomasis g en. Jeroni
mas Uborevičius tragiškai 
žuvo Stalino asmenybės kul
to laikais.—Redakcija

Į šlovingus Tarybų Sąjthi- 
gos karinės istorijos pusla
pius'įėjo pilietinio karo did- 
vytib ir karžygio Jeronimo 
Uborevičiaus vardas.

Triuškinant užsienio in-' 
terventus ir baltagvardie- 
čius, kuriant Tarybų Sąjun
gos Ginkluotąsias pajėgas 
pilietinio karo metu ir po
kariniais metais, vystant ir 
tobulinant karinį tarybinį 
mokslą, didelį vandmenį su
vaidino lietuvių tautos sū
nus Jeronimas Uborevičius, 
atidavęs savo gyvenimą už 
Komunistų partijos reikalą.

Gimęs 1896 metais Ute
nos apskrities valstiečio šei
moje, J. Uborevičius iki pir
mojo pasaulinio karo suge
bėjo baigti vidurinį moks
lą. Karui prasidėjus, J. 
Uborevičius buvo pašauktas 
tarnybai į carinę Rusijos 
armiją. 1916: metais bai
gęs artilerijos mokyklą ir 
pakeltas į karininko laips
nį, buvo išsiųstas į frontą, 
kur greitu laiku tapo lauko 
artilerijos vadu. F r o n t e 
b e n d r audamas su karei
viais, pergyvend a m a s su 
jais kartu fronto sunkumus 
ir vargus, J. Uborevičius 
gerai suprato, kad karas 
naudingas tiktai buržuazi
jai — kapitalistams ir dva
rininkams. Todėl, kai at
skrido žinia apie carinės 
patvaldystės ž 1 u g i m ą ir» 
1917 m. Vasario revoliuci
jos laimėjimus, J. Uborevi
čius iš karto surado vienin
telį teisingą kelią — tų me-1 
tų kovo mėnesį įstojo į lėni-j 
ninės komunistų partijos ei
les.

Revoliucijos dienomis
Spalio revoliucijos dieno

mis J. Uborevičius pasiau
kojamai atlieka partijos 
uždavinius: orgart i z u o j a 
raudonarmiečių būrius ko
vai prieš vokiškųjų užpuoli
kų gaujas, kariauja Tarybų 
šalies šiaurėje su anglų- 
amerikiečių interventais. Iš 
pradžių jis vadovauja ką 
tik suformuotai pėstininkų 
brigadai, o vėliau buvo pa
skirtas 18 šaulių divizijos 
vadu.

1918 m. interventai ir bal
tagvardiečiai apsupo Tary
bų respubliką ugniniu karo 
frontų žiedu. Trys ketvir
tadaliai šalies tuomet buvo 
užsienio interventų rankose. 
Okupuotoje Tarybinės Šiau
rės teritorijoje amerikiniai- 
angliškieji budeliai, žvėriš
kai susidorodami su tarybi
niais žmonėmis, kartu plėšė 
ir krašto turtus., i J. Ubore
vičiaus vadovauj&ma divizi-

tagvardiečio generolo Mile
rio kariuomenė 1919 m. 
kovo mėnesį sunkiomis šiau
rės sąlygomis J. Uborevi- 
čiaus vadovaujami Raudo
nosios Armijos daliniai su
triuškino didelę anglų-ame
rikiečių ir prancūzų kariuo
menės grupę. Ši pergalė pa
dėjo mūsų armijai atkirsti 
Onegos priešo grupuotę nuo 
Archangelsko.

Talentingo raudonarmie
čių masių vadovo ir tikro 
karžygio gabumus parodė J. 
Uborevičius sekančiais pi
lietinio karo metais.

Antrojo Antantės žygio 
prieš Tarybų šalį' metu 

svarbiausiąjį smūgį ^Tary
binei armijai turėjo suduoti 
b a 11 a g vardi-ečio generolo 
Deni kino armija—apie 100 
tūkstančių kareivių ir kari
ninkų, puldami iš pietų. J. 
Uborevičius kovojo šiame 
fronte kaip 14 armijos va
das. 1919 m. spalio mėne
sį Oriolo-Kromų operacijose 
14 armija gavo uždavinį 
Tikybinės armijos smogia
mosios grupuotės puolimą 
D m i t r i j ievsko kryptimi. 
Smogiamosios gru p u o t ė s 
pasiruošimo puolimui metu 
generolo Denikino armijos 
5 kavalerijos korpusas, ge
nerolo Drozdovo divizija ir 
generolo Kutepovo korpuso 
daliniai puolė 14 armiją, 
kuri kaudamasi p radėjo 
trauktis iš savo pozicijų 
upės Desnos-Kromų bare. 
Vyriausioji Tarybinės ar
mijos vadovybė pavedė smo
giamąją grupuotę J. Ubore
vičiui.

J. Uborevičius sunkiomis 
sąlygomis organizavo kontr- 
puolimą. Buvo išvaduoti 
Oriolo ir Kromų miestai, 
bet mūšiai Kromų kryptimi 
tęsėsi apie dvi savaites—riki 
spalio 25 d. Per šį laikotar
pį J. Uborevičius vėl orga
nizavo puolimui naują smo
giamąją grupuotę. Spalio 
26 d. su 13 Tarybinės ar
ui i j o s pagalba geriausios 
Denikino divizijos Oriolo- 
Kromų kryptimi buvo su
triuškintos. Vėliau J. Ubo
revičius vadovavo kariuo
menės grupuotei, kuri su
triuškino baltagvardi e č i o 
Antonovo gaujas Tambovo 
srityje.

Muša Pilsudskio legionus
Pilsudskio legionams įsi

veržus į Tarybų šalį, J. U- 
borevičius garbingai vado
vavo 14 armijai. 1920 m. 
gegužės mėnesį ši armija 
sulaikė baltalenkių puolimą 

! Gajsino - Jampolės ruože, o 
vėliau, Tarybinės armijos 
kontrpuolimo metu, 14 ar
mija Vakarų Ukrainoje nu
žygiavo iki Tarnopolio mies
to. Kare prieš barono Vran
gelio armiją J: Uborevičius 
buvo paskirtas vadovauti 13 
armijai. Į sudėtį įėjo 3 ka
valerijos korpusas, kuriame 
štabo viršininko pareigose 
dirbo A. Chmelkovas (da
bar atsargos pulkininkas). 
Savo atsimi n i m u o s e A. 
Chmelkovas rašo: “Prieš 
išvykstant iš armijos štabo 
N. D. Kaširinas (korpuso 
vadas) ir aš buvome priim
ti 13 armijos vado J. P. U- 
borevičiaus.

Armijos vadą aš pama
čiau pirmą sykį. Nežiūrint 
į tai, kad jam buvo 24 me
tai, jis buvo patyręs vado
vauti junginiams ir armi
joms. Dar 1919 m. pradžio
je J. P. Uborevičius Šiaurės 
fronte vadovavo 18 Šaulių 
divizijai kovoje prieš anglų- 
amerikiečių imperialistus ir 
generolo Milerio baltagvar
diečius, o tų metų rudenį 
jis dalyvavo ryžtin g u o s e 
mūšiuose Denikino armijai 
triuškinti jau kaip 14 ar
mijos vadas.

Trumpame pokalbyje J. 
P. Uborevičius paaiš kino 
mums padėtį fronte, žemė
lapyje parodė galimas puo
limo kryptis ir kavalerijos 
uždavinius būsimuose mū
šiuose, o taip pat davė už
davinį trumpiausiu laiku 
divizijoms pasiruošti kovai 
su priešu.”

Veržliame ir ryžtingame 
puolime 13 armiojs daliniai 
sutriuškino Vrangelio ar
mijos 6 ir 7 pėstininkų bei 
Dono korpuso divizijas ir 
užėmė Melitopolį. Tolesnia
me puolime J. Uborevičiaus 

vadovaujama 13 armija ir 
Budiono vadova ujama 1 
raitininkų armijai privertė 
Vrangelio divizijų likučius 
bėgti į Perekopo ir Čonga- 
ro įtvirtintas pozicijas.

Vėliau garsiojo karvedžio 
M. Frunzės vadovaujamas 
Pietų frontas, kurio sudėty
je buvo ir 13 armija, paė
mus Perekopo ir Čongaro 
tvirtoves, galutinai sutriuš
kino Vrangelio armiją ir 
išvadavo Krymą nuo balta
gvardiečių. Taip sužlugo 
trečias Antantės puolimas 
sunaikinti tar y b i n ę san
tvarką mūsų šalyj-e, nors 
JAV, Anglija ir Prancūzija 
visokeriopai rėmė baltalen- 
kius ir baltagvardietį Vran-

kari-

Revoliucinė karinė Tary
ba, pažymėdama 13 armi
jos dalių kovingumą ir nar
sumą, 1920 m. lapkričio 4 

I d. įsakyme nurodė, kad “ko
vinį armijos uždavinį pasi- 
a u k o jamai įvykdė 5, 7, 9 
raitininkų, 9 šaulių ir 2 Do
no šaulių divizijos. Staigiu 
puolimu buvo paimtos įtvir
tintos priešo pozicijos, su
triuškinta gyvoji priešo jė
ga ir atkakliose kautynėse 
per savaitę nueita pirmyn 
apie 250 varstų. Paimta 
daugiau kaip 8,000 belais
vių, apie 70 pabūklų, 6 šar
vuoti traukiniai, daugybė 
kulkosvaidžių, milijonai šo
vinių, dešimtys tūkstančių 
pūdų duonos, daug judamo
jo transporto ir garvežių.” 
Taip garbingai baigėsi J. 
Uborevičiaus vadovavimas 
13 armijos divizijoms kare 
prieš paskutinįjį stambų 
jaunos tarybinės šalies prie
šą. 1

Pokariniais metais J. Ubo
revičius sėkmingai vadova
vo Šiaurės Kaukazo, Mask
vos ir Baltarusijos 
nėms apygardoms.

Susitikimas
Apie J. Uborevičių buvau 

daug girdėjęs iš pažinoju
sių jį žmonių pasakojimų, 
bet pirmą kartą su juo su
sitikau 1927 m. šiaurinia
me Kaukaze Jesentukio 
mieste. Tai buvo neaukšto 
ūgio, lieknas, visada švariai 
nusiskutęs, ryžtingų veido 
brupžų, palyginti dar jau
nas—31 metų amžiaus kar
vedys. Nepaisant' aukšto 
užimamo posto, jis kalbėda
vosi su pavaldiniais drau
giškai, šiltai, ramiu balsu, 
o iš jo akių dvelkė maloni 
šiluma.

—• Jūsų pavardė? — pa
klausė Uborevičius.

—Žiburkus,—-atsakiau.
—Tai gal iš Lietuvos?— 

pasiteiravo jis ir nusišyp
sojo, apsidžiaugęs, jog Kau
kaze susitiko savo tėvynai
nį.

Uborevičius dėmesingai 
išklausinėjo apie mano da
lyvavimą pilietiniame kare, 
kaip man sekasi vadovauti 
kariniam daliniui, davė ke
letą vertingų patarimų, rū
pestingai teiravosi ir apie 
mano sveikatą.

J. Uborevičius tuo metu 
buvo atvykęs į Jesentukio 
kurortą rūpintis karo me
tais sugriautų sanatorijų 
atstatymu, kad jose Tary
binės armijos kariai galėtų 
pataisyti savo sveikatą.

Jautrus rūpinimasis žmo
gumi buvo neatskiriamas J. 
Uborevičiaus būdo bruožas. 
Apie tai liudija kad ir toks 
pavyzdys. Jo tėvai vargin
gai gyveno Utenos apskri
tyje. J. Uborevičius dažnai 
jiems rašydavo laiškus, 
dažnai nusiųsdavo savo se
najai motinai pinigų, o kai 
buvo atvykęs į Lietuvą, tai 
paviešėjo ir savo gimtinėje.

Didelį susidomėjimą kelia 
J. U b o r evičiaus teoriniai 
darbai karinio mokslo srity
je. Tarybinių karinių pa
jėgų techninės rekonstruk
cijos laikotarpiu J. Ubore
vičius buvo nepakeičiamu 
nariu komisijoje, kuri su
darė naujus statutus ir in
strukcijas armijai apmoky
ti. Taip pat J. Uborevi
čius parašė daug vertingų 
m oksl i n ių-m et od i n ių darbų, 
suvaidinusių didelį vaidme
nį įdiegiant priešakinius 
metodus, apmokant ir auk
lėjant mūsų karininkų kor
pusą.

1935 m. lapkričio mėnesį 
J. Uborevičiui buvo suteik
tas aukštas 1 rango koman- 
d a r m o karinis laipsnis. 
TSKP XVI suvažiavimas J. 
Uborevičių išrinko kandida
tu į TSKP Centro Komite
to narius. Jis aktyviai da
lyvavo partiniame ir visuo
meniniame gyvenime.

Partijos XXII suvažiavi
me drg. Nikitos Chruščiovo 
kalboje ir delegatų pasisa
kymuose buvo aukštai įver
tinti tragiškai žuvusio J. 
Uborevičiaus nuopelnai gi
nant jauną Tarybų šalį nuo 
interventų, stiprinant Ta
rybines ginkluotąsias pajė
gas. Baigiamajame žodyje 
drg. N. Chruščiovas pažy
mėjo.

—Tai buvo nusipelnę mū
sų armijos žmonės, ypač 
Tuchačevskis, Jakiras ir U- 
borevičius, jie buvo žymūs 
karvedžiai.

J. ŽIBURKUS
generolas-maj oras

Ant Sartų ežero
Ir vėl Sartų ežeras pasi

puošė raudonomis vėliavo
mis, vainikais, vėl kurčią 
žiemos tylą sudrumstė mar
šo garsai. Žų-gų lenktynės! 
Dusetiškiams4, kiekv i e n a i s 
metais jos tampa vis dides
ne švente, kurios ištisus 
metus nekantriai laukia ir 
senas, ir mažas. Gal todėl 
jos čia tapo tokios populia
rios, kad šiame nuostabia
me Rytų Aukštaitijos kam
pelyje žemdirbys ypač myli 
žirgą- Ir net ežero pava
dinimą šio krašto legendos 
surišo su žirgu.

...Gyvenęs kada tai Duse- 
tuose turtingas ir žiaurus 
ponas. Kartą į šį kraštą 
užklydo gražuole baudžiau
ninkė ir jds mylimasis. Po
nui labai patikusi mergina. 
Neabejodamas savo pergale, 
jis pasiūlęs vaikinui lenkty
nes ant ledo. Kieno žirgai 
bus eiklesni, tam teks ir 
gražuolė. Į lenktynes po
nas atvažiavęs su dvylika 
žirgų, gi jaunikaitis — tik 
su viena menka kumelaite.

Jau seniai Sartai bematė 
tokią pūgą, kaip čia buvusią 
žirgų lenktynių dieną. Ta
čiau, nepaisydami pūgos, į 
Dusetus suvažiavo neregė
tai daug žirginio sporto 
mėgėjų. Rekordinis buvo ir 
tradicinių respublikinių žir-

• *
Nuotraukoje: Rokiškio eigulys Jonas Ževeliauskas 

rajono Sartų tarybinio ūkio su savo žirgu “Tarzanu.”

dalyvau- 
skaičiui, 

narių su-

1962 me-

NAUJA URUGVAJAUS 
LIETUVIŲ CENTRO 

VALDYBA
Šių metų sausio 27 dieną 

Urugvajaus Letuvių Cent
ro nuosavų namų patalpo
se ant Agraciados 1783 
įvyko masyvus, 
jant skaitlingam 
visuotinis Centro 
sirinkimas.

Tapo perrinkta 
tams valdyba, kurią suda
ro sekantieji asmenys: pir
mininkas—J. Stanulis, vice 
pirmininkas J. Matulevi
čius, generalinis sekreto
rius—Stasys Rasikas, pro- 
t o k o 1 ų sekretorius — A. 
Vaitulionis, kasininkas — 
Lilian Matulytė.

Finansų komisija: L. Ma
tulytė, A. Matonis, Puga- 
čiauskas ir J. Trinskis..

Turto globos komisija: 
P. Sadauskas, Ad. Kurklie
tis, J. Stanulienė ir J. Sa
dauskienė.

Kultūros-meno ir biblio
tekos komisija: Vladas Svi- 
lainis, Stasys Rasikas, J. 
Matulevičius, J. Digrevičie- 
nė, J. Sadauskienė ir Pet
ruškevičius.

Korespondentas

URUGVAJAUS LIET. 
C. (SERO SKYRIAUS) 
NAUJOJI VALDYBA
Visuotinis narių susirin

kimas įvyko š. m. vasario 
4 d., kuriame išrinkta nau
joji valdyba 1962 metams. 
Pirmini n k a s — J. Megi- 
nis, vice pirmininkas — A. 
M o r k e v ičius, generalinis 

GRĮŽO Į LIETUVA
Šių metų kovo mėn. 6-tą 

dieną grįžo į savo gimtąjį 
kraštą, brangią Tarybinę 
Lietuvą, senų lietuvių emi
grantų Diktprų šeima.

Diktorai emigravo į Pie
tų Ameriką ne kokios avan
tiūros sumetimais, bet ne
laimėje, dėl anais laikais 
klerikalų, dvarponių ir ki
tokių ■'valdžios pareigūnų 
valdymo sistemos, kuomet 

i vargingam darbininkui ne
gu lenktynių dalyvių skai-i buvo kitos išeities, nors ir
čius. Jose dalyvavo net 63 
važiuotojai, atvykę iš Za
rasų, Rokiškio, Utenos, Ig
nalinos, Švenčionių ir net 
Akmenės rajonų.

Jie lenktyniavo anglų my
lios — 1,600 metrų distanci
joje. Pirmąją vietą iškovo
jo Rokiškio rajono Sartų 
tarybinio' ūkio eigulys Jonas 
Ževeliauskas: su savo žirgu 
“Tarzanu” jis šį nuotolį nu
važiavo per 2 min. 37.9 sek. 
Antruoju buvo Zarasų rajo
no “Tarybinio artojo” kolū
kio narys K. Šileikis, atsili
kęs nuo nugalėtojo vos per 
žirgo galvą. Trečiąją vietą 
užėmė Zarasų rajono P. 
Cvirkos vardo kolūkio at
stovas V. Skvarčinskas.

Lenktynės šiemet skyrėsi 
nuo visų anksčiau įvykusių 
tuo, kad jose dalyvavo net 
28 jauni, net ketverių metų 
neturintys, žirgai, išauginti 
rajonų kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose. Šioje gru
pėje nugalėtoju tapo Igna
linos rajono eksperimenti
nio ūkio darbuotojas J. Bra
ziulis, kuris i,600 metrų su 
kumele “Rože” nuvažiavo, 
per 3 min. 4 sek.

Komandinėje įskaitoje nu
galėjo ir pereinamąją tau
rę iškovojo Zarasų 
lenktynininkai.

rajono

sekretorius — J. Čaplikas, 
kasininkas—J. Bartninkas, 
protokolų sekretorius—Ve
ra A. Radzevičiūtė.

Bufeto komisija: J. La
šas, J. Šivickas, J. Čapli
kas, J. Bakša (sūnus) ir 
V. Bereikis.

Turto komisija: A. Gurs
kis, J. Bakša, Vainalavi- 
čius, Maksvytis ir K. Glin- 
kus.

Meno komisija: A. Abra- 
činskienė, Z. Praškevičiūtė, 
A. Morkevičienė, A. Revuc- 
kas ir J. Kalpokas.

Knygininkas — K. Šve
das.

Rūbininkai — V. Bakšiš 
ir Maksvytis.

Revizijos komisija: Mor- 
kevičius, Kaciušis ir J. La
šas.

MOTERŲ VALDYBA
Pirmininkė — P. Baub-

I

lienė, vice pirmininkė—A. 
Gurskienė, generalinė sek
retorė — Z. Praškevičiūtė, 
protokolų sekretorė — A. 
Morkevičienė, kasininkė — 
O. Greblikienė.

Valdybos narės: M. Gruz- 
dienė, Jančienė ir A. Vit
kauskienė.

Korespondentas

Onos Tabaraitės-Šacikau^ę 
kienės biografija ' .

Ona Tabaraitė-Šacikaus- 
kienė, duktė ūkininkų’Juo
zo Tabaro ir Magdalenos 
Juknelytės, gimė 1906 m. 
birželio 17 d. Pag randų 
kaime, Kalvarijos rajone.

Turėdama 8 metus am-, 
žiaus pradėjo lankyti pra
džios mokyklą ir ją baigusi 
įstojo į vidurinę mokyklą 
(gimnaziją), kur išbuvo 
dar dvejus metus. Vėliau, 
1914 metais, išvyko į Vil
nių ir įstojo į Pedagoginį 
Institutą, kuriame mokėsi 
dar 5 metus. Baigusi Pe
dagoginį Institutą, gavo 
pilnas teises būti mokyto
ja pradinėse mokyklose ir 
tapo paskirta į Seinus.

1922 metais ištekėjo už 
Prano Šacikausko ir netru
kus išvyko į Argentiną. Čia 
gyvenimas buvo ne rožėmis 
klotas, o erškėčiais nusags- 
tytas.

labai su skaudžia širdim 
reikėjo apleisti savo gimtą
ją Lietuvą ieškojimui ge
resnio pragyvenimo, nors 
ir labai toli...

Čia, Urugvajuje, Dikto- 
rams irgi nebuvo kelias ro
žėmis klotas. Diktorai bu
vo žmonės pažangių įsitiki
nimų. Nuolatiniai priklau
sė prie U. L. Centro Kultū
rinio darbo, būdami jo ge
rais nariais.

Jų duktė Renė augo, mo
kėsi dirbo, padėdama savo 
tėveliams. Iš pat savo vai
kystės dienų pamilo pažan
gios lietuvių visuomenės 
organizacinę veiklą. Visą 
savo jaunystę paaukojo 
šiai mūsų visuomenei. Pa
milo savo tėvelių gimtąjį 
kraštą, jo tarybinę san
tvarką, kultūrą ir meną. 
Renė iki paskutinių dienų 
nenuleido rankų: organiza
vo chorus, juose dainavo, 
organizavo jaunimą, vado
vavo, su jais bendrai dirbo. 
Per ilgus metus nuolat su 
draugu Petru Revucku kal
bėjo ispanų ir lietuvių kal
bomis per Lietuvių Radijo 
Pusvalandį. Dirbo už bu
feto, dirbo virtuvėje ir vi
suose parengimuose . Važi
nėjo po įvairias lietuvių gy- 
namas vietas, ieškodama 
U. L. Centro veiklai para
mos. Renė rašė ir laikraš
čiui “Darbui,” net buvo jo 
redaktorė.

Tokio. — JAV militaris- 
tai pareiškė, kad jie nesi
trauks iš Okinawa salos ka
rinių bazių.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Tarybų Sąjungos delega
tas J. T. Saugumo Tarybo
je pareiškė: “Jungtinės 
Valstijos atvirai ginkluoja 
Kubos pabėgėlius ir ruo
šia naują užpuolimą ant 
Kubos”. 
—1 ■ — . .
4 p.-Laisvė (Liberty)—Anįtr., kovo (March) 20, 1962

MONTEVIDEO. — šių 
metų kovo 5 dieną staiga 
mirė pažangi lietuvė Ona 
Šacikauskienė. Paliko liū
desyje gyvenimo draugą, 
plačiai lietuviuose žinomą 
Praną Šacikauską ir daug 
draugų ir prietelių.

Buenos Airėse ji su savo 
vyru gyveno ligi 1931 mėf 
tų. Vyras dirbo pripuola
mus darbus ir ėjo svarbias 
pareigas “The First Na
tional Bank of Boston” ir 
iš tų šaltinių pragyveno. 
Reikia priminti, kad 1926 
metais išgavo Argentinos 
pilietybę. Ji visą laiką šei
mininkavo savo namuose.

1931 metais ji su savo 
vyru persikėlė gyventi į 
Boliviją ir užsiėmė įvai
riais pripuolamais reikalais 
savo profesijoj (kaip teisi
ninkas). 1933 metais ji su 
vyru grįžta į Argentiną, 
nes tarp Bolivijos ir Parag
vajaus iškilo karas.

Visuomet Ona Tabaraitė- 
šacikauskienė prigulėjo prie 
progresyvaus judėjimo ir 
buvo aktyvi Urugvajaus 
Lietuvių Centre ir visuo
met pagal išgalę rėmė laik
raštį “Darbą.” f

Nuo Red.—Mūsų giliau
sia užuojaut Pranui ŠacL 
kauskui, netekusiam gyve
nimo draugės.

PARTIZANAI KIRTO 
smūgį

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia prisipažino, 
kad 35 mylios į rytus nuo 
Saigono partizanai sunai
kino ištisą karių kuopą. Sa
koma, kad 28 karius užmu
šė, o virš 140 suėmė į ne-

GUATEMALOJE ĮVYKO 
POLITINIS STREIKAS
Guatemala. — Per tris 

dienas gatvėse ėjo susirė
mimai tarp policijos, darbi
ninkų ir studentų. Darbi
ninkai ir studentai reikala
vo, kad būtų paleistas par^ 
lamentas, kurį neteisingai^ ■ 
išrinko pereitąjį gruodžio 
mėnesį.



MIAML FLA Yucaipa, California
L. <S. Klubo atsibuvusio 

susirinkimo ir pikniko 
kovo 4 d.

Piknikas, galima sakyti, 
buvo didelis, nes buvo daug 
svečių iš vakarinių, šiauri
nių ir rytinių valstijų, ku
rie čia leidžia atostogas. 
Klubo darbščios gaspadi
nės, vadovaujamos Mrs. A. 
Lack, pagamino daug įvai
raus ir skanaus maisto, 
kad kuo geriausiai pavai
šinti svečius, u

Po iškilmingo pikniko, 
Klubo pirmininkas Kanapis 
pakvietė klubiečius į susi
rinkimą. Protokolų rašti
ninkė M. Valilionienė per
skaitė praėjusiojo susirin
kimo protokolą, kuris buvo 
priimtas. Finansų rašti
ninko S. Zavio raportas 
irgi priimtas. Jis rodo, kad 
klubas gerai stovi finansi- ■ 
niai ir nariais sparčiai au-i 
ga. Naujų narių į klubą 
įsirašo po keletą kiekviena
me susirinkime. Ir šiame 
susirinkime įsirašė keletas. 
Mrs. Green įsirašė į klubą 
iir paaukojo $50. Labai ačiū 
Mrs. Green už gražią dova
ną.

Piknikų rengimo komisi
jos raportą skaitė vyriau
sia ir sugabi gaspadinė M. 
A. Lack. Jinai pranešė, | 
kad nuo praėjusių piknikų 
klubui liko gražaus pelno. 
Taipgi Mrs. A. Lack padė
kojo gaspadinėms ir vi
siems, kurie dirbo praėju
siuose piknikuose.

Skaitytas laiškas nuo Ai
do choro iš Brooklyno, N. 
Y. Klubas paskyrė jam $10. 
Nutarta rengti pikniką ko
vo 11 d. Tarptautinei Mo- ma 
terų Dienai paminėti. 
Iš atsibuvusio L. S. Klubo]

Tarptautinės Moterą:
< Dienos paminėjimo

Parengimas buvo didelis 
ir svarbus, 
misija prirengė tam kultu- ji jokiu būdu negalėjo tų 
rinę programą, kurioje da-j laikų atsiminti. Kai inani
ty vavo ir išpildė draugės M. f estas buvo rašomas, ji dar 
Valilionienė, Ema Sliekie- j nebuvo gimusi, 
nė ir A. Paukštienė. , Atsargiau su datomis!

Žmonių

jau ne pirmutinė ir nepas
kutinė. Jos pasikartos vis 
dažniau ir dažniau.

Prezidentas Kenedis sako 
nenorįs kaVo, taipgi ir svei
kai protaujantys žmonės ne 
tik Amerikoje, bet visame 
pasaulyje nenori karo. .

M. Valilionienė skaitė ei
les: “Karas! Karas!,” iš
traukas iš Salomėjos Nėries 
ilgesnės poemos. A. Paukš
tienė skaitė paskaitą apie 
atsiradimą Tarptau tinęs nrqfix:n 
Tarptautinės Moterų Die-1 1 
nos, kaip dienos už taiką ir 
už lygias su vyrais teises. 
A. Paukštienė labai ener
gingai ir gražiai skaitė tą 
istorinę ir svarbią paskai
tą, kas klausytojams pati
ko.

Paskui M. Valilionienė 
dar skaitė eiles “Lauk ma
nęs, ” ir iš Salomėjos Nėries 
eilėraščių.,

Visos trys prelegentės 
gražiai atliko savo užduo
tis, už ką klausytojai gau
siu rankų plojimu reiškė 
joms padėką.

Apšvietos komisija ir to
liau turi parengus 
svarbių paskaitų: 
tas ir žmonių sveikata’ 
“Bruožai iš istorijos.”

porą 
‘Mais- 

’ir

MANO PASTABA
Kovo 16 dienos “Laisvė

je” skaitau draugo Stan
kaus įdomų pranešimą apie 
“Mama” Miller, kuri mirė 

V 7

sulaukus 114 metų amžiaus. 
Ji, aišku, buvo įdomi mo
teriškė. Tik man atrodo 
korespondentas bus perdė- 
jęs, sakydamas, kad “Ma- 

atsimindavo 
kai Karolis 
“Komunistu

Miller 
tuos laikus, 
Marksas rašė

! manifestą.” Juk reikia at
siminti, kad šitas istorinis 
manifestas išleistas kaip 

■tik tais pačiais 1848metais, 
Apšvietos ko-i kai Mrs. Miller gimė. Tad

atsilankė daug, 
iš kitų miestų į 
S. K. darbščios 
vadova u j a n t j

Atsargiau su datomis!
Svečias

svečių. L.
gaspadinės 
sugabiai draugei G. Vigi- 
nienei, pagamino daug | 
įvairių skanių. valgių, kad 
pavaišinus ir 
visus dalyvius.

3______________________

San Francisco, Calif.
Tarptautinės Moteų 
Dienos atžymėjimas

Kovo 4 d. Berkeley įvyko
patenkinus, jy[0^erų dienos atžymėji- 

: mas. Buvo sėkmingas ir 
Po pikniko apšvietos ko-, įspūdingas. Karosienė pa

misimos narys V. Bovinas sake brandžią ir jausmingą 
pakvietė publiką pasiklau-i kalbą. Nušvietė Tarptau- 
syti programos. Jis pir-. tinęs moterų dienos reikš- 
miausiai pakvietė M. Vali- mę. Ypatingai ragino mo- 
lionienę skaityti V. Vaisiu- teris ir vyrus įsijungti į ju- 
^ienės eiles apįe Juliją dėjimą už taiką prieš tuos, 
Žemaitę. Ema 
gražiai ir nuosekliai pakai-| kalbėtoja, 
bėjo apie Tarptautinę Mo-i 
terų Dieną — kovo 8-ąją— 
ir apie pirmtakūnių mote
rų kovas už lygias su vyrais 
teises ir už pastovią taiką. 
Taipgi kalbėtoja sakė, kad 
moterys ir dabar veikia A- 
merikos didmiesčiuose prieš 
karą, prieš atominių bom
bų sprogdinimą. Kalbėtoja 
pranešė, kad Miami Beach, 
Floridoje, moterys surengė 
demonstraciją suti k i m u i 
prezidento Kenedžio, reika
laudamos, kad jis darbuotų- karosienė irgi turėjo vie
ši už pastovią taiką ir su- ną spalvotą filmą iš jos tu- 
stabdymą atominių bombų rištinės kelionės po Lietu- 
dirbimo ir už taikų su ki- \ va. Tuo būdu ta visa gra
fomis šalimis sugyvenimą, ži popietė buvo įvairi ir 
Baigdama gražią ir ve r- įdomi. Publikos taipgi bū
tingą kalbą, kalbėtoja pa-' vo pusėtinai. Turėjome ir 
prašė klausytojų, kad kiek užkandžių, 
kas gali paaukotų tam la- gerai pirmininkavo. 
d>ai svarbiam moterų dar
bui. Klausytojai gražiai 
atsiliepė ir suaukojo $19.- 
18.

Miami Beach moterų 
prieškarinė demonstracija

Juliją dėjimą už taiką prieš tuos, 
Sliekienė ■ kurie bijo taikos. Antra 

Jean Kramer, 
Skalbėjo angliškai. Energin- 
Iga kalbėtoja. Trečia kalbė
toja buvo Julia Casko, chi- 
cagietė ir gera vilnietė. Ji
nai prisiminė “Vilnies” rei
kalus ir jų taikos veiklą 
Chicagoje. Visos kalbėto
jos pabrėžė, kad be taikos 
pasaulis negalės gyvuoti.

Prie to, turėjome pasi 
skolinę iš J. Markevičienės 
(kuri gyvena Yucaipoj), 
spalvotus filmus, kuriuos 
ji parsivežė iš Lietuvos.

K. Mugianiene

Beje. J. Baker (Bekerai- 
tis) padovanojo butelį degti- 
nės ir gražią dėžę saldai
nių. Jis dažnai tai padaro. 
Jam esame dėkingi.

M—rie
&

Pasidairius po Yucaipą
Miestas .turėjo vieną vie

šą knygyną, ir tas buvo la
bai mažas. Dabar užėmė 
erdvią vietą ant California 
ir Yucaipa Blvd, ir labai 
praturtėjo vėlesnės laidos 
knygomis. Lietuviai turi
me labai daug atliekamų 
knygų, bandysime prisidė
ti prie to knygyno su lie
tuviškomis knygomis.

Čia egzistavo vienas ju- 
džių teatras per keletą me
tų, dabar visai užsidarė 
dėl stokos lankytojų. Se
nesni žmonės sėdi namie, o 
jaunimo nedaug yra.

Yucaipa turi mažai vie
šų parkų, tai dabar suma
nė realesteitininkai pada
ryti naują parką — Sun 
Park — ir aplink prista
tyti naujų namų, skirtų 
pensininkams. Skelbia, kad 
bus galima pirkti lengvo
mis išlygomis.

Oro nepastovumas
Per praėjusius porą 

nešiu oras buvo vėsus,
tingas, ir porą 'Sykių buvo 
gerokai prisnigę. Gerai, 
kad antru sykiu sniegas 
laikėsi tik vieną dieną. 
Gyventojai nepamena to
kio vėsaus oro.

Aukotoją sąrašas
Vardai tų, kurie, aukojo 

Viso Į ateivijos gynimui LLD 78

Iš LLD pp. veikimo
Mūsų kuopos kovo mėne

sio susirinkimas rAąivb pa
sekmingas, padaryta gerų 
tarinių.

Kuopos pramogų veikė
jai turėjo porą gerų pa
rengimų svetainėje, todėl 
iždo stovis sutvirtėjo, ir 
galima drąsiai aukoti vi
suomeniniams reikal a m s . 
Yra nutarta vėl turėti pa-

i rengimą kuopos vardu apie 
, gegužės mėn.

Narių skaičius irgi au
ga gerai. Gaila, kad nete
kom vieno nario — Kazi
miero Širvinsko. Bet mūsų 
kuopos pirmininkė dėjo pa
stangas, kad mirusio nario 
vieta būtų atpildyta. Jai 
tas pavyko, atpildė tą trū
kumą su kaupu. Praėjusia
me susirinkime įraš y t o s 
dvi naujos narės.

Atsišaukimas į kuopą 
dėl “Vilnies” bazaro ir 10 
tūkstančiu doleriu fondo 
plačiai apkalbėtas. Iš iž
do paaukojome $15 į fon
dą ir gausiai aukomis pri
sidėjo pavieniai nariai (au
kotojų vardai tilps atski
rai). Bazaro reikalais pa
likta rūpintis pavieniai — 
kas ką galės nusiųsti.

Gausiai parėmėm ateivi- 
jos gynimo reikalus. Iš iž-į 
do paaaukojom $25 ir pa- • 
vieniai sudėjo $25.
sykiu priduota tai įstaigai I kuopos susirinkime:

LLD 78 kuopa— $25.00 
J. ir M. Demenčiai 
Ant. ir Dom. Shultz 
J. ir M. Palukaičiai 
Kazimieras —____
Elzb. Damušienė — 
Jonas Marks -___
Po $1: Ant .ir Marytė

Macks, Jonas ’ Žėkas, Sim
patijos draugė, J. ir M. Al- 
vinai. i....

Ačiū visiems už aukas.
J. K. Alvinas

mė-
lie-

$50. Kadangi ateivi jos gy-, 
nimo vakarinės sek c i j o s ' 
konvencija įvyks kovo 31 d. I 
Los Angeles, tai pasižadėjo; 
kai kurie valdybos nariai i 
dalyvauti, ir, be abejonės, j 
pateiks raportą iš konven
cijos.

Skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių Meno Sąjungos ir i 
sykiu nuo Brooklyno Aido 
choro dėl 50 metų jubilie
jaus. Nutarta kuopai įsto
ti į Lietuvių Meno 
gą ir dubti nuo 
sveikinimą į Aido 
programą.

Kuoops valdyba 
labai sutartinai, ir 
skaitlingai atvyksta 
rinkimus. Susirin k i m a i 
įvyksta stuboj. Praejusis 
susirinkimas įvyko Antano 
ir Marytės Macks (Meš
kauskų) stuboje. Dėkui 
jiems už veltui duotą vie
tą. Po susirinkimo jie vi
sus puikiai pavaišino'.

Sekantis susirink imas 
įvyks d. Marks stuboje ge
gužės 6 d., 2 vai. popiet.

Sergantys draugai
Dar neseniai sugrįžo iš 

Loma Linda ligoninės Ba- 
nadas Matelis. Jam buvo 
padaryta skaudi operacija, 
bet ligonis džiaugiasi, kad 
viskas gerai pavyko ir pa
laipsniui svei k s t a . Tai 
linksma girdėti. Linkiu 
jam gerai susveikti.

Teko aplankyti d. Feliksą 
Shalingą. 
labai silpnas, 
draugo, o 
bute labai 
vo draugo

Viešnios
Ksavera Karosienė ir Ma

rytė Baltulicnytė dalyva
vo Los Angeles lietuvių pa
rengime vasario 25 sd. Ta 
proga jos buvo atvykusios 
ir į Yucaipą. Tik gaila, 
kad jos taip trumpai sve
čiavosi pas dd. Pukius.

Taipgi losangeliečių pa
rengime dalyvavo Julia 
Kasko ir Amilija Drobienė 
iš Chicagos. Nors trum
pai, bet jos nepasididžiavo 
ir Yucaipos lietuvių aplan
kyti. Išvažiuojant joms iš 
Yucaipos, ,Demenčiai, Red
lands, suruošė puotą ir pui- 
kiai visus' pavaišino. »

i i i * . . i I . i > i i ) X 't ) / I i'

Sąjun- 
kuopos 

choro

veikia 
nariai 
į susi-

Ligonis atrodo
Gaila gero 

jo žmona Bar- 
susirūpinus sa- 
sveikata.
iš kitų miestų

6.00
5.00

3.00
2.00
2.00

pa-

Philadelphia, Pa.
Padėka

Reiškiame širdingą 
dėką (visiems, kurie vienaip
ar kitaip pagelbėjo ir iš
reiškė užuojautą laike mū
sų myliimos motinos Uršu
lės Žilinskienės laidotuvių.

Dėkui grabnešiams, A. J. 
Pranaičiui už pasakytas 
kalbas šermeninėje ir ant 
kapinių, giminėms, drau
gams ir draugėms. Dėkui ir 
Charles J. Roman, grabo- 
riui, už gražų patarnavimą.

Vytautas, sūnus, 
marti ir anūkai.
Elenor i Barry, duktė, 

ir anūkai.
Kutra, duktė 
ir anūkės.

KEPYKLOS
Kepyklos arba duonkepyk- 

los yra labai seniai žino
mos. Senoje Graiki joje, 
prieš 2,000 metų jau buvo 
duonos kepyklos. Romos im
perijoje buvo 258 duonke- 
pyklcs. Žinoma, jos buvo 
miestuose ir aprūpindavo 
tik miestų gyventojus.

St. Petersburg, Fla.
Demokratų partijos 
pokylyje muštynes

Kovo 11 d. vietos angliš
ki dienraščiai pranešė, kad 
šeštadienį, kovo 10 d., Mi
ami Beach, Fla,, įvyko de
mokratų $100 lėkštė pietūs, 
kur dalyvavo visa valstijos 
demokratų grietinė ir prezi
dentas Mr. J. F. Kenedis. 
Čia susitiko du kandidatai 
į valstijos geležinkelių ko- 
misionie r i u s — Mr. Jim 
Fair ir Jerry Carter. Ne
žinodami, kuris iš jų tvir
tesnis ir kuris galėtų būti 
išrinktas... išbandė savo jė
gas kumščiais. Sakoma, 
kad Mr. Jim Fair tik su 
tuo tikslu ir atėjo, kad sa
vo oponentui duoti į nosį. 
Jis neturėjo pirkęs bilieto 
už $100, tidėl jis ir buvo 
greitai pašalintas, išvestas 
į gatvę. Areštuotas nebu
vo. s

Vėliau buvo kalbos,, daug 
kalbėta, pasigirta... J, F. 
Kenedis gyrėsi, kad jo ad
ministracija jau daug./lai
mėjo. Gi valstijos guber
natorius Mr. Farris Bry
ant aiškino, k a d Floridos 
demokratai labai vieningi 
ir klusnūs. Tai labai tiko 
po “draugiško” kandidatų 
“pasikalbėjimo.”

Ta pati komercinė spau
da per dienas informavo 
skaitytojus, kad čia iš kur- 
tai atsirado komunistai... 
jie surasti Bradentone, vė
liau persikėlė į Saratosą, 
o dar vėliau į — Miami 
Beach. Na, kad kokios, tai 
ir bus suvesti siūlo galai, 
kad tas muštynes suplano- 
vo “komunistai.” Bet, va, 
kovo 12 d. laikraščiai apie 
tą įvykį nė žodžio.

Dzūkelis _

d., 
103

Waterbury, Conn.
Svarbus mitingas

Sekmadienį, kovo 25 
Lietuvių svetainėje,
Green St., įvyks labai svar
bus LLD 28 kuopos narių 
susirinkimas. Pradžia 2 
vai. po pietų.. Visi ir visos 
dalyvaukite. Turime labai 
svarbių reikalų. Prašome 
pasimokėti duokles už 1962, 
kurie dar nepasimokėjote.

Po susirinkimo turėsime 
skanių užkandžių. Moterys 
ruošiasi visus skaniai pa
vaišinti.

LLD 28 kp. Valdyva

DŪKSTA SENTIKIAI
Ottawa. —British Colum

bia provincijoje vyriausybė 
turi bėdos su sentikiais (dū- 
choborais). Jų randasi apie 
20,000. Tai labai keista sek
ta, kuri panaši į anarchis
tus.

Sakoma, kad jie išsprog
dino $50,000,000 vertės elek-1 
tros jėgainės bokštą ir 
sugriovė kelis fabrikėlius. 
Vyriausybė suėmė 65 senti
kius. Į Kanadą jie atvyko 
iš Rusijos su pagalba Levo 
Tolstojaus.

Mass, valstijos lietuviams
Iš Lietuvos yra gauti 

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

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

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

Sekmadienį, kovo 25 d., 
Italian Citizens Club, 547 
a / («i ,i * m m • 7 ‘ i i> i' u j i s.if< n • i ’ • i •

So. Boston, Mass.
Moterų Tarptautine 

gerai pavyko
Kovo 11 d. southbostonie- 

tės buvo suruošę pietus 
Tarptautinei moterų die
nai, kovo 8-ajai, atžymėti. 
Vietinių ir svečių atsilankė 
skaitlingas būrelis.

Pasivalgius skanumynų, 
kuriuos veteranės moterys 
pagamino, Elzbieta Rep
šienė savo referatu perbę-; 
go praeities ir dabartinę 
politinę moterų veiklą. O 
ypatingai didžiavosi, kad ir 
šioje šalyje moterys išsiko
vojo lygias su vyrais teises.

Žinau, kad moterys ant 
manęs supyks už joms da
romą pastabą, bet teisingu
mas to reikalaujja. Mote
rų lygių su vyrais teisių 
gavimas reiškia tą patį, ką 
šiandien negrai turi išsiko
voję — Aukščiausiojo teis
mo pripažinimą lygių su 
baltaisiais teisių. Jie turi 
lygias teises bendroj val
gykloj, valgyti, parke ant 
vieno suolo sėdėti su bal
taisiais, bendrame trauki
nyje važiuoti ir bet kuria
me viešbutyje apsinakvoti. 
Taip, negrai išsikovojo ly
gių teisių pripažinimą, bet 
gyvenimas byloja ką kitą: 
iki tos teisės bus praktikoje 
pravestos, dar daug metų 
jiems teks už jas^ kovoti. 
Tas pats ir su moterimis. 
Joms pripažintos lygios su 
vyrais teisės, bet ar su tuo 
skaitosi darbdaviai? Aišku, 
kad ne. Moterys už tą pa
tį darbą gauna mažesnį at
lyginimą.

Dabar paimkime politinę 
areną. Kuomet moterys ga
vo lygias teises balsuoti, tai 
daugelis manė, kad visa po
litinė sistema pasikeis. O 
ką mes šiandien turime? 
Niekad šios šalies istorijoj 
nebuvo taip suvaržytas pa
žangus judėjimas, kaip da
bar, ir niekad valdininkai 
neapvogdavo visuo menės 
taip, kaip dabar; net gėda 
ir skaityti spaudoj, kad 
teisėjus reikia traukti į 
teismą už apvogimą visuo
menės.

Šeši šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų išmėtyta po vi
są pasaulį ir daugelis žūb* 
tai vien už tai, kad apsau
gojus kapitalistų nuosdVy-1 
bes. Reiškia, šeši ‘šimtai- 
tūkstančių motinų, arba 
toks skaičius balsų galėtų 
Baltąjį namą “nukelti nuo 
pamatų”! Bet motinos saL 
džiai miega...

Žinoma, reikia atiduoti 
didelį kreditą moterims ųį 
jų nuveiktus darbus, o ypą;į 
tingai pažangioms mote-,,' 
rims Amerikoj. Jos suvąiį 
dino didelį vaidmenį pro
gresyviame judėjime. Pra
ėjusiųjų streikų kovose jį, 
demonstracijų eisenose mo
terys dažnai aukščiau ko
vos vėliavą iškeldavo negu 
vyrai. Net sakoma, jog 
Ethelė Rosenbergienė drą
siau ėjo į elektros kėdę už 
savo vyrą. Tačiau dar di
delis kovos kalnas prieš jas 
stovi, iki jos pasieks tas ly
gias teises su vyrais, kokias 
turi socialistinių kraštų mo
terys !

Tačiau reikia atiduoti 
didelį kreditą Repšienei, 
kuri daug laiko pašventė; 
paruošdama pažangaus mo
terų judėjimo istoriją; 
Taipgi ačiū draugui Skliu
tui už agitatyvę kalbą. Po 
visų kalbų, vadovaujant 
Niaurai ir Rainardienei, 
visa publika sudainavo po
rą dainelių ir nenoriai iš
siskirstė į namus.

Jaunjutis
• *

Nepamirškite, kad kovo 
23 d. Jonas Grybas iš New 
Yorko atvažiuos į So. Bos
toną ir parodys ką tik gau
tus iš Lietuvos filmus. Bus 
rodomi 7 vai. vakare, 318 
W. Broadway. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Komisija

Maskva.—TSRS architek
tai paruošė 20-ties metų 
planą Maskvos naujų namų 
statybai. Jį baigus Maskva 
atrodys visai kitaip.

MIRUS

Petrui Vaseliauskui
v

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Marijonai, 
sūnums Juozui, Alekui ir Petrui, dukterims Onai ir 
Alesei, anūkams ir visiems jo artimiesiems.

—LLD 190 KUOPA
Cleveland, Ohio

Central St., Lowell, Mass.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiami lietuviai! Atei
kite, pamatykite naują Lie-

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

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

S. Penkauskas,
kom. narys

Uršulė Žilinskienė

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., kovo (March) 20, 1962

PHILADELPHIA, PA.

Mirė Kovo 5d.
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesio valandose 

jos sūnui Vytautui Žilinskui, jo žmonai Jean, anū
kams Ronald, Karen ir Julianne; dukterims Elea
nor Barry, žentui Segmunt, anūkams Norman ir 

' Edward, dukteriai Mrs. Aldona Kutra, žentui John, 
anūkams Ann ir Linda, broliui Juozui Rimkui Lie
tuvoje, visiems giminėms ir pažįstamiems. Linkime 
ištvermingai pergyventi šias liūdesio valandas.

P. ir M. kutrai
P. Puodis
R. ir H. Merkiai
A. J. Pranaitis
K. Misikonis
M. ir A. Mikačiai
Auštikalnių šeima
Mr. ir Mrs. Plapiai
A. žvirblienė

. P,. Svetis
V. Draugė
F, Pomperink

E. Philadelphietė 
J. ir E. Bekampiai 
Wm. Patten
Mrs. Pusvaškienė
L. ir H. Tureikiai
M. Charkowskiene
F. ir P. Walantai 
A p. Poškaitė
A. Grjciūniene 
A. žalis 
Mrs. Rainis 
Kaz. Virbickas
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Kuba kovoja prieš 
maisto trūkumus

Havana. —Kubos vyriau
sybė racionalizavo eilę val
gomųjų daiktų, nes jų jau
čiama stoka. Šalies premje
ras F. Kastro sakė: “Tai 
rezultatai Jungtinių Valsti
jų brutališkos ekonominės 
blokados”. Kaip žinia, Jung
tinės Valstijos nutraukė su ; 
Kuba prekybą ir prie to ra
gina kitas Lotynų Ameri
kos ir Europos šalis.

Pirmiau Kuba per metus 
išveždavo už $25,000,000 
vertės į Jungtines Valstijas 
tabako ir vaisių, daugumoje 
bananų. Dabar Jungtinės

perka ir jai naparduoda. 
Dar 1961 metais Kuba iš 
Jungtinių Valstijų maisto 
pirko už $13,700,000, o da
bar ji nieko negauna.

Kastro sakė: “Mes sun
kumus nugalėsime. Ateis 
laikai, kada kubiečiai gy
vens komunistinėje san
tvarkoje”.

tinėms Tautoms prieš šią 
Jungtinių Valstijų politiką, 
nes ji nesuderinama su 
su Jungtinių Tautų tikslais.

Iranas jau gavo 
žemės reformą

Teheranas — Irane (Per
sijoje) yra užsilikusi senoji 
feodalinė žemės santvarka. 
Ponai, kurie sudaro tik 1 
nuošimtį gyventojų, savo 
rankose turi 56 nuošimčius 
dirbamosios žemės. 60 pro
centų žemdirbių neturi nuo
savos žemės. Žemdirbiai, 
kurie sudaro daugumą ša
lies gyventojų, turi tik 17G 
dirbamos žemės. 27% dir
bamos žemės priklauso ša- 
kui (karaliui), jo giminėms 
ir bažnyčiai.

Žemdirbiai buvo priversti 
nuomot žemę iš dvarponių. 
Pastarieji atlupdavo baisią 
nuomą, kad net agrikultū
ros ministras Arsanianas 
pripažino, jog tas stumia į 
pražūtį žemdirbius.

Šių metu sausio 15 d. bu- c *•

KRISLAI

Tai kas gi apmokėjo Smeto
nos ambasadoriaus Rajecko 
suruošto banketo, kuria m e 
per naktį latravojo ir 
su Grigaičiu, išlaidas? 
kite , nesibarkite,-tik 
kite į klausimą.

šimutis ' 
Ncpy- 

atsaky-

Čikagiškis Jonas Jokubka 
man rašo, kad jie galvoja 
apie surinkimą geriausių Leo
no Prūseikos paskutinių dvi- 
desėtkio metų raštų ir išlei
dimą knygoje.

Sumanymas labai 
Man jis patinka .

geras.

Iš pranešimų pastebėjau, 
kad iki šiol tėra suplanuoti 
vasarai atėjus tik du “Lais
vės” naudai piknikai — vie
nas Baltimorėje, kitas Brock- 
tone.

Ką galvoja kitos kolonijos? 
Gerai iš anksto pasirūpinti.

Vienas floridietis prisiuntė 
man (nežinau, ar iš meilės, ar 
dėl pagąsdinimo) iškarpą iš 
kokio ten leidinio. Perskai
čiau ir nusigandau., 
ma apie “ice cream” 
košę, valgomąjį ledą( ar kaip 
jūs pavadinsite).

Nors, tiesa, niekados nesu 
buvęs per didelis šio skanaus 
patiekalo patriotas, bet vis 
tiek per savo gyvenimą jau 
esu jo nemažai sudorojęs.

Būdavo laikai, kai “ice 
cream” būdavo daromas iš 
šviežios, skanios grietinės ir 
suplaktų šviežių kiaušinių.

Bet dabar? Dabar, prašau:
Vietoje kiaušinių, gauname 

“Diethyl glucol” — chemika
lą, kuris taip pat naudoja
mas pagaminimui “anti
freeze,” kurį pilame žiemą į 
automobilį, kad vanduo nepa
virstų į ledą, ir pagaminimui 
aštraus skysčio, kuris ištarpi- 
na senus, sudžiūvusius dažus.

Patinka jums vyšnių (cher
ry) skonio šaltakošė ? Bet vie
toj vyšnių, jūs gaunate che
mikalą “Aldehyde C17,” ku
ris taip pat vartojamas pa
gaminimui a n i 1 e n e dažų, 
plastikinės medžiagos bei sin
tetinės gumos. Smarkiai de
ga.

Ar gal riešutų (nuts)) sko
nio šaltakošės nori ? Su ja 
gausi chemikalo “Butyralde-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NUO NEW YORKO IKI 

ERIE EŽERO KANALAS
Washingtonas. — Kon

gresui pateiktas planas su
jungti kanalu New -Yorką 
su Erie ežeru. Siūloma pa-

Yorko baržų kanalą, su
jungti jį su Ohio upe ir 
nauju kanalu su Erie eže
ru..

G. TITOVAS LAIMĖJO
DU REKORDUS j

Paryžius. — Tarptautinė 
Aviacijos Federacija pripa
žino, kad Tarybų Sąjungos 
kosmonautas Germanas Ti
tovas, kuris 17-ką kartų ap- 
skrisdamas kosmoso erdvė
je Žemę, laimėjo du tarp
tautinius rekordus. Vieną, 
tai jis beorėje erdvėje išbu
vo 25 valandas ir 11 minu
čių, o antra — atliko 436,-

vo priimtas žemės reformos 652 mylių be sustojimo ke- 
įstatymas. Valstybė paims lionę.
dalį žemės nuo dvarponių ii* Į -----------
ją dalins bežemiams. Žem- > 
dirbiai už žemę mokes vai-1 
džiai išpirką per 15 metų, 
o valdžia per 10 metų at
mokės ponams. Ši reforma 
yra panaši, kokią prieš 
šimtą metų pravedė caristi- 
nėje Rusijoje.

Irane labai daug ^usu-j 'nGil<n
v • • • -j —! • (Uot, Ulei IJcIIJliyOmų. Žemę prisieina drekm-' qqq 

ti pagalba kanalų. Ten au-i' 
gina: kviečius, miežius, ry-1 
žius, cukrines nendres, ta
baką, arbatą. Labai didelius 
žemės plotus užima sodai.

Iš gerai pavykusio 
IDS 1 kp. parengimo

M an o si iman y via s 
ir pasiūlymas

Reikia pasakyti, kad pra
ėjusio sekmadienio popietė 
“Laisvės” salėje visais po
žiūriais buvo labai sėkmin
ga. Publikos prisirinko pil
na svetainė. Ir buvo atėję 
žmonių, kurie labai retai 
bematomi mūsų parengi
muose. Tas tik dar kartą 
gerai p a d e m o nstravo tą 
faktą, jog mūsų žmonės be
galiniai yra susidomėję sa
vo senosios tėvynės gyveni
mu ir vaizdais.

Kaip žinia, parengimą 
suruošė LDS 1 kp. Pirmi
ninkavo .senas veikėjas A. 
Gilmanas. Spalvotas nuo
traukas iš ilgos kelionės po 
Lietuvą naujutėliu apa
ratu rodė LDS sekretorius 
Jonas Siurba. Ir tų nuo
traukų buvo labai daug, gal

j apie keturis šimtus. Tai ir 
! buvo ko pasižiūrėti. Kiek
vieną nuotrauką rodytojas 
gyvai paaiškino.

Be to, reikia priminti, 
kad prie nuotraukų iš Lie
tuvos Siurba pridėjo keletą

įspūdingas buvo mitingas
A. R. Williamsui pagerbti

Haga. — Hollandija siun
čia dar keturis karo laivus 
į Vakarų Naujosios Gvinė
jos sritį.

Worcester, Mass.
Iš Aido Choro

čia.

APIE JAV TURISTUS
Washingtonas. — Perei

tais metais Jungtinių Vals
tijų turistai užsienyje išlei
do $2,640,000,000, vien Eu
ropoje $609,000,000.

Kitu šalių turistai, kurieV V '

lankėsi Jungtinėse Valsti-
1 $262,000,-

Bostonas. — Ted Kene
dis, jauniausias prezidento 
brolis, paskelbė, kad jis 
kandidatuos į senatorius.

Wanamassa, N. J. — Fr. 
McDonough nušovė su juo 
jau negyvenančią savo žmo
ną Ireną ir jos mylimą F. 
Williamsa.

Linksmas pavasaris jaiP mjnę bombą

Belgradas. — čionai eina 
girdai, kad birželio mėnesį 
Kinija išbandys pirmą ato- • 11

Balandžio 29 d. tuoj 
bus sulaukta, kurioje Aido 
choras : 
“Lietuvaitė ” C 
tujas Jonas Dirvelis ir cho
ristai daug dedame darbo I 
ir energijos, kad ši operetė, 
kuri turi daug gražių dai
nų, būtų kuo puikiausiai 
suvaidinta. Režisierius — 
J. J. Bakšys pranešė, kad 
sufliorium bus* senas vete
ranas Jonas Petkūnas. La
bai džiugu, kad Jonas atė
jo chorui į pagalbą.

Pertraukoj choras turė
jom posėdį. Kadangi mūsų 
bendravardis New Yorko 
Aido choras šiemet gegužės 
20 d. turi savo gyvavimo 
auksinį jubiliejų, tai šia 
proga mūsų Aidas sveiki-

UKta, Kurioje akio Tono *i i • m ir 
suvaidins operetęI IbKj reikalauja JAV

irvpli.ą ir cho- ! trauktis iš Vietnamo

gul skamba jūsų dainos šil-
Kalba- kinės, auksinės! Tegul 
(šalta-1 linksmin dar daug metų

išeivių krūtines!
Pastebėjome “Laisvėje,” 

kad N. Y. Aido choro dai
nininkė Elenutė Brazaus
kienė yra susirgusi. Visi 
linkime jai atgauti svei
katą, kad galėtume ją ma
tyti gegužės 20 d. dainuo
jant .

Mūsų EI. Dapša, kuris 
kartu su Irena Januliene 
vaidins ir dainuos operetė
je “Lietuvaitė,” susilaukė 
kito sūnelio. Ir dalyvau
jant jo varduvių dienoje 
jau gir dėk jom naujagimio 
balsą. Atrodo, kad bus 
gražus tenoras — taip, kaip 
pape.

v Maskva. — Tarybų Są
junga kaltina Jungtines 
Valstijas, kad jos net nepa
skelbę karo, o veda karą 
prieš Pietinio Vietnamo 
liaudį, kuri yra sukilusi 
prieš Ngo Dinh Diemo val
džią. TSRS reikalauja, kad 
JAV tuojau atšauktų savo 
armijos ir orlaivyno dali
nius iš Pietų Vietnamo, su
laikytų militarinę pagalbą 
Diemo valdžiai ir uždarytų 
ten JAV karo bazes

Tuo pat kartu TSRS 
kreipėsi į Angliją, su kuria 
ji yra atsakomingos už tai
kos palaikymą, kad ir Ang
lija veiktų į JAV. TSRS 
pasiuntė savo notos kopi
jas visoms valstybėms, ku
rios 1954 m. Genevoje da
lyvavo baigimui karo Indo- 
Kinuose, tai yra, ir dabar
tiniame P. Vietname.

Praėjusį ketvirtad i e n į 
Bendruomenės bažnyčioje 
(Community Church) Niu
jorke įvyko mitingas vasa
rio 27 d. mirusiam Albert 
Rhys Williamsui pagerbti.

Vakarui pirmininkavo fi
losofas - visuomenini n k a s 
Corliss Lamont. Kalbas sa
kė mirusiojo sūnus Rhys 
Williams (iš Bostono,) jo 
brolis ministeris Williams 
iš Rochesterio, taipgi buvę 
velionio draugai ar bendra
darbiai: Jerome Davis, Ber
nard Kot(*n, Joshua Kunitz 
ir Jessica Smith, žurnalo 
“New World Review” re
daktorė.

Visi kalbėjusieji pateikė 
įdomių duomenų apie\velio
nį, kaip žmogų, kaip veikė
ją, kaip kovotoją už taiką 
ir šviesesnį liaudžiai gyve
nimą.

Daugelis amerikiečių, pa
vyzdžiui, jau pamiršo tai, 
kad jaunas Williamsas 1917 
metais Petrograde Sovietų 
Il-ajame suvažiavime, ku
riame buvo Rusija paskelb- 

■ ta tarybine socialistine res-

Sperry darbininkų 
streikas

Pereitą savaitę 11,000\ 
darbininkų, kurie dirba 
Sperry Gyroscope Ko. fab
rikuose, paskelbė streiką. 
Streikas prasidėjo kompa
nijai atsisakius pasirašyti

metu nauja kontraktą su unija.
Minimos kompanijos yra 

ill-ka fabrikų, kurie randa- 
i si mieste ir Long Island 
I saloje. Jie gamina karinius 
I reikmenis, daugumoje lėk-

desėtkų nuotraukų is Stock- pUb]įka, pasakė ten svarbią, 
holmo, Londono ir Pary-. karštą kalbą, sveikinant su
žibus. Taip, kad mes geto- va^javima nuo JAV socia- 
kai susipažinome ir su tų ]AstU

A. R. Williams turėjo pa- 
Isikalbėjimą su Leninu; Le-

mums labai tolimų didmies
čių gražesniais vaizdais.

Pertraukoje LDS prezi-1 
dentas Jonas Gasiūnas pa
kalbėjo apie tą puikią or
ganizaciją. Paragino Su
sivienijimo narius darbuo
tis įrašymui naujų narių. 
Prisiminė, kad ateinančią 
vasarą įvyks LDS seimas. 
Prie jo reikią gerai visiems 
prisiruošti. '

Stebėdamas tas skaitlin
gas ir labai gražias, ir įspū
dingas nuotraukas iš Tary
bų Lietuvos, aš galvojau: 
kiek čia darbo, pastangų ir 
lėšų įdėta! Nejaugi taip ir 
bus pasitenkinta tik paro
dymu šiam Didžiojo New 
Yorko būreliui lietuvių? 
Būtų labai gaila. Būtų la
bai didelis nuostolis. Aš 
manau, kad Jonas Siurba 
su tomis nuotraukomis tu
rėtų aplankyti dar prieš už
einant karščiams visas di
džiąsias lietuvių kolonijas. 
Didmiesčių LDS kuopos tu
rėtų tuojau imtis darbo ir 
visur parodymą suruošti. 
Neabejoju, jog Siurba su 
mielu noru sutiktų kuo
poms patarnauti. Iš to vi
siems būtų visapu s i š k o s 
naudos. Rep.

New Yorkas. — šeštadie
nį, kovo 17 d., įvyko airių 
paradas, kuriame dalyvavo 
120,000 žmonių.

hyde,” kuris vartojamas pa
gaminimui “guminio cemento” 
(rubber cement).

Ir taip toliau, ir taip toliau.
Nėra įstatymo, kuris verstų 

šaltakošės gamintojus sužy
mėti jūsų šaltakošės sudėtį. 
Jie deda, ką nori, o tu valgai, 
ką gauni!

ninas jį gerbė kaip teisingą 
žurnalistą. - veikėją, pajė
giantį suprasti tai, ką Rusi
jos liaudis tuomet darė, kur 
link, ir kodėl, ji ėjo.

Williamsas anuo
griežtai protestavo prieš 
Wilsono valdžios siuntimą' 
ginkluotų jėgų į Rusiją 
prieš revoliucija kovoti.

illiamsas buvo Vladivosto-I relK",en,B’ uaugumuje J?- 
ke, kai ten įsiveržė japonai I “s U^mus. Ketvir- 
ir kiti imperialistai. Jis ten I tadie"Un 1 i • Ink%avo1 ‘/.(Hi ervmkipvin l'ra. buvo areštuotas ir vos išliko 
gyvas.

Nors velionis buvo dvasi
ninkas (protestantų minis
teris), bet visą savo subren
dusį gyvenimą jis kovojo už 
taiką, už gerų santykių pa
laikymą tarp JAV ir Tary
bų Sąjungos.

Jis mirė sulaukęs 78 me
tų amžiaus. Sirgo leuke
mija.

Visi kalbėjusieji pabrėžė 
reikalą tęsti kovą už taiką, 
kaip darė velionis.

Buvo skaitytos telegra
mos, reiškiančios gilią už
uojautą velionio našlei, vai
kams, giminėms ir drau
gams. Tarp kitų, buvo te
legrama nuo M: a s k v o s 
“Pravdos” redakcijos, nuo 
TSRS Rašytojų sąjungos, 
nuo rašytojo Jalevojaus ir 
kt. Ns.

| tadienį fabrikus pikietavo 
i virš 1,200 streikierių. Pra
džioje į streiką išėjo nakti
nių pakaitų darbininkai.

LED 1 kuopos žinios
Lietuviu Lit e r a t ū r o s 

Draugijos pirmosios kuo
pos susirinkimas įvyko ko
vo 16-tą, “Laisvės” patalplo-

Geros ir smarkios 
buvo diskusijos

Praėjusį trečiadienį mū
sų veikliosios LLD 185 kp. 
susirinkimas buvo vienas iš 
skaitlingiausių. Dži u g u , 
kad kuopos veikla ir reika
lai taip šauniai tvarkosi. 
Pasirodo, • kad .kovo 11 d. 
ruošta kultūrinė popietė 
pavyko vidutiniai. Dvasi
niu atžvilgiu pavyko labai 
gerai, nes visi, kurie daly-1 
vavo, buvo pilnai pasiten
kinę, tik mūsų publikos ga
lėjo būti daugiau.

Mūsų kuopa galvoja apie 
dar vieną parengimą šį se
zoną salėje. Na, o kai at
eis vasara, ji, aišku, vėl pa
sižymės išvažiavimais į pa
jūrį.

Kaip buvo garsinta, šia
me susirinkime turėjome 
diskusijas laisvaman y b ė s 
klausimu. Sekretorius K. 
Briedis diskusijoms davė 
labai gražų įvadą. Paskui 
tiesiog pasipylė diskusijos. 
Savo nuomonę išreiškė ge
ras pustuzinis narių. Vi
siems atrodė, kad mūsų pa
žangiečių judėjime kažkaip 
platinimas ateizmo yra la
bai apleistas. Nebegirdi- 
me šia tema prakalbų, pa
skaitų, diskusijų, debatų.
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PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-os kuopos susirinkimas 
atsibus kovo 23 d., penktadieni, LDS 
klubo svetainėje, 7:30 vai. vakare.

Gerbiami nariai ir narės, esate 
kviečiami dalyvauti tame susirinki
me, nes turėsime 15-os Apskrities 
konferenciją, reikės išrinkti atsto
vus, i 
nas bus Leono Prūseikos paminklo 
fondui. Komitetas. (

mais ir busimaisiais reika
lais. Kuopos reikalai stovi 
gerai, kaip valdybos rapor
tas skelbė.

Kultūrinė popietė vasa
rio 18-tą labai gerai pavy
ko. Esame dėkingi visiems, 
kurie ją padarė sėkminga. V

Parengimų komisija dar
buojasi gerai. Piknikui vie
ta jau paimta. Jis įvyks 
birželio 10-ta, Kasmočiu f. J c.
sode, Great Necke.

Kviečiame LLD Brookly- 
no kuopas prisidėti prie 
pikniko rengimo. V. Bun- 
kus priims į komisiją iš
rinktų vardus. Komisiją iš
rinkite anksčiausiai galimu 
laiku, kad pradėjus laiku 
prisi renginį,ą.

Kitas susirinkimas bus 
balandžio 13-tą. Nariai da
lyvaukite ir naujų narių

Lauksi-ir bus parengimas, kurio pel- įStoti atsiveskite.
■Mirt T ZXZWXZX Y3 VI1A t’ z-v » 1 T Ao r-» 1 r 1 sry

(23-24) me-

NEW HAVEN, CONN.
LLD 32 kp. susirinkimas 

( kovo 20 d., 7:30 vai. vak. 
čiame narius dalyvauti, 

I du mėnesius neturėjome 
mų, nei jokių parengimų, 
laikas darbuotis ateičiai, 
visi, ir aš būsiu, 
org.

jvyks 
Kvie- 

nes per 
susirinki- 
Tad jau 

Būkite
Barbora Medley, 

(Vieta nepažymėta—Adm.)
(22-23)

. Jonas, Jr.

PARDAVIMAI f
CYPRESS HILLS - BROOKLYN. 4 

Arlington Ave., atskiras dviejų, šei
mų namas, 12 kambarių, 3 vonios, 
du garadžiai. 
rame stovyje, 
mai. APplegate 7-5720.

Aliejaus šiluma. Ge-
Lengvi išimokėji-

(23-25)

*

Washingtonas. — Čionai
eina kalbos, kad JAV par- j Spaudoje taip pat beveiki
duos kviečRj Kinijai n 
Šiaurės Korėjai.

Svarbi konferencija del 
gegužinės demonstracijos
Kaip visuomet, taip ir 

šiemet Amerikos 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 įvyko masinė konferen
cija šeštadienį, kovo 17 d.

pamiršta ateistinė propa
ganda. Pabarti tie šeimų 
nariai, kurie mirusius sa
vo artimuosius, buvusius 
veiklius pažangiečius lais
vamanius, laidoja su religi
nėmis apeigomis. Juk tai 
negražu, nežmoniška pa
neigti savo artimo žmogaus 
įsitikinimus .

Man atrodo, kad labai 
gerai ir ateityje mūsų su
sirinkimuose tais ir kitais 
klausimais pasidiskusuoti.

SERGA
SPĖLIOJA APIE TSRS
ŽMOGAUS IššOVIMĄ
Washingtonas'. — Po to, 

kai JAV astronautas Glen- 
nas atliko žygį beorėje ap
linkui Žemę, tai mokslinin-

kai spėlioja: ka dabar pa
rodys TSRS?

Vieni mano, kad sekamas 
TSRS žygis bus: tai du ar 
trys kosmonautai skris kar
tu, o kiti mano, kad skridi
mą atliks moteris.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., kovo (March) 20, 1962

Huntington, L. I.—Redak
cijai pratiesta, kad sunkiai 
susirgo Anastazija Kauli- 
nienė. Praėjusį šeštadienį 
ligonė jautėsi kiek geriau, 
bet atrodo labai nusilpnin
ta.

Greito ir pilno pasveiki
mo!

Komedij a

Dėdė Atvažiavo
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai 

po Vadovyste Jono Juškos

Bus suvaidinta Sekmadienį

Balandžio April 1-mą Dieną
Pradžia 3-čių valandą popiet

Ukrainian National Home Salėje
218 Grand St., Kampas Driggs Ave., Brooklyne

(Nuotrauka M. Stakovo)
Nuotrauka iš repeticijos “Dėdė Atvažiavo.” Iš kairės: M. Juškienė, 

M. Stakovas, K. Benderis, O. Kazlauskienė ir Jonas Juška.

Taipgi bus vaidinami J. Juškos sekanti eilėraščiai: 
“Neliūdėk, žalias Berželi,” “Lietuvaitės Džiaugsmas,” 
“Skrisk, Paukšteli, Balandėli,” “Sugrįžk, Sunau,” “Lie
tuvos žiedai” ir “Siunčiam Rožę Lietuvon.” Jas vaidins: 
M. Juškienė, O. Kazlauskienė, J. Graunienė, M. Tame- 
lienė, ir J. Juška.

Taigi, širdingai esate kviečiami ateiti ir pamatyti šitą 
vaidinimą. Nes komedija yra pilna juokų, tai gardžiai 
pasijuoksite, o eilėraščiai taipgi bus įdomūs, nes jie dek
lamuojant bus vaizduojami, vaidinami.

Rengėjai

I




