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Švęsdamaszsavo 88-ąjį gim
tadienį, įžymusis JAV poetas 
Robert Frost praėjusį pirma
dieni apsilankė Baltuosiuose 
rūmuose, kur prezidentas Ke
nedis prisegė jam kongresinį 
medalį — aukščiausią pagar
bos ženklą mūsų šalyje. Po- |

Alžyre Francūzijos armija I Apie nailjtlS jvyklUS Kur link krypsta J. Valstijų
• I 9 • V H ■ ■ I ■■■ bh M Oi ■ 1 •• 1 •veikia prieš reakcininkus

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle atsi
šaukė į francūzus, raginda
mas juos užgirti Alžyro ne
priklausomybę. Jis sakė, 
kad jau atėjo laikas, kada 
buvusiu 
jai turi 
sės.

Grano

kolonijų gyvento- 
gauti žmonių tei-

mieste Francuzi-
Letas apdovanotas už ilgametę jos armija išblaškė reakci- 

amerikinės ninku demonstraciją ir su
ėmė jų slaptos armijos va
dą generolą Edmondą Jau- 

I haudą, seniau buvusį Fran- 
cūįzijos karo orlaivyno ko-

davo kūrybą, už 
literatūros puoselėjimą.

Būdamas Washingtone, lau
reatas kalbėjo apie eilę viso
kių dalykų. Be kitko, 
minė ir Chruščiovą:

—Tai didelis vyras!—sakė 
Frost. ‘ *

prisi-

Keliomis dienomis prieš tai 
vienoje Maskvos bibliotekoje 
susirinko visokio amžiaus ir 
profesijų žmonės apsvarstyti 
Lietuvos poeto Eduardo Mie
želaičio poezijos knygą “žmo
gus,“ išverstą į rusų kalbą.

Skaitytojai laiko rankose 
“žmogaus” vertimą, o pats 
poetas Mieželaitis “savo ei
les skaito lietuviškai. Klau
sytojai nesupranta jo žodžių, 
bet jaučia nuotaiką, ritmą. 
Kai jis baigia, susirinkusieji 
nedrįsta pažeisti tylos, ir tik 
valiau s u g r i a u d ėj a ploji- 
mai...

> Taip telefonu pranešė žur
nalistas Albertas Laurinčiu- 
kas Vilniaus “Tiesai.“

E. Mieželaitis 43 metų am
žiaus vyras, pats įžymiausias 
šių dienų Lietuvos poetas.

Susirinkimas nutarė “pa-' 
siųsti laišką lenininių premijų 
komitetui — prašyti šiai kny
gai suteikti lenininę premi
ją-”

Jei minėtame komitete mū
sų žodis turėtų kiek reikšmės, 
tai ir mes garsiu balsu pa
remtume maskviečių prašymą.

Apie tai, kas šiemet leni
nes premijas gaus, sužinosime 
balandžio 21 d.

Mirė dar- vienas geras mū
sų bičiulis — Susninkų Jur- 
gis-Žilinskas.

Jis gimė suvalkinėje Dzū
kijoje. Atvykęs į Ameriką, 
dirbo angliakasiu. Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo 
draftuotas ir fronte sužeistas, 
t Vėliau ilgokai gyveno Con
necticut valstijoje, o po Ant
rojo pasaulinio karo persikė
lė į Worcester!, kur ir mirė. 
Ą Velionis buvo ilgametis mū
sų laikraščio skaitytojas ir 
bendradarbis; pa r e m d a v o 
“Laisvę“ ir materialiai.

Ilsėkis ramiai, draugas 
Jurgi! O jums, Helen, nuo
širdi užuojautoa!

Sekmadienį, balandžio 1 d., 
mūsų teatrininkų grupė, vado
vaujama Jono Juškos, suvai
dins komediją “Dėdė atvažia
vo.“ Tai bus Ukrainiečių salė
je, Brooklyne.

Be komedijos, bus ir dekla
macijų.

Su širdperša tenka pastebė
ti, kad per pastaruosius kele
rius metus Niujorko miesto pa
žangieji lietuviai nepastatė 
scenon jokio veikalo, žmonės 
spektaklių labai pasiilgę.

Būkite sekmadienį Ukrai
niečių salėje.

Kubos respublikojef ir Francuzijos santykiai?
mandierių. Kartu su juomi 
suėmė dar ; 
gal bin inkų s.

Alžyre, reakcininkai šau
dė į kareivius, o kiti į civi
linius žmones. Jie norėjo už 
civilinių aukas kaltę suvers
ti ant Francūzijos armijos. L . - . TZ , .
Armijos daliniai ištaškė re- bena Prekes ! Kubą arba ls 
akcininkų jėgas. Apie 50 jų 
nušovė ir 150 sužeidė. 
Francūzijos armijos dali
niams yra įsakyta: ginklų 
ugnimi atsakyti į reakci
ninku šūvius, u

Havana. —Kubos respub- 
aštuonis jo pa- lika protestuoja prieš Jung

tines Valstijas, kurių karo 
lėktuvai ir laivai trukdo jos 
prekybai su kitomis šali
mis. Tarptautiniuose van
denyse JAV karo lėktuvai 

i skraido virš laivų, kurie, ga-

---------------------------—-------

Izraelio valstybė 
ir jos kaimynai j

Kairas. — Dažnai kryks-
Jin n i

Vykdomi Kinijos 
Kongreso posėdžiai

Pekinas. — Didžiajame .......
Liaudies Palociuje įvyko ' ta Izraelio pasienkP^sargų 
Kinijos Liaudies Respubli-' susirėmimai su kaimyninių 
kos Kongreso (parlamento) • valstybių sargais.
posėdžiai. Posėdžius atida-1 randasi 
re maršalas Ghu Teh. Da-, 
lyvavo Mao Tse-tungas, ko
munistų vadas; Liu Shao- 
chi, valstybės prezidentas 
ir kiti žymūs vadai.

Už vyriausybę raportavo 
Chou En-lai, Kinijos prem
jeras. Tarp kitko jis pra
nešė, kad iš miestų perskė
lė į žemės ūkio sritį apie 
20,000,000 gyventojų. Į par
lamento posėdžius nekvies
ta užsienio diplomatai ir | 
Korespondentai. 1

Izraelis 
prie Viduržemio 

jūros. Sausumoje jo kaimy
nais yra arabiškos šalys.

Izraelis dabar turi virš 
2,000,000 gyventojų ir 50,- 
000 vyrų armiją. Kaimy
nais yra: Sirija, ji turi 4,- 
600,000 gyventojų ir 45,000 
vyrų armiją; Jordanija — 
1,700,000 gyventojų, ir 20,- 
000 armijoje; Saudi arabi- 
ja — 6,000,000 gyventojų ir 
15,000 armijoje; Egiptas — 
26,000,000 gyven tojų ir 
100,000 vyrų armijoje.

Kubos, karo laivai sekioja 
tokius laivus. Kuba skun
džiasi Jungtinėms Tautoms 
ir kitoms valstybėms.
Gerėja sveikatos reikalai
Kubos liaudies sveikatos 

reikalais rūpinasi Medici
nos Tautinė Unija, kurios 
priešakyje stovi Dr. E. Or- 
doz’as. Tarybą sudaro sep
tyni daktarai, kurių tarpe, 
yra penki negrai.

D r. Ordozas sakė, kad 
pirm 
buvo 
kuriu 
4,000,
žinodavo JAV turistai. Pro
vincijose buvo tik 2,000 
daktarų,, žmonės ten nega
lėdavo gauti medikalės pa
galbos. '-'U

Dabar Kubos vyriausybė 
žymiai pagerino medicinos 
pagalbą.. Dalis senų dakta-

revoliucijos Kuboje
tik 6,000 daktarų, iš

Havanoje ra d o s i 
nes į šį miestą suva-

Iš viso pasaulio
Haga. — TSRS chemis- 

tas Aleksejus Golub, kuris 
1961 metais buvo atsisakęs 
grįžti į savo šalį, dabar iš
skrido į Maskvą. •

Philadelphia, Pa. — Su
imti trys newyorkieciai—J. 
A. Castello, P. J. Troįąno ir 
V. Noce, kurie buvo pasi
gaminę milijoną’ falšyvų 
JAV pašto ženklelių po 4 c.

Maskva. —TSRS /kaltina 
Francūziją, kad ji blogin
dama santykius su TSRŠ; 
kenkia susitarimui vakari
nio Berlyfio klausimu. ,

Ženeva. —Jungtinės Tau
tos teiks pagalbos 250,000 
alžyriečių sugrįžti į jų ,tė- 
vynę. A

Tel Avivas. —Izraelis bi
josi, kad Sirija ir Irakas 
nesusijungtų į vieną vaisty

spalvinga ir turininga.
Materialiai pastatymą re

mia ir kai kurie biznieriai: 
antai vienas aukojo net $500.

Operą Čikagoje vaidins tris 
kartus: balandžio 1, 7 ir 15

Kažkoks J. Jašinskas “Nau
jienose” rašo, būk “dabarti
nio režimo Lietuvoje vairuo
tojai“ poetą K. J a k u b ė n ą 
nukankino.

Na, ir kodėl Jašinskas 
meluoja ?!..

Kazys Jakubėnas mirė tra
giška mirtimi (1950 m. sau
sio 8 d.), ir tarybinė vyriau
sybė, be abejonės, anksčiau ar 
vėliau, suras ir nubaus-tuos, 

-kurie dėl jos buvo atsakingi, 
i (O gal jau surado ir nubau
dė.) Poeto .raštai Lietuvoje 

— didžiulė opera, išleisti ir plačiai skaitomi. ,

Čikagoje susidarė lietuvių 
šienininkų grupė ir pasiryžo 
pastatyti scenon G. Verdi 
operą “Aidą.” Tai rimtas 
užmojis, reikalingas daug la
vintų jėgų ir finansų.

‘Aida“ •

Plattsburgh, N. Y.—kar
moje įvyko gaisras. Sude
gė 175 galvijai. Nuostoliai 
siekia $100,000.

Jakarta. — Indonezija 
nutraukė pasitarimus su 
Hiollandija dėl V a k' a r ų 
Naujosios Gvinėjos.

Tokio. — Kyushu kasyk
lose įvyko sprogimas ir žu
vo 5 mainieriai

Belgradas. — Jugoslavi
jos ekonominė gamyba 
keblumų.

Militaristai paėmė 
galią Argentinoje

Buenos Aires. — PrezUi 
dentas Arturo Frondizi jau 
nuverstas ir išsiųstas ant 
salos.

Argentinos militaristai 
visą galią pagrobė į savo 
rankas. Militaristai pir
miausiai paėmė radijo, te
levizijos tinklus ir susisie
kimo priemones.

Kur dabar Argentina 
kryps dar sunku pasakyti. 
Militaristai išleido pareiš
kimą, kuriame sako, kad 
jie turėjo įvesti tvarką.

turi

Paryžius. — “Tik vienas 
, tai i kelias belieka JAV galuti- 

Geras skaičius nai nepabloginti jų santy
kių su Francūzija, tai skai
tytis su faktais“, rašo C. L. 

' Sulzbergeris. Jis nurodo, 
į kad Jungtinės Valstijos lai- 
! kosi politikos: nustatyti są
lygas bendradarbiavimo su 
savo talkininkėmis, ir nu-

rų buvo susirišę su Batis
tes reakcine politika, i 
jie pabėgo. < 
daktarų atvyko iš Lenki
jos, Rytų Vokietijos ir kitų 
socialistinių šalių. Pati Ku
ba deda pastangų, kad kuo- 
daugiau jos studentų baig
tu daktaru mokslą. Seka
mais metais Havanos uni
versitete baigs daktarų'sakyti NATO politiką, 
mokslą 3,000 studentų. ; Francūzijos prezidentas De

. v , . I Gaulle nesutiko su ta poli-Gyduoles, uz kurias pei- lti)fq „ hqio.llą A|lvl.p 
kant pirm revoliucijos rei
kėjo mokėti $8, ’dabar 
gauna už $1.25. Po revoliu
cijos Kuboje pastatyta 29 
naujos ligoninės. Pirma bu
vo tik 10,000 lovų, o dabar 
ligoninėse jau yra 21,000. 
Įsteigta dvi naujos ligoni
nes protiniai sergantiems 
gydyti ir 13 pagalbinių 
skyrių' Dar yra statoma 
40 naujų ligoninių.

Dabar jau 75 procentai 
gyventojų yra įskiepyti 
nuo poliomelito (polio) li
gos. Maliarijos liga sukon
troliuota. Batistos režimas 
sveikatos reikalams 
metus skirdavo tik $20,- 
000,000, o dabar Kuba ski
ria $110,000,000.

dar mažiau sutiks.
Jungtinės Valstijos rei

kalauja, kad Francūzija

“baigtų sėdėjimo streiką 
NATO eilėse”, kad daugiau 
savo jėgų pasiųstų į NATO 
jėgas, pildytų NATO ko
mandos įsakymus, leistų sa- 
čo teritorijoje laikyti NA
TO atominių ginklų sandė
lius.

De Gaulle iš savo pusės 
reikalauja: kad JAV dalin
tųsi su Francūzija atominių 
ginklų pasigaminimo paty
rimais 
žintų

ir ginklais, pripa- 
Francūzijai lygybę 

NATO reikaluose, paskir
tų francūzų generolų į eilę 
NATO svarbiu vietų, v v

Kalėjimu baudžia
JAV rezervistus

Leesville, La. — Polk 
tvirtumoje, JAV karo teis- . 
mas nuteisė rezervistą Be
nį Owen’a šešiems mėne-

Alžyras gamtiniai 
yra turtingas

Alžyras. — Alžyras dar 
neištirtas, kiek ten randasi 
gamtinių turtų. Apie 500 
mylių Viduržemio pamarys
nuo senovės turtingas. Ten siams kalėjimo ir per tą 
derlinga žemė, maloni gani- ■' laiką išskaityti po $50 iš jo 
ta, gilios prieplaukos.

Kol kas žinoma, kad Ai______  ______, __ Kovo li9 dieną JAV • ar- 
per|žyre randasi: geležies rū- mijos rezervistai reikalavo,.

dos, fosforitų, anglies, na- paleisti juos namo. Benis 
naftos, Owenas pirmasis pareiškė:* 

druskos, ir kitų iškasamų Į '‘Mes norime paliuosavimo 
turtų. Gerai dera šiltų iš armijos”.

turalinio gazo,

Didės karo pavojus, jeigu 
nemažės apsiginklavimas

Ženeva. —Jungtinių Val
stijų valstybės sekretorius 
Dean Ruskas, pirm išvyki
mo į Washingtoną, kalbėjo 
nusiginklavimo konferenci
joje. Jis sakė, kad jeigu ne- 

I bus sulaikytos apsiginkla
vimo lenktynės, tai iki 1966 
metų dar dvigubai padidės 
ginklų naikinamoji jėga, 
kuri jau ir dabar yra baisi.

Ruskas kelis kartus tarė
si su TSRS užsienio minist
ru A. Gromyko. Jie išleido 
pareiškimą. Sako, kad pa
sitarimai davė gerų pasek
mių. Išaiškėjo, jog kaip Ta
rybų Sąjunga, taip ir Jung
tinės Valstijos stengiasi iš

rengti karo vakarinio Ber
lyno klausimu.

Kas dėl Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos ruošimosi’ 
pradėti atominių bombų 
bandymus atmosferoje, tai 
Gromyko pareiškė: “Jeigu 
tas bus vykinama gyveni- 
man, tai tada Tarybų Są
junga, apsaugojimui savęs 
ir kitų socialistinių respub
likų, bus priversta taip pat 
daryti atominių ginklų ban
dymus atmosferoje.”

R/uskas grįžo į Washing-1 
toną, Gromyko grįžta į 
Maskvą, o Anglijos minist
ras Home į Londoną. Bet 
pirm jie išsiskirstė, sakė, 
kad po pasitarimo su savo 
valdžiomis vėl susitiks pa
sitarimams.

Apie šimtas 
korespo n d e n t ų

SUJUDO PRIEŠ PIETŲ 
VIETNAMO CENZŪRĄ
Saigonas.

Vakarų
protestuoja prieš Pietų 
Pietų Vietnamo cenzūrą. 
Reakcinės vyriausybės cen
zoriai sulaiko ne tik žinias 
iš karo prieš partizanus, 
bet bent kokį pranešimą 
apie žmonių nepasitenkini
mą. Sakoma, kad net cen
zūruoja nužiūrimų. JAV ka
rininkų ir karių laiškus.

KRITIKAVO KAIRUMO 
KRAŠTUTINYBES

Havana. — Žinomas Ku
bos komunistų veikėjas 
Blas Roca per radiją kriti
kavo komunistų eilėse kai
rumo kraštutinybes. Kubos 
premjeras Kastro griežtai 
pasmerkė Anibal Escalan- 

partijoste, revoliucinės 
organizocinį sekr e t o r i ų. 
Paskui Escalante tapo pa
šalintas iš tos vietos.

SUSTREIKAVO 7,000 
STUDENTŲ

Lisabonas. Virš 7,000 
studentų iš Lisabono uni
versiteto paskelbė streiką, 
reikalaudami daugiau lais
vių. Diktatoriaus Salazaro 
policija neleidžia studen-

IREGISTRAVO TITOVO 
IR GAGARINO ŽYGIUS
Jungtinės Tautos, N. Y. 

—Tarybų Sąjunga užregi
stravo savo lakūnų .šešioli- 
ką atliktų 1961 m. tarptau
tinių žygių, jų tarpe Jurio 
Gagarino ir Germano Ti- tams susirinkti ir svarstyti 
tovo žygius. pasaulinius klausimus.

turtų. Gerai dera 
kraštų vaisiai. Dera 
čiai, miežiai, avižos, taba
kas ir medvilnė.

Pietinė dalis —sausumos, į 
tai dalis Saharos.

kvie- Panašios bausmės laukia 
dar visa eilė kitų rezervis-

i tų, kurie reikalavo paliuo- 
' savimo.

Vėliausios žinios
Sao Paulo, Brazilija. — 

Buvęs Brazilijos preziden
tas Janio Quadros kandida
tuos į Sao Paulo provinci
jos gubernatoriaus vietą.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS specialistai pradėjo 
pasitarimus dėl bendro er
dvių tyrinėjimo ir užkaria
vimo.

Maskva. — TSRS pasiun
tė maisto ir medikamentų 
į Albaniją, kuri nukentėjo 
nuo Žemės drebėjimo.

Roma. —Sulaukęs 75 me
tų amžiaus mirė čekų vys
kupas Juzei Garsky

Tunisas... — Alžyro vy
riausybė apsikeis diploma
tais su TSRS.

ar-

Washingtonas. — Penta
gono karininkai spiriasi 
daugiau gaminti didelių 
bombonešių.

Washingtonas. — Per 
dvejus metus pragyveni
mas pabrango penkiais pro
centais.

Sirijoje įvyko 
perversmas

Damaskas. — Sirijos
mijos vadai nuvertė val
džią, kuri susiorganizavo 
prieš šešis mėnesius po Si
rijos atsimetimo nuo Egip
to. Armijos vadai sako, kad 
jie turėjo pašalinti deši
niuosius elementus, kad Si- $160,000.

New Delhi. — Indijoje 
yra 440,000,000 gyventojų.

KAPINĖS ATRODĖ 
KAIP PO KARO

Linden, N. J. —Rosedale 
Memorial Park kapinėse 
vandalai išvartė ir dalinai 
sudaužė virš 1,500 antka
pių. Kaip kurie paminklai 
buvo dideli. Po jų “pasidar
bavimo” kapinės atrodė — 
kaip po karo. Sakoma, kad 
nuostolių padaryta apie

rija tarptautinėje politiko
je bus neutrališka, eis prie , 
socializmo, bus draugiška ^ 
su Egiptu ir Iraku.

Miami, Fla. — Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė bu
vęs sunkaus svorio kumšti-- 
ninkas Jack Britton.

Havana. — Susidaužė 
Kubos lėktuvas ir žuvo 22 
žmonės.

Georgetown. —Rytų Vo
kietija suteiks Britų Gvia- 
nai pagalbos.

Tokio. —Per 24 valandas 
streikavo 60,000 japonų 
prieplaukų darbininkų.

Londonas. — Anglija ne
sirengia trauktis iš karo 
bazės Singapūre.
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Už Andersono-Kiiig biliy
_ SAVAITRAŠTIS “LABOR”, kuri leidžia geležinke- 

lininkų unijos, rašo apie vieną “įžymybę”, neseniai 
-amerikinėje spaudoje “pagarsėjusią”. Tai buvo moteriš
kė Alice Maud Hunt iš Sheboygan, Wis. Ji jau 100 me
tų amžiaus. Ir ji nusipirkusi iš apdraudos kompanijos 
polisį, sulyg kuriuo apmokamas buvimas ligoninėje ir 
operacijos atlikimas.

Komercinė spauda parašė, išspausdindama mote
riškės fotonuotrauką, ir tarytum sakė visiems: žiūrė
kite, šimto amžiaus senutė, o pati apsidraudžia nuo li
gos! Vadinasi, nereikalaukite jokių įstatymų, sulyg ku
riais seno amžiaus žmonėms būtų teikiamas nemokamas 
medicininis aptarnavimas: g.ydyrn,as^..ligoninė, ir tt.

Ten pat “Labor” prideda: toji spauda, paskelbusi 
apie minėtą moteriškę žinią, praleidžia vieną svarbiau
sią faktą: senutė už tąjį polisį moka $185 per metus!

Kiek seno amžiaus žmonių gali tai padaryti?!.
Savaitraštis “Labor” sako: pasaka apie Mrs. Hunt 

aiškiausiai pasako, kad Kongresas turi priimti Ander- 
sono-King bilių, sulyg kuriuo seno amžiaus žmonės, li
gos atveju, būtų aprūpinti nemokamu medicininiu ap
tarnavimu.

Mes šimtu procentų pritariame šiai . savaitraščio 
“Labor” nuomonei!

Žodžiai ir darbai
JUSTICIJOS DEPARTAMENTO sekretorius Ro

bert Kenedis, aną dieną kalbėdamas Los Angeles mies
te, pareiškė, kad JAV Komunistų partija nesudaro 
Amerikai jokio pavojaus. Girdi, ji nedidelė ir ja “labai 
seka” FBI.

Išeitų, kad Justicijos departamento sekretorius ne
mato reikalo tą partiją pulti. Bet tikrovėje yra kas kita!

Šiandien toji nedidelė Komunistų partija yra puo
lama iš visų pusių: mat,,.veikia ją nubausti, kodėl ji ne- 
siregistruoja kaip svetimos valstybės agentūra, kaip 
reikalauja McCarrano aktas.

Prieš šią partiją užvesta ir kita byla — byla “dėl 
nesumokėjimo valdžiai mokesčių už pajamas.” Jokia ki
ta JAV politinė partija bei grupė, aišku, mokesčių už 
pajamas nemoka, bet valdžia kimba prie komunistinės 
partijos!

Partijos vadovai—Gus Hali ir Benjamin J. Davis— 
įkaitinti dėl nesiregistravimo svetimos valstybės agen
tais. Neužilgo jie bus teisiami. Kokią bausmę jiems tei
sėjas paskirs, šiuos žodžius rašant dar nežinia. Einant 
tuo žalingu McCarrano įstatymu, kiekvienas komunis
tas, jei jis nesiregistruoja, turi pasimokėti už kiekvie
ną neužsiregistruotą dieną po $10,000 piniginės pabari-, 
dos ir už kiekvieną nesiregistruotą dieną—po penkerius 
metus kalėjimo.

Jeigu teisėjas, kuris teis Hali ir Davis, kuris jiems 
sskirs bausmę, įstatymą vykdys, tai jiedu bus nuteisti 
baisiomis piniginėmis sumomis, ir po kelis šimtus metų 
kalėjimo !..

Toks tas įstatymas blogas ir, sakysime, paikas!
Tas pats Robert Kenedis pareiškė, jog, girdi, JAV 

•pavojų sudarančios socialistinių valstybių ambasados 
Washingtone. Kokį pavojų jos gali sudaryti. Girdi, iš 
ten plečiasi espionažas.

^Tai ultra-dešiniųjų, reakcionierių “argumentas”!
Prieš pragaištingą McCarrano aktą kyla vis dau

giau ir daugiau balsų. Kiekvienas galvojąs žmogus juk 
žino: jeigu šiandien be jokios atodairos bus puolami ko
munistai, tai rytoj to paties susilauks ir ne komunistai.

ŽUVUSIŲ PARTIZANŲ . 
PAGERBIMAS
VILNIUJE

Šių metu kovo 12 d. Re
voliucijos r istorijos 
juje Vilniuje įvyko
gas žuvusiems pirmiesiems 
Lietuvos partizanams - ko
munistams pagerbti. Mitin
ge dalyvavo, be kitų, ir žu
vusiųjų giminės bei arti
mieji, taipgi Partijos ir vy
riausybės vadovai.

Kokie Lietuvos partiza
nai, paguldę savo galvas, 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
nuo hitlerinių grobikų?

Apie tai rašo istorikas P. 
Štaras š. m. kovo 13 dienos 
Vilniaus “Tiesoje.” Įdomu 
su jais nors trumpai susi
pažinti. Savo straipsnį P. 
Štaras pradeda taip:

Netoli Smailių kaimo, Bir
žų girioje, stovi paminklas, 
kuriame iškaltas trumpas Įra
šas: “1942 m. kovo 13 d. 
čia didvyriškai žuvo grumty
nėse su fašistais LKP CK sek
retorius I. Meskupas-Adomas, 
1. Icikovičius, A. Jacovskis, J. 
Kanopa, A. Kleineris, V. Moc
kus, P. Pajarskis, S. Šklėrius, 
A. Vildžiūnas, M. Voitenka.”

I. Meskupas-Adomas buvo 
LKP CK antrasis sekreto
rius. Jis su kitais devyniais 
kovotojais ir buvo pasiųstas 
lėktuvu organizuoti Lietu
vos žmones kovai prieš hit
lerinę okupaciją.

Toliau P. Štaras rašo:
1. Meskupas-Adomas savo 

laiške šeimai- 1941 m. rugsėjo 
27 d. rašė: “Kiekvienas pri
valo aktyviai dalyvauti šioje 
kovoje ir įnešti į ją maksimu
mą to, ką jis sugeba. Reikia 
būti ten, kur galima labiausiai 
būti naudingu kovoje prieš 
aršiausią žmonijos priešą — 
nacizmą. Mirtis ne kartą jau 
stovėjo man prieš akis, ir aš 
niekad nesusvyravau... Jeigu 
teks atiduoti gyvybę už par
tijos reikalą, už darbininkų 
klasę, aš padarysiu tai su pa
sididžiavimu.“

Savo laiške Lietuvos Komu
nistų pąrtijos Centro Komite
tui 1942 m. vasario 10 d. I. 
Meskupas-Adomas rašė: “Rei
kia imtis visų priemonių, kad 
mano grupė būtų pasiųsta į 
Lietuvą. Tai ypač svarbu šiuo 
metu, kai frontas artėja prie 
Lietuvos. Jeigu artimiausiu 
metu nepasiseks išvykti lėktu
vu, tai reikia eiti pėsčiomis.“ 
Toks karštas buvo 1. Meskupo 
troškimas greičiau įsijungti į 
aktyvią kovą prieš okupantus.

Straipsnio autorius nu
šviečia šių drąsių ir pasL 
aukojušių kovotojų kelią, 
kuriuo ėjo. Nebaidė jų 
jokie buržuazijos persekioji
mai/ nebaisūs jiems buvo 
kalėjimai ir, pagaliau, ne
baisi buvo ir pati mirtis 
kovojant su mirtinu prie
šu.

ir prakeikimai visad'a’1 lydeš 
žudikus, sukruvinusius savo 
rankas ištikihių kovotojų už 
liaudies reikalus krauju.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės visiems laikąms išsaugos 
savo širdyse L Meskupo-Ado- 
mo, P. Pajarskio ir jų grupės 
draugų atminimą. Po karo jų 
palaikai buvo palaidoti Nemu
nėlio Radviliškio karių kapi
nėse, o 1954 m. liepos 13 d. 
iškilmingai perkelti į Vilniaus 
karių kapines.

Nepaisant skaudžių aukų ir 
sunkių veiklos sąlygų hitle
rininkų okupuotoje Tarybų 
Lietuvoje, partizaninis įdėji
mas augo ir stiprėjo. Okupa
cijos motais Lietuvoje veikė 
daugiau kaip 90 partizanų bū
rių, į kuriuos susijungė geriau
sieji lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros. Didžiausią dirtąsą, iš
tvermę ir pasiryžimą ^kovose 
rodė komunistai ir komjau
nuoliai. Partinės organizaci
jos, apėmusios visą Lietuvos 
teritoriją, auklėjo vi^ naujus 
ir naujus kovotojus.

būdais pritraukti 
prie bažnyčios, 

jų vadinamuosius 
o iš pastarųjų jau

'; ‘ , kariuomenėje,
nors ir dvejodamas, vis dėlto 
grįžau į kunigų seminariją. 
Pradėjau studijuoti teologiją 
—mokslą apie dievą. Tačiau 
kuo toliau mokiausi, tuo la
biau supratau vieną — savo 
gyvenimo beprasmiškumą. Gy
vendamas už aukštų, mūrinių 
seminarijos sienų, atsiskyręs 
nuo visuomenės, nuo kunku
liuojančio gyvenimo, jaučiau, 
kad nei visuomenei, nei sau 
aš nieko gero nedarau. Ko
kia mano ir visų mano kolegų 
gyvenimo prasmė ? Argi ieš
kosime to nežinomo, nemato
mo rojaus, kuriame, anot baž
nytininkų, gyvens ir džiaug
sis tik dievo išrinktieji? O tie 
“išrinktieji“ tai tarp viduram
žių pelėsiais dvelkiančių se
minarijos mūrų, dykinėjantie- 
ji klierikai, kunigai. Argi ši
toks reikalingas žmonėms ro
jus? Ar tik šitokie “rojaus 
ieškotojai“ gali sukurti rojų 
maldomis prie altoriaus?

Ne, aš vis labiau jaučiau ir 
įsisąmoninau, kad tikrąjį ro
jų galime sukurti visi bendro
mis pastangomis, našiu darbu 
prie staklių, o ne maldomis 
prie altoriaus. Juk jis jau 
sėkmingai kuriamas kolektyvi
niu darbu mūsų šalyje. Rojų 
žemėje kuria darbo liaudis. 
Jame gyvens jo kūrėjai, o ne 
tie vadinamieji “išrinktieji,“ 
kurie visą gyvenimą dykinėjo 
ir engė darbo žmones.

Aš nusprendžiau palikti se
minariją ir doru bei sąžinin
gu darbu padėti tarybinei 
liaudžiai statyti laimingo, 
šviesaus gyvenimo — komu
nizmo — rūmus.

šį paskutinį žingsnį į nau
ją gyvenimą žengti padėjo 
mano buvęs mokslo draugas, 
dabar Vilniaus Pedagoginio 
instituto studentas komjau
nuolis A. Jančiauskas. Už tai 
esu jam nuoširdžiai dėkingas.

Išėjęs iš seminarijos, nesu 
nusivylęs ir jaučiu, kad tik 
dabar suradau tikrąjį gyveni
mo kelią, vedantį į laimę. 
Dabar dirbu ir gyvenu dide
liame darbininkų kolektyve. 
Jaučiuosi linksmas ir paten
kintas. Suradau naujų drau
gų, kurie man visur ir visa
da padeda.

Baigdamas dar kartą noriu 
nuoširdžiai pasakyti seminari
joje likusiems klierikams ar 
bandantiems įstoti į ją: tikras 
rojus, tikra žmonijos laimė 
kuriama ne prie altoriaus ir 
ne maldomis, o prie staklių, 
arklų, darbo rankomis. Tad 
susipraskite 1

Damaskas. — Sirijos vy
riausybė sako, kad Izraelio 
kariai vėl šaudė per sieną. 
Izraelis iš savo pusės kaltis 
na sirus, būk jie pirmieji 
pradėjo.

Rinkimai Tarybų Sąjungoje
KAIP ŽINIA, kovo 18 d. visoje Tarybų Sąjungoje 

įvyko deputatų rinkimai į Aukščiausiosios Tarybos 
(parlamento) 'abudu butus—Sąjungos Tarybą ir Tau

tybių Tarybą.
Už kandidatus į Sąjungos Tarybos deputatus bal

savo 139,210,431 žmogus, tai yra 99.47 procento balsavu
siųjų. Prieš balsavo 746,563 žmonės.

. Už kandidatus į Tautybių Tarybos deputatus bal- 
. savo 139,391,455 žmonės, tai yra 99.60 procento balsa- 
• vusiųjų. Prieš balsavo 564,155 žmonės.
o Iš viso išrinkti 1,443 deputatai, iš jų 791 Sąjungos 
Tarybos deputatas ir 652 Tautybių Tarybos deputatai.

Lietuvoje rinkimuose dalyvavo 1,855,301 žmogus, 
apie 99 procentai turinčių teisę balsuoti.

Iš Lietuvos į abudu Aukščiausiosios Tarybos butus 
1 išrinkta 35 deputatai.

Ženeva. — Sulaukės 
-metų amžiaus mirė A 
te Piccard’as, kuris yra'aT 

.likęs erdvių ir jūrų gylio 
itjndnOjimų. ✓ t . ....... . <•-

Washingtonas. — Balan
džio menesį Persijos (Ira
no) šakas ir jo žmona Fa
rah atvyks į Jungtines 
Valstijas, r— Q h V

Kaip gi, kokiuo bū\u ši
tie kovotojai susidūrė su 
riešu? P. Štaras atsako:

1942 m. kovo 7 d. L Mes- 
kupo-Adomo vadov a u j a m a 

ZL K P CK operatyvinė grupė 
buvo pasiųsta į Lietuvą. Jie 
turėjo nusileisti Rokiškio apy
linkėse. Tačiau dėl nepalan
kių oro sąlygų lėktuvas kiek 
nukrypo nuo kurso. Todėl 
grupė nusileido parašiutais 
jiems nežinomoje vietoje Ta
rybų Latvijos miškuose ir iš 
čia įžengė į Lietuvos teritori
ją Nemunėlio Radviliškio apy
linkėje. Miške netoli Smai
lių jie buvo užpulti gausesnių 
priešo jėgų ir visi žuvo.

Tai buvo lietuviškųjų bur
žuazinių nacionalistų rankų 
darbas. Gavęs žinių apie po
grindininkų komunistų pasiro
dymą, ekspediciją jiems su
imti organizavo hitlerininkų 
talkininkas Biržų apskrities 
policijos vadas Leonas Katei- 
va. Operacijai vadovavo po
licininkas Petras Žemaitis. 
Kekvienas policininkas, daly
vavęs komunistų partizanų nu
žudyme, vėlau gavo iš hitle
rininkų po ^0, ųpąrįkių,

KODĖL JIS METĖ 
KUNIGŲ SEMINARIJĄ.

Laikrašty: “Kauno tiesa” 
(š. m. kovo 15 d.) telpa re
dakcijai laiškas, kurį para
šė buvęs Kauno kunigų se
minarijos auklėtinis Mečys 
V ilkevičius.

Buvęs klierikas, šiuo me
tu dirbąs “Pergalės” turbi
nų fabrike Kaune, trumpai 
apibūdina savo nueitą ke
lią. M. Vilkevičius rašo:

Dar besimokydamas Van
džiogalos vidurinėje mokyklo
je, religingų tėvų veikiamas, 
lankiau bažnyčią, kartais per 
mišias patarnaudamas kuni- 
gamš. Religinių apeigų misti
ka mane žavėjd, viliojo kaip 
ir kiėkivenas sunkiai pasiekia
mas, mažai žinomas dalykas, 
•ife veltui Įiaudis sako, kad už
draustas vaisius'visuomet ska
nesnis. Kai p mūsų parapiją 
atvažiavo atostogoms semina
rijos klierikai, man patikdavo 
pamaldų metu jų atliekamos 
ceremonijos. O religingų se
nučių šnekos, kad jie, girdi, 
šventi žmonės, dar ne visas 
jaunimas pasileidęs, esą ir ge
rų • žmonių, — giliai įstrig
davo mano galvoje.

Kunigai taip pat stengdavo
si visokiais 
moksleivius 
padaryti iš 
klapčiukus,
ruošti kandidatus kunigų se
minarijai. Man lemiamą įtaką, 
įstojant į seminariją, darė pa
rapijos klebonas.

Ir nors tėvai, kunigai vis 
kartodavo, kad mano pašau
kimas —kunigystė, — pirmo
sios dienos seminarijoje man 
buvo sunkios, kol šiek tiek 
apsipratau. Bet ir vėliau, 
nors kai kas seminarijoje man 
patiko, dažnai galvodavau, 
kad dabar bent gerai patir
siu, kieno tiesa—buvusių mo
kytojų ar kunigų.

Taip stūmiau dienas, kalda
mas tomistinę filosofiją. Pa
sitaikydavo kartais neaišku
mų, bet kunigai vis guosdavo, 
kad, toliau besimokant, viskas 
paaiškės. “Mokykis ir nuolat 
melskis, orą Ąt labora,“' — vis 
gaudavau tuos pačius atsaky
mus dėl saVo abejonių. Ir aš 
kantriai mokiausi pirmuosius 
metus, tvirtai tikėdamas, kad 
ateinančiais turėsiu daugiau 
žinių, viską geriau suprasiu.

Kariuomenėje ir 
iš jos išėjus

Pagaliau M. Vilkevičius 
turėjo eiti į Tarybinę ar
miją. Apsivilkęs tarybinio 
kario uniforma, jis dar vis 
pagalvodavo ir apie semina
riją. Armijoie jis susitiko 
gerų bičiulių, apsišvietusių 
vyrukų, su kuriais šnekėda
vosi, diskusuodavo. Būda
mas kariuomenėje, Vilkevi
čius dažnai eidavo į kiną, 
skaitydavo spaudą, ėmė sa
vy s to vi ai galvoti, ‘i!

Bet griežto persilaužimo 
ten dar vis.- jis nepadarė.. 
Jo paties žodžiabn..,. j ^Pjąs

ŠŠAUNUS SPORTININKAS
Vilniaus žurnalistas Anta

nas Vaupša — nauja Tarybų 
Lietuvos sporto žvaigždė.

Antanui Vaupšui priklauso 
trys% respublikos rekordai: 
šuolyje į' aukštį (1,96 m), šuo
lyje į tolį (7,75 m) ir trišuo- 
lyje (15,42 m). A. Vaušas 

■šiais metais laimėjo šuolinin
kų varžybas J. Kusočinskio 
memoriale Varšuvoje, 
JZnamenskių memoriale 
kvoje, tapo Rumunijos 
pirmenybių nugalėtoju,
vojo eilę pergalių šalies sta
dionuose.

A. Vaupšo rezultatatas šuo
lyje į tolį — 7,75 m — yra 
ketvirtas Europoje šį sezoną 
ir antras šalyje. t

brolių 
Mas- 

atvirų 
iškor-

t

Nuotraukoje: TSRS sporto

Kostas Stiklius gaudavo 
valdžios paskirtą perso

nalinę pensiją. Pinigus jam 
išmokėdavo Ram y g a 1 o j e 
kiekvieno mėnesio 22-23 d.

Iš Krekenavos į Ramyga
lą 16 kilometrų važiuodavo 
autobusu, kelionėje labai 
nuilsdavo ir kiekvieną kar
tą sugrįžęs jis 3-5 dienas 
ilsėdavosi. Paskutiniame sa
vo laiške (1962. L 24) jis 
man rašė: “Užvakar buvau 
Ramygaloje “plutelės.” Te
ko apie porą valandų laukti 
autobuso. Kai sugrįžau na
mo, tai, po kelionės., rankos 
ir kojos drebėjo ir kvėpavi
mas sutrumpėjo, vakare at
sigulęs net dejavau ir va
kar visą dieną gulėjau.”

Ir taip "!962 m. sausio 
22 d. grįžęs iš Ramygalos 
su pensija kaip atsigulė 
“pasilsėti,” taip ir nebeat- 
sikėlė daugiau, susirgo gri
pu ir visą mėnesį blogai 
jautėsi. Prieš pabaigą bu
vo truputį pagerėjęs, atsira
do noras valgyti ir viltis pa
sveiktų bet rašyti vis nega
lėjo — ranka drebėjo ir ne
beklausė. Mėgino dar pa
rašyti man laišką, bet nieko 
iš to neišėjo. Tuomet jis 
numetė plunksną ir pasa
kė:

—Na, jeigu jau aš nega
liu rašyti, tai su manim 
baigta!

Vis lyg norėjo kai kur ei
ti iš namų, minėjo Levo 
Tolstojaus pasišalinimą iš 
namų prieš mirtį. Sakė iš
eisiąs pro langą, jeigu jo 
neleis išeiti pro duris.

Paskutinę savo gyvenimo 
dieną (vasario 24) jis pa
valgė ir, kai Marytė iš jo' 
kambario pasišalino, jis vėl 
mėgino kažkur eiti, nulipo 
nuo lovos, parvirto ant že
mės ir, kai toji sugrįžus ne
pajėgė jį pakelti ir sušau
kė žmonių, kurie jį pakėlę 
paguldė atgal į lovą, Kostas 
buVo jau nebegyvas.

Kūno pašarvojimu ir lai
dotuvėmis rūpinosi Kreke
navos apylinkės ir Ramy
galos rajono vykdomieji ko
mitetai, viskas atliekama 
valdžios skirtomis lėšomis: 
pasiūti nauji drabužiai, nu
pirktas kaklaryšis, kojinės, 
apsiavimas. Viskas tokie 
nauji ir puikūs, kokių jis 
gyvas būdamas neturėjo.

Paguldytas buvo kultūros 
namų išpuoštoje salėje ant 
raudonu aksomu užtiesto 
paaukštinimo gražiame' 
karste, prie kurio iš abiejų 
pusių atsistojo garbės sar
gyba su raudonais raiščiais 
ant rankovių. . . mą ir jau galvoja ateinantį

Ir taip dvi dienas ir dvi rudenį stoti į karinę tar- 
naktis-pasikeisdami be per
traukos stovėjo pensinin
kai, kolūkiečiai, mokytojai 
ir moksleiviai. Netoli kars
to buvo pastatytas stalas, 
ant kurio ' išdėstyti žymes
nių žmonių laiškai ir sveiki
nimai jo 80-jų gimimo meti
nių proga, o taip pat kai 
kur i-e jo kūrybos pavyz
džiai, fotografijos.

Iš giminių laidotuvėse da
lyvavo: sesuo Marcelė su 
dviem sūnais — Vytautų ir 
Šarūnu su žmona, brolio Jo
no du sūnūs — Keistutis ir 
Vytautas su žmona, brolis 
Pranas su sūnumi Leonu. 
Be to, iš Šiaulių atvažiavo 
liaudies poeto Javoro žmo
na, o iš Ramygalos rašyto
jas Graičiūnas.

Vežant karstą į kapines 
buvo nešami vainikai nuo 
visuomeninių organizacijų, 
daug žalumynų, grojo pu
čiamųjų orkestras ir ėjo-ly-

iš
dėjo didelė minia žmonių, 
daug jaunimo, ypač moks
leivių. Kapinėse prie duo
bės buvo pasakytos dvi kal
bos, apibūdinančios miru
siojo gyvenimą ir jo veik
lą literatūros srityje.

Ramygalos rajono laik
raštyje “Tarybinė Tėvynė” 
įdėtame nekrologe buvo 
parašytą, kad K. Stiklius 
yra išleidęs apie 50 knyge
lių — eilėraščių bei vaiz
delių rinkinių.

“Literatūros ir meno” sa
vaitraštyje labai nuoširdžiai 
ir jautriai mirusįjį pami
nėjo rašytojas A. Venclava 
straipsnyje, pavadin tame 
“Žalia šakelė ant Kosto 
Stikliaus kapo.”

Senesniojo laiko Kosto 
kūryba naujiems laikams 
jau nebetiko, tik maža jos 
dalelė buvo išspausdnta ne
seniai išleistame rinkinyje 
“Audroms siaučiant.” Kai 
ką naujo parašęs atiduoda
vo Ramygalos rajoniniam 
laikrašičui, kuriame bend-^ 
radarbiavo. Nors.ir buvo 
įtrauktas į Lietuvos litera
tūros istoriją, bet rašytojų 
sąjungai nepriklausė. Tenai 
jis nebuvo įsileistas būk 
tai dėl to, kad šiuo laiku 
per mažai rašęs.

Kostas turėjo surinkęs ir 
išsaukojęs daug senoviškų 
knygų ir visokių leidinių 
net iš lietuviškos spaudos 
draudimo laikų, kaip “Auš
ra,” “Varpas,” “Naujie
nos.” Mačiau pas jį pilną 
komplektą juokų laikraštu
ko “Ežio,” kurį jis leido 
1907 rrfctais. Jo archyve 
buvo begalė rankraščių ir 
laiškų ganesniosios ‘ kartūs 
lietūvių veikėjų, kurie jajų 
seniai mirę, kaip ŽemkaŲ 
nio, K. Jasiukaičio, Žemai-u 
tės ir daugelio kitų, išsi
laikiusių nuo 1905 motų ir

■ iš anksčiau.
Tuo palikimu buvo ėmę 

domėtis kiekvienas ir Ra
mygalos kultūros darbuoto
jai. Buvo siūlomas projek- ' 
tas čia vietoje įsteigti Kos
to Stikliaus memorialinį 
muziejų, bet jis atpuolė po 
to, kai buvo sužinota, jog 
velionis anksčiau buvo ža
dėjęs viską pavesti Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutui Vilniuje.

Kostas Stiklius išgyveno 
81 metus ir du męnesius. 
Per paskutinį karą neteko 
žmonos, sūnaus ir dukters, 
bet išliko jo anūkas — Rim
gaudas Stiklius, gimęs 1943 
metais, šiemet jis pabaigė 
medžio apdirbimo techniku^

nybą. v
Labai gaila, kad kaip tik 

jam, vieninteliam Kosto 
šeimos palikuoniui, neteko . 
dalyvauti savo senelio lai
dotuvėse, apie kurias jis 
pripuolamai sužinojo praė
jus dviem savaitėm. Nors 
jie -su seneliu retkarčiais 
apsikeisdavo laiškais, bet 
nei senelio namiškiams, nei 
giminėms jo gyven a m o j i 
vieta nebuvo žinoma, dėl to 
ir apie laidotuves jam pra
nešti negalėjo..

Tai ir viskas, ką aš žinau 
apie mano vyresniojo brolįo 
Kosto Stikliaus mirtį ir 
laidotuves.

Pranas Stiklius 
Kaunas, 1962; III. 13.

Washingtonas. — JA5^ 
paštas praneša, kad pinigiJ. 
nį apsikeitimą (Money or
ders) nutraukė su Kuba.

2 oB.



J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
ATVIRAI KALBANT

I

Hitlerio įpėdiniai veikia
Mažai kur skaitoma kny

gutė “Hitlerio įpėdiniai” 
atidengia hitlerininkų pla
nus iš naujo bandyti pa
saulį užkariauti. Ją parašė 
Paul Meskil, “N. Y. World 
Telegram” reporteris.

Paul Meskil teigia, jog 
hitlerininkai yra sukūrę 
“naują nacių internaciona
lą,” kuris veikia slaptai ir 
kaip voras pina savo tinklą 
pagauti jame aukas. Meskil 
mano, jog nacių hierarchija, 
matydama Vokietijos pra
laimėjimą kare, pačiam 
Hitleriui vadovaujant, su
darė planą, kaip po pralai
mėjimo vėl atsigriebti ir 
pagaliau tapti laimėtojais.

Daugelis žymių hitleri
ninkų todėl slaptai smuko 
užsienin ir ten susuko slap
tus lizdus perėti hitlerinin
kus. Tokių lizdų pilna Lo
tynų Amerikoje, Ispanijoje, 
Portugalijoje ir kitose šaly
se, kur hitlerininkams su- 

i teikiama laisvė veikti. Ant
rojo karo krimina 1 i s t a i, 
slaptai pasprukę į kitas ša
lis, jaučiasi jose saugūs. 
Tiktai vienas Eichmanas, 
netikėtai pakliuvęs į žydų 
rankas, dabar Izraelyje už 
kriminalinius darbus laukia 
atpildo. Bet tokiems pat 
kitiems, kol kas, nesimato 
pavojaus. Jie savo veikimą 
plečia slaptai ir viešai. Jie 
ruošiasi “didžiajai misijai” 
—‘Sukurti naują karą ir ja
me išeiti laimėtojais.

Kaip fašizmas atsigriebia?
Kita knygutė, pavadinta 

“Fašistinis atgijimą s,” 
kaip tik patvirtina tai, ką 
Paul Meskil rašo. Minimą 

^knygutę parašė Mike New- 
berrv, “Workerio” kolum- 

k nistas.
Mike Newberry nurodo, 

kad ir Amerikoje fašistinis 
atgijimas aiškiai matomas. 
Amerikinė nacių partija 
jau atidarė savo nacionali
nę raštinę Hollis mieste, 
New Yorke, iš kurios hit
lerinė propaganda plečiama 
po visas Jungtines Valsti
jas. New Yorkas, atrodo, 
bus amerikinių nacių cent
ras.

Amerikiniai naciai vei
kia panašiai, kaip hitleri
ninkai veikdavo Vokietijoje 
dar prieš valdžios užgrobi
mą. Hitlerinė svastika—jų 
emblema. Jie jau turi savo 
uniformas ir šturmininkų 
būrius. Oficialis jų parti
jos vardas — “American 

j, National Party,

mi. Bet tas laikas jau pra
ėjo. Dabar jie atvirai skel
bia savo tikslus. Jie pasi
sako už naują karą, už dik- 
tatorinę galią, už fašistinį 
režimą.

Jie jau tiek įsidrąsino, 
kad balandžio 20 d. paskel
bė kaip Hitlerio gimtadie
nio minėjimą. Tą dieną 
New Yorke jie šaukia de
mons tratyvį susiri n k i m ą 
Union Square, kur pats 
fiureris Rockwell kalbės. 
Panašius mitingus jie ruo
šia ir keliuose kituose mies
tuose.

New Yorke kilo klausi
mas, ar duoti leidimą na
ciams celebruoti Union Sq. 
Priešinasi daugelis žydų 
organizacijų, taipgi nema
žai pažangiųjų ir liberalinių 
grupių. Tačiau leidimas 
buvo išduotas. Naciai jau
čiasi daug laimėję. Kaip 
jiems pavyks tas Hitlerio 
gimtadienio minėjimas, tai 
jau kitas dalykas.

Prez. Kenedis ir Justici
jos departamentas taipgi 
gauna nuo daugelio piliečių 
ir organizacijų reikalavi
mus daryti nacių veikimui 
investigaciją. Bet kol kas 
nieko tuo klausimu nedaro
ma — amerikiniai naciai 
toleruojami. Kas kita su 
komunistais ir kitais pažan
giais visuomenės veikėjais. 
Jie krikštijami subversy- 
viais, “užsienio agentais.” 
Jie terorizuojami. O tikrie
ji subversyviai žmonės, dir
bą pagal “nacių internaci
onalo” komandą, visur to
leruojami, nepaisant, kad 
jie sudaro tikrą demokrati
jai pavojų.

Argi mes dar vis nepasi
mokinome iš , hitlerininkų 
veikimo istorijos, kas atsiti
ko prieš antrąjį pasaulinį 
karą Vokietijoje ir prie ko, z'Ui 
toji fašistinė veikla pasaulį : 
privedė?

Lietuviškas priežodis sa
ko: “Va tau, boba, ir. de-, 
vintinės!” Mūsiįutąipyadir 
narni “laisvojo^ pasaulio” 
trubadūrai jau per daugelį 
metų garsiėi dainuoja apie 
laisvų rinkimų demokratiš- 
kąšjį šventumą. Jiems so
cialistinių kraštų rinkimai 
ir jų demokratija nepriim
tini.

Kiek aš pamenu, ir tai, 
rodos, ne taip seniai, Pran
cūzijoje laisvi rinkimai vie
ni po kitų pradėjo krypti į 
dirbančiosios ir išnaudoja
mosios liaudies pusę. Bur
žuazija pajuto pavojų ir tuč 
tuojau padarė rinkimų re
formas, kurios įgalina bur
žuaziją vairuoti rinkimus 
savo naudai. Tas pats įvy-

Kaip ten bebūtų, ten tas 
viskas, mat, buvo atsiekta 
prisidengiant reformų lega- 
lizmo skraiste.

Dabar gi va šiomis die
nomis įvyko rinkimai “lais
vojo” pasaulio šalyje Argen
tinoje. Visų nuostabai, uja
mi, persekiojami ir kalina
mi peronistai laimi rinki
mus su aiškia persvara. Ar 
-jūs Manote, kad laisvų rin
kimų palaikytoja Argenti
nos buržuazinė valdžia nu
silenkė liaudies valiai? Kur 
tau! Tuojau anuliavo rin
kimų pasekmes ir įvedė ša
lyje karo stovį, kad, jeigu 
liaudis reikalaus legališkai 
jai priklausomų teisių, tai 
paskandinti ją kraujo lata
kuose.

Tai štai jums ir laisvi 
rinkimai!

Dabar gi pažiūrėkim, ko
dėl taip yra ir kas iš tikrų
jų ^?ddo Argentiną.

Kaip Argentinoje, taip ir 
beveik visoje Pietų Ameri
koje šalies žemės plotus yra 
pasisavinę mažos grupelės 
žmonių. Ten žemvaldžiai

turi pasigrobę po 200,000 
JiL.dąugįąu.akrų žemės, kas 
maždaug sudaro po 350 
ketvirtainių mylių plotą. Su 
jais išvien laikosi stambūs 
visokio rango spekuliantai. 
Pagal jų komandą Argenti
nos valdžia savo šokį šoka. 
Daugelis tų aristokratų sa
vo valdose visai negyvena. 
Jie gyvena Buenos Airese, 
Paryžiuje ar kur kitur, ir 
tik retkarčiais atsilanko pa
žiūrėti, iš kur jiems “die
vo malonės” plaukia.

Darbininkai, kurie dirbu 
tą jų žemę ar gano dideles 
gyvulių bandas, yra visiš
koj žemais savinfnkų “glo
boj,” beveik taip pat, kai] 
kad seniau Lietuvoje bai 
džiavos laikais. Savininku 
šeimų nariai sudaro kariuo
menės vadovybės kadrus, ii 
civilinė valdžia yra privers 
ta su jais skaitytis, į įsa
kymų klausyti.

Tol, kol ne tik Argenti
noje, bet ir visoje Lotym 
Amerikoje žemių savininkai 
ir spekuliantai galės palai
kyti savo rankose kariuo
menių vadovybę, tol ten žy
maus progreso, gerovių ne
bus pamato tikėtis. O rin
kimai ir demokratija — tai 
tik žaidimas skurdžių skur
du.

Mūsų valdžios pastangos 
neva kelti Lotynų Amerikos 
žmonių gyvenimo lygį tol 
neduos teigiamų pasekmių, 
kol ten liaudis nepataps sa
vo šalių valdonais. O tą 
įvykdys tik tada, kada dar
bo žmonės išplėš kariuome
nių vadovybę iš aristokratų 
rankų.

Deja, mūsų valdžia to vi
sai nepageidauja.

Va, todėl mūsų “baisū
nas” Kuba yra daug arti
mesnis draug&s1 pietameri- 
kiečių darbo žmonėms, negu 
JAV.

IŠ LAIŠKŲ

<

Arėjas

o tos par

Kiek milijon/ų išsivežė?
Buvęs Venezuelos dikta

torius Jimenez ramiai sau 
gyvena puikiame palociuje 
Miami Beach, Floridoje

Bėgdamas iš _________
1958 m. Jimenez išsivežęs! 
apie 200 milijonų dolerių, 
su kuriais dabar gali kara
liškai Miami Beach gyventi.

Reporterių užklaustas, ar 
jis iš tikro atsivežė 200 mi
lijonų, tai jis pasakė, kad 
tvirtinimas esąs biskį per
dėtas, nes 20 milijonų bū
tų arčiau tiesos.

Kaip ten bebūtų, jis api
plėšė Venezuelos žmones ir

A. BIMBAI
Gerb. Drauge:

Kovo 20 d. jūs savo “Kris
luose” barate Lietuvos liau- 

Venezuelos d»; kad jie atsilikę nU° 
..... | latvių ir estų. ,

tijos organas “National Į ten pravedė masinių žudy-
Socialist Bulletin/ 
panašiai, kaip Vokietijoje 

A buvo. Šiuo metu jų fiure
ris—Lincoln Rockwell.

Šiuo metu jie visur len
da ir šturmuoja. Kiekvie
na pažangiųjų žmonių su
eiga New Yorke pirmiau 
buvo pikietuojama net iš 
Virginijos atsiųstais “štur- 
mininkais,” bet dabar pa
čiame New Yorke jie jau 
turi savų “šturmininkų,” 
kurie išmokinti ne tik pikie- 
tuoti parengimus, bet ir rei
kale jėgą panaudoti.
z Kituose miestuose jie 
taipgi savo lizdus susuko. 
Iš tų lizdų nešvari propa
ganda plaukia ir mases pa
siekia.

Fašistinė John Birch So
ciety ir kitoš panašios gru
pės, aišku, padeda hitleri- 

■Cninkams sustiprėti.

Viskas | nįųe Kiekvienas reikalavi
mas grąžinti jį Venezuelon 
teismui buvo J u n g t i n ių 
Valstijų teismų atmestas. 
Vadinasi, jis čia gavo sau
gią prieglaudą.

Ir nenuostabu žinant tai, 
kad jis Venezueloje viešpa
taudamas buvo nuolankus 
Amerikos fina n s i n i a m s 
trustams tarnas, bet žiau
rus liaudies engėjas. Ir da
bar jis užgiria Washingto- 
no politiką Lotynų Ameri
koje.

Drauge, paskaitykite Lie
tuvoje leidžiamą žurnalą 
“Mokslas ir gyvenimas” 
Nr. 2 š. m. Ten yra straips
nis “Degantieji akmenys.” 
O kur gi yra tokie deganti 
akmenys, ar ne Estonijoje? 
Tai kaip gali Lietuva susi
lyginti su Estija?

Lietuvoje dzūkai kūrena 
pečius žagarais., o žemaičiai 
durpėmis. Tai ar gali susi
lyginti su estais?

Draugiškai,
J. Gaidys-

Pas-

Kodėl naciai toleruojami?
Kiek pirmiau amerikiniai 

naciai veikė atsargiau, pil
nai savo tikslų nepasakyda-

20 BILIJONŲ DOLERIŲ 
ERDVĖMS UŽKARIAUTI

Washingtonas. — Šiemet 
Jungtinės Valstijos paskyrė 
virš keturis bilijonus dole
rių tyrimui ir užkariavimui 
beorės erdvės. Per ketveris 
metus National Aeronau
tics & Space administracija 
tam reikalui išleis virš 20 
bilijonų dolerių, arba po 
$110 dolerių ant kiekvieno 
šalies gyventojo.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
Sveikas, mielas Drauge, 

rašau kaip tik rinkimų die
ną, kada mes kartu su vi
sa Tarybų šalimi rinkome 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą, į kurią Lietuva siunčia 
savo 35 atstovus. Per tuos 
atstovus lietuvių tauta da
lyvauja visos Tarybų Są
jungos valdyme, jos svar
biausių reikalų sprendime.

Dabar renkamoji TSRS 
Aukščiausioji Taryba yra 
jau šeštoji, nes pirmoji bu
vo išrinkta 1937 metais pa
gal naująją T. Sąjungos 
Konstituciją. Į tą pirmojo 
šaukimo Aukščiausiąją Ta
rybą mūsų respublikos, Ta
rybų Lietuvos, darbo žmo
nės savo atstovus rinko 
1941 metų sausio mėnesį. 
Karas sutrukdė eilinius rin
kimus,, tacl antrojo šaukimo 
Aukšč. Taryba buvo renka-

ma tik 1946 metais, 
kui rinkimai vyko kas ket- 
veri metai.

Nauja išrinktoji A. Tary
ba vienu svarbiausiųjų sa
vo uždavinių turės paruošti 
naująją Tarybų Sąjungos 
Konstituciją. Toje '■Konsti
tucijoje turės būti išreikš
tas naujas pagrindinis prin
cipas, kuris nustatytas Ko
munistų partijos XXII su
važiavimo. Būtent, kad nuo 
proletariato diktatūros dės
nio pereinama prie visa
liaudinės demokratijos dės
nio. Tai buvo galima to
dėl, kad dabar Tarybų Są
jungoje nebėra priešingu 
klasių ir proletariato dik
tatūra, kuri buvo darbo 
liaudies vardu nukreipta 
prieš išnaudotojų - eksploa
tatorių klases, nebėra rei 
kalinga.

Kaip ir nuolat, rinkimai 
praėjo didelio vieningume 
ženkle ir balsavimas buvo 
labai vieningas. Besitęsian
čių tarptautinių įtempimu 
metu tai yra naujas atsaky
mas tiems, kurie geidžia ir 
trokšta kokio nors skilimo 
ar plyšių mūsų visuomenė
je. Darbo žmonės supran
ta, kad tame dideliame vie; 
ningume yra jų* jėga ir tai
kos išlaikymo užtikrinimas.

Viso geriausio.
Al. Baužaitis 

Vilnius, 1962. III. 18.

Jeruzalė. —Adolfo Eich- 
manno advokatai reikalau
ja naujo teismo. Jie sako, 
jis neteisingiai nuteistas. 
JCetina eiti net iki Jungti
nių Tautų; - 4 > m,

Didelė keistybė
Gerai žinomas mitas apie 

senovės Graikijos didvyrį 
Achilą, jūrų deivės Tetidės 
ir paprasto mirtingojo Pe- 
lėjaus sūnų. Rūpindamasi 
savo kūdikio ateitimi, deivė 
išmaudė jį šventosios Stik
so upės vandenyse, ir Achi
las tapo nesužeidžiamas. 
Tiktai kojos kulnas, už ku
rio busimąjį didvyrį laikė 
motina, liko sausas. Kaip 
tik į jį, sužeidžiamąjį Achi
lo kulną, ir nukreipė savo 
ginklą troj ietis Paris, kuris 
nužudė Achilą.

Šių dienų Achilas vadi
nasi Alaųas Tarltonas. A- 
oie jį savo knygoje “Zan- 
zabuku” pasakoja kinoope- 
ratorius L j uis K o 11 o u . 
Tarltonas “verčiasi gyva
tėmis.” Jis iš jų mirtinai 
žudančių dantų išgauna 
nuodus, kurie vartojami 
priešnuodžiams gaminti.

Pavojingo darbo metu 
( T a r 11 o nas kartais per 
dieną išgaudavo nuodus iš 
keturių šimtų gyvačių) vi
sada reikia būti atsargiam. 
Gyvatė kerta žaibiškai 
greit, ir nenuostabu, kad 
ilgai tokį darbą dirbęs 
Tarltonas buvo devynioli- 
kartų įkąstas. Kiekvienu 
tokiu atveju jis buvo gydo
mas priešgyvatiniu serumu. 
Dėl to Tarltono imunitetas 
augo ir pagaliau pasiekė 
tokį laipsnį,z kad gydytojai 
tą viršimunitetį pavadino 
liga.

Atrodytų, kad šitoks 
“šarvas” labai patogus gy
vačių tramdytojui, tačiau 
dėl jo atsirado pavojingi 
pakitimai Alano kraujyje. 
Dabar jis turi saugotis bi
tės ar bet kurio kito vabz
džio, kuriam įkandus, į 
kraują patenka skruzdžių 
rūgšties. Ši rūgštis gali 
sukelti pražūtingas pasek
mes. Bitės įkandimas gali 
Tarltoną užmušti: toks jo 
“Achilo kubias.”

Tačiau j iš vis dėlto jau 
pergyveno tris ar keturis 
tokius įkandimus. Jis te
buvo nualpęs. Visą laiką 
Tarltonas “pilnutinai apsi
ginklavęs” : nesiskiria su

Philadelphia, Pa
Kovo 18 dieną ,LLD 10 

kuopos pietūs su “Laisvės” 
koncerto programa, kurią 
įrekordavo B. Banys, gra
žiai pavyko. Reikia tarti 
ačiū jam už padarytą pa
žangą ir ^eatsisakymą pa
tarnauti organizacijoms.

Pietus pagamino H. Tu- 
reikienė, J. Šmitienė, A. 
Kušleikienė ir P. -Walant 
Maisto buvo j 
Ačiū joms už jų darbą. ..

Šis parengimas įvyko; pir
mas .daugelio metų laikotar
piu. Svečių galėjo būti dau
giau, bet nauja vieta ne vi
siems žinoma. Pirmininkas 
atsišaukė aukų padengimui 
lėšų, o kas liks, bus parama 
“Vilnies” dešimties tūks
tančių fondui. Atsiliepimas 
buvo gražus. Surinkta 142 

[doleriai. Gauta pasveikini- 
* mų Aido choro jubiliejiniam 
koncertui, kuris įvyks ge
gužės 20 dieną. 7 
Stasiukaitis parėmė šį pa
rengimą su dovana. Skel
biame vardus aukojusių 
stambesnes sumas.

F. Nevardauskas — $10, 
J. E. Bekampiai — $9, J. 
Stasiukaitis — $7, V. Gus
taitis $7.

Po $5: Waslovas, K. Mi- 
sikonis, .Šlajus, A. Gri- 
gas| A. Lipčius, K. Miko- 
nis, J. S h c s k a s., M-lis 
A. Pranaitis, J. Baranaus
kas, V. Stasiukienė, E. Phi- 
ladelphietė, A. Žalis, B. Ka- 
valčiuk, A. Kersauskas ir 
R. A. Merkiai. Po $3: N. 
Griciūnienė ir Kersauskie- 
nė. Ačiū visiems už para
mą.

,lio narnas pajūryje sužalo
tas. Automobilis dingo ir 
jo nesuranda. Nežinoma? 
jį vanduo nusinešė, a rakete 
pavogė. Taip praneša jų ar
timi draugai.

Valdžios siunčiami parei
gūnai į Europą iškaštingi. 
Marylando demokratas pri
davė sąskaitą už vienos die-

pakanl^M>»^-valįį'g54’ u'ž

Nepriklausomybės svetai
nėje per kelias savaites 
Laisvės varpas buvo išimtas 
taisymui. Dabar vėl įdėtas.

Teisėjas Ralph Fusco ge
ros širdies žmogus. Joan 
Nojūnas su broliu buvo 
areštuoti už apip 1 ė š i m ą 
banko Trentone. Kaltini
mą panaikino su dvejų me
tų pasitaisymu. Bet sulau- > 
žius teisėjo patvarkymus, 

Drg. J. .bus vėl areštuoti ir nuskir-
ta pirma bausmė panaujin
ta. Teisėjas pasigailėjo, 
kad motina su keturiais 
vaikais rasta skurdžiai gy
venanti. Ji prisiėmė kal
tinimą, kad ji prikalbino 
brolį banką apiplėšti. Brolis 
vedęs ir kelių vaikų tėvas.

^1961 metais nuo namų 
padegimo Philadelph i j o j\e 
žuvo 412. Šalyje 11,700, 
Kanadoje 520, iš šio skai
čiaus 102 mažamečiai. Šim
tas penkiolika pastatų su
naikinta.

Pilietis

LDS 5 kuopos nariams
LDS 5 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio (Ap
ril) 11 d., 8 vai. vakare, 
1144 N. 4th St. Dabar kuo
pos susirinkimai įvyks toje 

mėnesio

Per velionės Žilinskienės 
laidotuves geri “Laisvės” 
prieteliai, atimdami miru-j 
sios kilnius darbus progre- į vietoje kiekvieno 
šyvių lietuvių judėjimui,! antrą trečiadienį, 
sudėjo $51. Išlydint iš šer
meninės ir sugrįžus nuo ka
pinių laike pietų pasakyta 
gražių prisiminimų iš miru
sios gyvenimo.

Draugę Liaudanskienę, 
gyvenančią Camden, N. J., 

švirkštu, timpa, priešnąp- J patiko nelaimė. Išėjus su 
džiais ir širdies veiklos sti- j reikalais apalpo., nuvežta į 
—Jei jo širdis ligoninę ir silpna būdamamuliatoriais.
plaks, kol nesibaigs žudo
mas rūgšties veikimas, jis 
išliks gyvas.

Taip bitės tapo žmogui 
žymiai pavojingesnės už 
gyvates.

Paleontologų radiniai
Daug liekanų žuvų, ku

rios gyveno prieš 350 mili
jonų metų, rasta tiriant gi
lių gręžinių, kurie buvo 
nėr pastaruosius metus pra
gręžti’ Lietuvos teritorijo
je, kernus. Ligi šiol tokios 
rūšies vandenų gyvūnija 
buvo aptikta tik Podolės, 
taip pat Anglijos, Vakarų 
Vokietijos ir Špicbergeno 
'sėmės gelmėse. Remdama
si surinktais duomenimis, 
n a 1 e i c h tiologė biologijos 
mokslų kandidatė Valenti
na Karatajūtė-Talimaa at
kūrė kai kurių šarvuotų žu
vų rūšių išvaizdą.

Atliktas darbas parodė, 
kad vakarinėje Lietuvos 
dalyje 800-1000 metrų gy
lyje yra žemutinio devono 
sluoksnių, kurie formavosi 
ž e m y n i n ėmis sąlygomis. 
Tuo būdu gauti nauji ori
entyrai naftai ir dujoms 
respublikoje ieškoti.

VENEROJ YRA ORAS
Maskva. — Profesorius 

Vladimiras Prokofejev a s, 
kuris per specialų telesko
pą tyrinėja Veneros plane
tą, sako, kad ten yra oras. 
Jeigu yra oras, tai gal ran
dasi ir gyvybė.

1

Valdyba

Brockton, Mass.
Kovo 17 d. Moterų Ap-

negalėjo pasakyti, kur ji 
gyvena, nei kas yra jos 
draugai. Kaimynai ir drau
gai ja susirūpino, nes ji vi
sada pasisakydavo, jeigu 
kur ilgesniam laikui išvyk
davo, pranešė policijai. At
vykus policiją išlaužė lan
gą ir įėjo į vidų, bet jos 
nerado.

Kuomet draugė Liau- 
danskienė sustiprėjo, pasi
sakė gyvenimo vietą. Drau
gai, kurie ją aplankė ligo
ninėje, sako, ji sveikatoje | 
sustiprėjus ir tuojau sugrįš 
į namus., gal jau parvyko. 
Laimingo jums, drauge, pa
sveikimo.

švietos klubas buvo suren
gęs vakarienę. Patiekė sil
kių ir kitokio maisto. Mais
tas susirinkusiems patiko, 
moterys už tai gavo užgy- 
rimo atsiliepimų. Publikos 
buvo prisirinkę ne vien vie
tinės, bet iš So. Bostono, 
Stoughtono ir kitur.

K. Čereškienė paaiškino 
parengimo tikslą, tai buvo 
minėj imas Tarptau tinęs 
moterų dienos. Ji aiškino, 
kaip sunki buvo kova mo
terims už lygias teises su 
vyrais. Nurodė, kad prie 
tos kovos prisidėjo ir lietu
vės moterys.

Draugas Šlajus, česterie
tis, praleido žiemos šalčius 
Floridoje. Parvyko saulute 
nurudintas. Sako,, Floridos 
oras, jūros vanduo jam pa
tiko. i

Draugai Bekampiai, gau
dami draugų talkos, švari
na savo namą nuo užsem- 
to vandens. Sako liepos 
pirmą sekmadienį su drau
gų parama rengs spaudos 
paramai išvyką, ir tai gal 
bus paskutinė išvyka, nes 
abiejų sveikata silpnėja. 
Prašo visų spaudos rėmėjų 
pasižymėti dieną, organiza
cijų tą dieną nieko nereng
ti, bet daylvauti pas juos. ■

Pas mus kai kurios kuo- 
I pos jau yra gavę laiškus 
nuo Aido choro, Ozone 
Park, N. Y., kviečiant pri
sidėti prie choro 50-ties me
tų jubiliejaus, kuris įvyks 
gegužės 20 d.

Tą reikalą jau parėmė 
Montello Vyrų Dailės gru
pė, užsisakydama choro 
programoje pusę puslapio, 
LLD 6 kuopa — trečdalį 
puslapio.Manau, kad pa- 
parems ir kitos organizaci
jos bei meno mylėtojai.

Dienraštis “Vilnis” veda 
vajų už sukėlimą $10,000 
fondo. Mes jau pradedame 
veikti. Aš jau turiu $10 nuo 
John ir Vera Stockus, $5 
nuo W. Yurkevich. Tai gra
ži pradžia. , •

George Shimaitis

Draugo Žalnieraičio bro-

Burnley, Anglija. —įtap
to n Valley anglies kasyklo
je įvyko sprogimas ir žuvo 
16 mainierių.

3 p.-Laisvė (Liberty)-^ Pcnkt., kovo (March) 30, 1962



Julius U dienas

MAIRONIS
: - Lietuvių liaudis sukūrė daug gražių, 
jausmingų dainų, kurios plačiai skamba 
{Jo Kaimus ir laukus. Liaudis pamėgo ir 
ėmė dainuoti kaip savo dainas ir kai ku
rių mūsų poetų sukurtus eilėraščius. 
Plačiai pasklido taip pat Maironio dai
nos, apdainuojančios mūsų krašto gam
tos grožį, protėvių kovas su kryžiuočiais 
ir žadinančios gimtosios žemės meilės 
jausmus. ,q!

i Maironis buvo įžymus XIX amžiaus 
pabaigos ir XX amžiaus pradžios lietu
vių poetas. Jo kūryboje atsispindėjo lie
tuvių tautos kova dėl nacionalinio išsi
vadavimo. Savo lyriniuose kūriniuose 
jis apdainavo lietuvių liaudies vargus 
carinėje priespaudoje ir šaukė kovoti 
prieš nacionalinį jungą.

Maironis — tai poeto slapyvardis. 
Tikra jo pavardė—Jonas Mačiulis. Jis 
gimė 1862 m. lapkričio 2 d. Pasandravio 
dvare, augo Bernotų viensėdyje, tuometi
nėje Raseinių apskrityje. Poeto tėvas 
Aleksandras Mačiulis buvo laisvasis 
valstietis, dvaro nuomininkas. Jisai bu
vo gerai pažįstamas su rašytoju, Žemai
čių vyskupu M. Valančiumi, pas kurį 
lankydavosi Kaune. Valančius Aleksan
drą Mačiulį net paminėjo apysakoje 
“Palangos Juzė.” Dešimtajame vakare 
pasakojama apie 1963 metų sukilimą. 
“Tytuvėnų miškuose mūsiesiems su ru
sais kariaujant ir audrą verčiant,—pa
sakoja apysakos pagrindinis veikėjas 
Juzė,—aš pašmurkšt į Batygalos para
piją, į Bernotų viensėdį, kame pas Alek
są Mačiulį darbavaus. Tas išmintingas 
žmogus pats mane slėpė.”

Maironio tėvas, vykstant 1863 metų 
sukilimui, slapstėsi, nenorėdamas pri
sidėti nei prie sukilėlių, nei prie sukili
mo malšintojų. Ir vis dėlto, sukilimą 
numalšinus, jis buvo caro žandarų su
imtas, apkaltintas sukilėlių rėmimu ir 
tardytas Kauno gubernatoriaus Murav
jovo, bet išsiteisino.

Mačiuliai turėjo vieną sūnų ir tris 
dukteris. Sūnus Jonas buvo vyriausias. 
Korepetitoriaus paruoštas, 1873 m. jis 
įstojo į Kauno gimnazijos^parengiamąją 
klasę.

Gimnazijoje mokydamasis, Mačiulis 
iš pradžių pasižymėjo matematiniais 
gabumais ir tik šeštoje klasėje ėmė 
linkti į literatūrą. Jonas d a u g skaitė 
grožinės literatūros kūrinių, ypač pamė
go poeziją ir pats pradėjo lenkiškai ra
šyti eilėraščius. '

Baigęs gimnaziją, 1883 m. Mačiulis 
įstojo į Kijevo universitetą literatūros 
studijuoti. Skaitydamas to meto rusų 
laikraščius, kuriuose buvo keliami įvai
rūs visuomeninio gyvenimo trūkumai, 
studentas Mačiulis parašė • straipsnį į 
laikraštį “Novoje vremia” (“Naujasis 
laikas”) apie lietuvių tautos vargus, iš
keldamas itin nenormalų reiškinį—spau
dos draudimą; tą straipsnį jis pasirašė 
Liaudies mokytojo slapyvardžiu.

Išbuvęs Kijevo universitete metus, Jo
nas Mačiulis vasaros atostogas praleido 
Ukrainoje, pas dvarininką Žurakovskį, 
mokydamas jo mažus vaikus. Darbo bu
vo nedaug, ir Mačiulis galėjo po studijų 
pailsėti.

Tuo metu Vokietijos valdžia įtarė šni
pinėjimu ir suėmė garsų lenkų rašytoją 
ir istoriką J. Kraševskį, gyvenusį Drez
dene ir archvyuose rinkusį istorinę me
džiagą. Dvarininkas žurakovskis, žino
damas, kad Mačiulis lietuvis, pasakė: 
“Tamstai, žinoma, džiugu, kad lenkas 
sėdi kalėjime.” Mačiulis atsakė, kad jis 
esąs lietuvis, bet visai nenusistatęs prieš 
lenkus. Juo labiau jis negalįs pritarti 
ar džiaugtis, kad suimtas Kraševskis, 
daug rašęs lietuviška tematika. Kraševs
kio lietuvių liaudies dainų studija ro
danti, kad jis neblogai pažinęs lietuvių 
liaudies kūrybą ir domėjęsis lietuvių na
cionaliniu judėjimu. Atseit, kad suimtas 
toks rašytojas, Mačiulis galįs tik apgai
lestauti, o ne džiaugtis.

Tačiau po vasaros atostogų į Kijevo 
■universitetą Mačiulis nebegrįžo. Jis įsto
jo į Kauno kunigų seminariją. Daugelis 
apylinkės bajorų apgailestavo tokį jo 
žygį. Ne vienas jtį svajojo už Mačiulio 
sūnaus išleisti savo dukterį. Mat, Jonas 
Mačiulis buvo gražus jaunikaitis — au
galotas, garbiniuotais juodais plaukais, 
pasiturinčio valstiečio vienturtis sūnus.

Tais laikais į kunigų seminariją sto
ti užtekdavo keturių klasių baigimo pa
žymėjimo, o Mačiulis buvo ne tik baigęs 

, visą gimnaziją, bet ir metus .studijavęs 
universitete. Taigi už kitus klierikus 

jis jautėsi visa galva aukštesnis. Dau
gelio dalykų jam nereikėjo mokytis. Tu
rėdamas daug atliekamo laiko, Mačiulis 
pamėgo skaityti lenkų istorikus ir poetus 
romantikus, rašiusius apie Lietuvą. Jų 
paveiktas, jis parašė Lietuvos istorijos 
vadovėlį, kuris tebuvo išleistas 1891’'m. 
antrašte “Apsakymai apie Lietuvos pra
eigą,” Stanislovo Zanavyko slapyvar
džiu.

Tuo metu Kauno kunigų seminarijoje 
profesoriavo žinomas lietuvių poetas 
Antanas Baranauskas. Lietuvių jau
nimą žavėjo jo poema “Anykščių šilelis.” 
Mačiulis ne tik grožėjosi poema, bet ir 
gerbė patį autorių, norėdamas eiti jo 
pėdomis. Anksčiau rašęs eilėraščius 
lenkų kalba, Mačiulis pamėgino eiliuoti 
lietuviškai ir parašė vieną pirmųjų sa
vo kūrinių — poemėlę “Lietuva,” kurią 
su ilgoka dedikacija įteikė Baranauskui, 
trokšdamas išgirsti jo nuomonę.

Seminarijos metais Mačiulis įsitraukė 
į lietuvių nacionalinio judėjimo veiklą. 
1885 m. “Aušroje” pasirodė jo eilėraš
tis “Lietuvos vargas” (vėliau pavadin
tas “Miškas ir lietuvis” ir “Miškas 
ūžia”), pasirašytas Zvalionio slapyvar
džiu. Nuo 1891 m. eilėraščius jis ėmė 
pasirašyti Maironio slapyvardžiu, kuris 
pasidarė antra jo pavarde.

Po ketverių metų, baigęs Kauno ku
nigų seminariją, Maironis atsidūrė Pe
terburge, kur tęsė mokslus dvasinėje 
akademijoje. Čia būdamas, jis pagaliau 
susilaikė A. Baranausko atsiliepimo aĮ)ie 
anuomet įteiktą poemėlę. Baranauskas 
pakritikavo Maironio rašybą, jo pažiūras 
į lietuvių tautos praeitį, bet autoriui pri
pažino eiliavimo talentą ir pastebėjo, kad 
iš jo esą galima daug ko laukti.

Peterburgo dvasinės akademijos stu
dentų tarpe Mačiulis taip pat netruko 
išgarsėti kaip poetas. Tačiau, atsidėjęs 
teologijos studijoms, jis čia nieko svar
besnio nesukūrė.

Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, 
Mačiulis ilgus metus buvo Kauno kuni
gų seminarijos profesorium, paskiau tos 
pačios Peterburgo dvasinės akademijos 
profesorium bei Kauno kunigų seminari
jos rektorium. Bažnytinėje hierarchijo
je jis padarė aukštą karjerą. Ir vis dėl
to tuo metu jis sukūrė daug poezijos 
kūrinių—poemų, lyrinių eilėraščių, ku
rie jį padarė garsų.

Poetas mėgo keliauti. Jis lankėsi 
Šveicarijoje, Italijoje. Šie kraštai ir jų 
gamta padarė jam didelį įspūdį, nors 
vis tiek gražiausia ir mieliausia jam bu
vo Lietuvos gamta. 1920 m. Maironis 
dalyvavo lietuvių meno kūrėjų draugi
joje, buvo išrinktas į jos valdybą. Pas
kiau kurį laiką Kauno universitete skai
tė literatūros paskaitas.

Maironis mirė Kaune 1932 m. birželio 
28 d.

• • • •

Maironio literatūrinis darbas apima 
50 metų laikotarpį. Jo kūryba žanriniu 
pobūdžiu įvairi: eilėraščiai, poemos, 
dramos veikalai.

. Reikšmingiausius kūrinius poetas pa
rašė literatūrinio darbo pradžioje. Tai 
daugiausia lyriniai eilėraščiai, kuriuose 
iškyla pagrindiniai idėjiniai poeto bruo
žai. Vertingiausi Maironio lyriniai kū
riniai buvo išleisti atskiru rinkiniu, 
antrašte “Pavasario balsai,” kuris pir
mąkart pasirodė 1895 m. Šiame rinki
nyje yra daugiausia išliekamosios ver
tės kūrinių. “Pavasario balsai” vėliau 
buvo leidžiami pakartotinai; paskutiny
sis autoriaus perredaguotas leidimas iš
ėjo 1927 m. Skirtumas tarp pirmojo ir 
pastarojo šio rinkinio leidimo matyti jau 
vien iš apimties: pirmajame leidime bu
vo įdėti 45 eilėraščiai, o pąskutiniame— 
131 eilėraštis.

1895 m. Maironis taip pat išleido 
stambų kūrinį—poemą “Terp skausmų 
į garbę,” vėliau perdirbtą ir pavadintą 
“Jaunąja Lietuva.” Poemoje apdainuo
jamas lietuvių nacionalinis išsivaduoja
masis judėjimas ir jo veikėjai.

Po 1905-1907 metų revoliucijos Mairo
nis parašė poemą “Raseinių Magdė” 
(1909 m.), pradėjo rašyti poemą “Mū
sų vargai.” Satyrinė-alegorinė poema 
“Raseinių Magdė” nukreipta prieš uni
jines lenkų feodalų tendencijas nepripa
žinti lietuvių tautos savitumo. Čia kar
tu smerkiama ir Rusijoje studijuojanti 
lietuvių jaunuomenė, pritarianti rnark- 
sistinėms idėjoms.
. Susikūrus buržuazinei Lietuvos vals
tybei, 1920 m. Maironis baigė rašyti 

poemą “Mūsų vargai” ir, remdamasis 
lietuvių liaudies padavimais, parašė ke
letą baladžių: “Jūratę ir Kastytį,” “Či
činską,” “Medvėgalio kalną”.ir ktt; Po
ema “Mūsų vargai” tai lietuvių bur
žuazijos atėjimo į valdžią eiliuota kro
nika. Poemoje pasireiškia reakcingas 
nacionalistinis-klerikalinis autoriaus nu
sistatymas lietuvių liaudies kovų už Ta
rybų valdžią atžvilgiu, giriama lietuvių 
buržuazijos politika. Vertingi “Mūsų 
vargų” poemoje tėra pirmojo pasaulinio 
karo ir kaizerinių okupantų siautėjimo 
Lietuvoje vaizdai.

Į senatvę Maironis ėmėsi dramos žan
ro. 1927 m. pasirodė libretas “Nelai
mingos Dangutės vestuvės,” kuriame pa
vaizduotas žiaurus kryžiuočių įsiverži
mas į Lietuvą. Librete smerkiamas mo
ters beteisiškumas feodalinėje visuome
nėje. Jame gausu tautosakinių elemen
tų (mergaičių dainos, vestuvių papro
čiai, raudos ir kt.). 1930 m. išleistoje 
istorinių dramų trilogijoje (“Kęstučio 
mirtis,” “Vytautas pas kryžiuočius” ir 
“Vytautas karalius”) Maironis mėgino 
pavaizduoti Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Vytauto viešpatavimą, jo galybę.

• • ■ •

Svarbiausia, pagrindinė Maironio po
etinės kūrybos sritis—lyrika. Lyrikoje 
poetas parodė savo sugebėjimus ir ta
lentą; epiniuose jo kūriniuose taip pat 
gausu lyrinių elementų.

“Pavasario balsų” rinkinio kūriniai 
apima ilgą laikotarpį. Jie nevienodi ir 
idėjiniu, ir meniniu atžvilgiu. Daugiau 
pažangių momentų yra Maironio kūry
bos ankstyvojo- laikotarpio lyrikoje. Sa
vo pažiūromis ir visuomenine veikla Mai
ronis buvo susijęs su klerikaline buržu
azijos kryptimi. Tatai riboja ir jo poe
zijos idėjinį turinį.

Skambiausia Maironio lyros styga — 
Lietuva, jos praeitis, jos gamta ir niūri 
carinės priespaudos tikrovė. Poetas sa
vo eilėraščiuose reiškia meilę gimtajam 
kraštui, giliai sielojas carizmo prislėgtos

Laiškas iš Tarybų Lietuvos
Philadelphietė P. fWalan- 

tienė gavo iš. Lietuvos (Pa
nevėžio rajono) savo brolio 
Kazio Gurklio laišką. Čia 
paduodame įdomesnes iš jo 
ištraukas.—Red.

Kada Lietuvoje tvėrėsi 
kolūkiai, tai Šlyžys į kolūkį 
nesirašė, nėjo, dar kokius 
dvejus metus dirbo savo že
mę, gyveno atskirai. O, 
kaip žinome, invalidas, žmo
na sena, — silpni darbinin
kai, tai dabar labiau nusi
gyveno, nebepajėgs užsimo
kėti už žemę valstybei mo
kesčių. O jo žemė buvo Bi- 
konių kolūkio vidury, tai la
bai kliuvo kolūkiui, o kol
ūkis neturi teisės per prie
vartą paimti iš jo žemę; 
nors žemės nuoseavybės ne
bėra, bet per prievartą į” 
kolūkį irgi nevaro. Kolūkis 
jam pasiūlė: Mes tau duo
sim tiek pat ir tokios pat 
žemės, su triobomis kolūkio 
pakrašty, o tu Savo žemę 
atiduok mums — kolūkiui. 
Stasys irgi nesutiko.

Dar kiek laiko pavargo ir 
ant galo prisirašė prie kol
ūkio.

Kol galėjo, dirbo sargu, 
paskui ganė kolūkio gyvu
lius, o dabar nieko nebedir
bą. O kai prisirašė prie 
kolūkio, tai džiaugėsi, gai
lėjosi, kąd anksčiau, kartu 
su visais,, nestojo į kolūkį.

Aš irgi jį mokydavau, pa
tardavau rašytis į kolūkį, 
bet nieko neklausydavo.

Jūs nenusiminkit, kad 
jam gal labai sunku gyven
ti; jis turi sklypą žemės— 
60 arų, turi vieną karvę, 
nusipeni vieną ar dvi kiau
les, o, be to, kolūkiuose to
kia tvarki ir įstatymas, 
kad nebegalintiems dirbti, 
vargingiems ęplūkiečiams, 
kolūkis duoda už) dyką grū
dų ir pinigų, susirgusiems 
gydymas irgi už dyką.

Yrą kolūkiuose įsteigtos 

sos; visi kolūkiečiai, pnsi-

rašę į tas kasas, moka kas 
metai nario mokestį po vie
ną rublį į metus, ir tos ka
sos šelpia visus varginguo
sius pinigais ir grūdais, o 
jeigu kam reikia kurortinio 
gydymosi, tai kasa duoda 
jam net kelionei pinigų, ir 
už gydymosi laiką ir už ne
darbo laiką taipgi duoda pa
šalpą pinigais. Kolūkiai 
duoda savišalpos kasai kas 
metai pinigų ir grūdų, ku
riuos savišalpos kasa išda
lina kasos nariams, reika
lingiems pašalpos. Mūsų 
kolūkio “Paežerio” savišal
pos kasos pirmininku jau 
penkti metai esu aš, tai per 
praėjusius 1961 metus mū
sų kolūkio savišalpos kasai 
kolūkis davė 2,500 kilogra
mų grūdų ir 100 rublių pi
nigų ir kiekvieni metai duo
da. Tuos grūdus ir pinigus 
524 rublius išdalinom kolū
kiečiams, reikalingiems pa
šalpos. Duodam pašalpas 
ir gimdyvėms motinoms pi
nigais naujagimio kraite
liui nusipirkti.

Kas link Amerikos lietu
vių ekskursantų, kurie bu
vo atvažiavę į Lietuvą, tai 
visokių nuomonių iš jų yra 
ir visoko pas mus yra, ir 
iš abiejų pusių yra teisybės. 
Mūsų vyriausybė ir komu
nistų partija labai nori, 
kad būtų visiems gerai — 
ir kraštui, ir liaudžiai; nu
taria, išleidžia įstatymus 
geriausius, atsižvelgdama į 
visus reikalus ir į liaudies 
reikalus. Bet pas mus, kaip 
žinote, buvo vis karai, iš- 
griovimai, sunaikin i m a i, 
okupacijos, žudymai, mir
tys, ir t. t. O teikėjo vėl 
atsistoti ant kojų, ir atsi
stojo, jau su Amerika eko
nomiškai lenktyniauja. O 
pasitaiko ir visokių vadovų, 
ąr fabrikų, dirbtuvių, tary
binių ūkių, kolūkių, ir vi
sokių žmonių darbininkų. 
Tąd pasitaiko ir dėl vadovų

■ •’

tautos likimu, kviečia kovoti dėl laisves. 
Greta šių visuomeninių motyvų gausu 
taip pat gamtos vaizdų, paties poeto as
meninių pergyvenimų, jo sielvartų. Šiuo
se eilėraščiuose poetas atskleidžia savo 

; vidaus pasaulį, subtilius pergyvenimus, 
piešia gražią Lietuvos gamtą, dainuoja 
draugystę, meilę, dėsto savo tikslus ir 
uždavinius.

Gausiausi visuomeniniai Maironio ly
rikos motyvai yra susiję su lietuvių tau
tos nacionalinio išsivaduojamojo judėji
mo kilimu. Savo kūriniuose poetas ryš
kiai atspindėjo liaudies masių nepasiten
kinimą carine priespauda, tikėjimą tos 
priespaudos žlugimu. Šis motyvas itin 
stipriai išreikštas eilėraštyje “Nebeuž- 
tvenksi upės.” Iš eilėraščio , trykšte 
trykšta kovingumas, optimizmas. Poetas 
jame reiškia tikėjimą naujųjų, nacionali
nių išsivaduojamųjų idėjų pergale prieš 
carinį despotizmą:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Pagrindiniai jo lyrikos motyvai yra 
susiję su nacionalinio jausmo žadinimu, 
neapykantos carizmo priespaudai ugdy
mu. Žadindamas nacionalinę savigar
bą, Maironis savo poezijos patosu ugdo 
liaudyje kovingus jausmus, smerkia ver
giškumą, išglebimą:

Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbą kas dar nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt.

Įtaigiu kvietimu į kultūrinį darbą pa
sižymi eilėraštis “Užtrauksime naują 
giesmę,” kuriame poetas vaizduoja žiau
rią carinę priespaudą ir ragina jauni
mą mylėti savo tėvų žemę, dirbti jos ge
rovei, rūpintis liaudies švietimu:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsime arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

(Bus daugiau)

ŽINIOS E LIETUVOS
Nauja avalyne

VILNIUS. — Tarybų Lie
tuvos avalyninkai šiais me
tais pateikia vartotojams 
daug patogios nauių rūšių 
avalynės. ' Kauųo/7“Raudo- 
nojo Spalio” fabrikas ėmė 
gaminti vyriškus batus su 
natūraliu avikailio pamuša
lu. Tokius pat vaikiškus 
batukus pradėjo išleisti Vil
niaus Eidukevičiaus vardo 
ir Šiaulių “Elnio” kombi
natai. Vairuotojai šiemet 
gaus daugiau kaip 60 tūks
tančių porų šiltų batų.

Apie 100 tūkstančių porų 
vaikiškos kambarnės avaly
nės su veltinio padu šiemet 
išleis Ukmergės avalynės 
fabrikas. Vilniaus odinės 
galantarijos kombinatas įsi
savina moteriškų modelių 
batelių su kaproniniu pa
kulnių gamybą.

Iš dirbtinio pluošto
ALYTUS.—Siuvimo fab

rikas pradėjo masiškai iš
leisti naujus gaminius — 
m o t e r iškus šilkinius ap
siaustus. Tai patogus gra-^ 
žiu atspalvių apdaras.

Fabrikas taip pat pradės 
siūti įvairiaspalvius kapro- 
ninius moteriškus apsiaus
tus ir vyriškas bei vaikiš
kas sportines striukes ■ su 
porolinu. Šiemet čia bus 
išleista daugiau kaip 25 
tūkstančiai naujų apsiaustų 
ir striukių.

Greičiau ir pigiau
VILNIUS.—Vainiaus da

žymo aparatų gamy kloję 
daugelį detalių dažymo
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neteisybių ir t. t. Bet tas' 
viskas bus išgyvendinta. 
Tolyn viskas eina geryn.

Tiesa, dar pasidžiaugsi
me ir pasigirsime, kad 1961 
m. gruodžio mėn. 18 dieną 
m.ums į namus kolūkis įve
dė elektros šviesą, tai tik 
pagalvokit,, kokia gerovė! 
Tegul jūsų “veiksniai” Lie
tuvą šmeižia, kiek nori, o 
mes tik dirbam, kuriam, 
statom.

Mūsų kolūky (ir dauge
ly kolūkių) jau seniai bu
vo motorinė elektra, daug 
fermų apšvietė, garažo dirb
tuvę varė elektra, kur tai
so sunkvežimius, visokias 
mašinas, yra tekintuvai ir 
davė nekuriems kolūkie
čiams šviesą, bet ji buvo 
silpna, visų patenkinti ne
galėjo. O kai pradėjo veik
ti naujai pastatyta Kaune 
ant Nemuno vandeninė elek
trinė, galinga, tai iš Kauno 
elektrinės išvedžioja, stato 
gelžbetoninius stulpus po 
visą Lietuvą. Tokius stul
pus pastatė ir iki mūsų kol
ūkio, tada įvedė ir • mums 
elektros šviesą. Veda ir 
įves elektrą visiems kolū
kiečiams ir kolūkiams.

Radijui reikėjo pirkti 
akumuliatorius ir bątarijas, 
o dabar, kurie turim elek
tros, tai elektra varo ir ra
dijo aparatus, galim elekt
ra drabužius prosyti, net ir 
virti. Tuos patogumus jūs 
seniai turite ir už mus ge
riau žinote. Argi negerai? 
Dabar per mūsų kolūkių 
laukus eina daugybė stulpų 
—elektros ir telefono.
Širdingai dėkoju už laik

raštį “Laisvę,“ kad dar iš
rašėte mums ir šiems 1962 
metams, kadangi, kaip ir 
jūs žinote, aš esu didelis 
spaudos, knygų mylėtojas, 
tai man didelis turtas.

Iš “Laisvės” sužinojau 
apie Amerikos lietuvių ra
šytojus, redaktorius. Kokie

purkštuvų pistoletams pra
dėta gaminti iš kaprono.

Pistoletų korpusai buvo 
liejami iš aliuminio. Tokie 
liejiniai reikalavo didelio 
mechaninio apdirbimo. Kap < 
roniniai korpusai nereika- • 
lauja jokio apdirbimo, jie 
atliekami netgi su sriegiais.

Pakeitus metalą kapronu, 
keleriopai pakilo dakbo na
šumas, sumažėjo produkci
jos savikaina. Žymiai pa
gerėjo prekinė dirbinių iš
vaizda. (ELTA)

protingi žmonės, kokie pa
žangūs, kaip gražiai reda
guoja ir prirašo laikraštį, 
daug įdomių žinių iš Ame
rikos ir iš viso pasaulio. 
Kokie jūs visi laisviečiai pa
žangūs patriotai, kaip jūs 
kovojate už darbininkų rei
kalus.

Iš “Laisvės” sužinau, kad 
pas jus jaunimas nelabai 
nori lietuviškos apšvietos 
darbo. Tai gaila. Žinoma, 
jaunimas Amerikoj gimęs 
ir augęs, apie Lietuvą žimn 
tik iš kitų pasakojimų ir 
iš raštų laikraščių. O tų 
laikraščių yra visokių pa-^ 
kraipų, tad jie nebežino nei 
kam tikėti, dėl to ir visai 
nebesiįdomauja, jie turi sa
vų reikalų ir be to. Bet 
mes, lietuviai, labai džiaug- 
tumėms, kad ir jaunimas 
dar neužmirštų savo tėvų 
gimtinės Lietuvos. Kiek ta 
Lietuva yra prikentėjusi 
nuo karų, nuo okupacijų, 
nuo hitlerininkų - vokiečių 
žiaurumų, visokių kankini
mų. O kiek mes visi pri- 
kentėjom tuojau po šio karo 
nuo mūsų pačių miškinių 
banditų, kurie siautėjo, žu
dė nekaltus žmones!

Pas mus ši žiema visai 
nešalta, iki vasario mėnesio 
beveik nebuvo žiemos ir 
sniego, dabar pasnigo, bet 
visai maža sniego. Vargiai^" 
galima važiuoti rogėmis. X

Gurklys Kazys 
ir šeima 

1962 m. vasario 25 d.
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New Jersey naujienos
Audios padaryti nuostoliai

Nuo kovo mėnesio pra
džios įvykusios New Jersey 
pajūryj audros, pagal Am. 
Raudonojo Kryžiaus ap
skaičiavimą, gyvenamų na
mų ir kitokių pastatų savi
ninkai nukentėjo sekamai:

Cape May apylinkėje vi
sai sunaikino 624 namus. 
Labai sugadino 1,627 na
mus. Mažiau apardė 2,241 
narna.

Ocian apylinkėje sugriovė 
daugiausiai Long Beach sa
loje, 503 namus. Labai ap
ardė 605, mažai apardė 1,- 
460.

Atlantic City srityje su
griovė 132 namus, labai ap
draskė 302, mažiau apardė 
4,350.

/ Viso namų sunaikino 1,- 
259, labai pagadino 2,527 
ir mažiau apardė 8,041.

Smėliu užvertė ir išplo
vė gatves. Sugadino mau
dynes.

Nuostolių padaryta už 
apie 86 milijonus dolerių.

Apdraudas nuo potvynio 
x labai mažai kas turi, nes 
7 per brangios.

Iš lietuvių iki šiol nuken
tėjusių yra žinoma tik J. 
Bekampiai, ir sugriautas 
SLĄ namas Atlantic City.

N. J. banrkų komisionie- 
rius norėjo, kad bankai ant 
paskolų padarytų morato
riumą. Bankai nesutiko.

Kur gauti lėšų?
Valstija susirūpinus at- 

steigimu kelių, gatvių ir 
sutvarkymu maudynių iki 
vasarinio sezono. Bet ver
kia, kad pinigų neturi. No
rėjo gauti iš federalinės 
valdžios nors 30 milijonų. 
Vietoj to, gavo tik 10 mili
jonų iš Small Busines Loan. 
Vėliau gal gaus daugiau.

Gubernatorius daro įvai
rius planus, kad kaip nors 
sukelti pinigų. Kalba apie 
taksų pakėlimą. Kalba apie 
arklių lenktynių laiko pail
ginimą 30 dienų — vietoj 
dabar esančių 150 dienų, 

.pratęsti iki 180 dienų. Yra 
keturi lenktynių laukai. 
Apskaičiuojama, kad dadė- 
jus 30 dienų, valstija gau
tų 8 milijonus dolerių iš 
arklių lenktynių.

Tose srityse, kur randa
si lenktynių laukai, bažny
čios ir biznieriai protes
tuoja prieš lenktynių laiko 
pailginimą, ir jie nurodo, 
kad per lenktynes jų abiejų 
bizniai nupuola, ir kad dar 
30 dienų pridėjimas gali 
juos visai iš biznio išmesti. 
Taksų pakėlimas taip pat 
negauna pritarimo.

Norima, kad nuo nuken- 
tėjusių nekolektuotų loka
linių taksų už nuosavybes.. 

Visa tai pasilieka tik kal
ybomis.

Daugiausia nuke ritėjo 
biznio namai, vasarnamiai, 
kur vasaros laiku už tris 
kambarius imdavo po $120 
savaitei, kuomet prieš ke
letą metų už tuos pačius 
kambarius tiek mokėdavo 
mėnesiui. i

Kaipx apsisaugoti?
Panašios katastrofos ne

buvo per suviį’š 50 metų. 
Tuo laiku pajūrio miestu
kai buvo mažesni ir toliau 
nuo vandenį Aabar, per tą 
50 metų, vįri-raįstatė namų 
visai arti vririd^ps. Ir mo
tina gamta parodė savo ga
lybę, nublokšdama visa tai, 
kas jai pasipainiojo.

Jau kalbama, jog bus rei
kalaujama, kad federalinė) 
valdžia pažabotų pajūrio 

) galybę. Armijos inžinieriai 
jau apžiūrėjo ir priėjo iš
vados ir rekomendavo, kad 
reikia nusikelti nuo van
dens toliau. < ...

Iš visko atrodo, kad visi 
tie, kurie nukentėjo, ne
tekdami nuosavybės, pasi
lieka “on their own” ir jie 
nieko iš niekur negaus. 
Veikiausiai nukentės ir tie, 
kas davė paskolas.

Tikra velniava
Šiuo laikotarpiu pas mus 

tikra velniava. Kur tik pa
žiūrėsi, visur nepasiseki
mai, visur kriminalystės.

Poros mėnesių bėgiu Union 
srityje sudegė keturi sta
tybos sandėliai. Manoma, 
kad jie buvo vandalų pa
degti.

Lindene nesektantiškose 
Rosedale kapinėse buvo iš
vartyta apie 1,500 antka
pių. Apskaičiuota, kad 
nuostolių padaryta už apie 
$100,000.

Kriminalystė atlikta grei
čiau kaip į 4 valandas. A- 
pie tai Union County laik
raštis .gavo misterišką te
lefono pašaukimą: “7/ you 
want to see my work go to 
Rosedale cometary.'9

Kapinės buvo uždarytos 
6 vai. vaakre. Ir už ketu
rių valandų buvo gautas 
tas pašaukimas. Policija 
tuojau pribuvo, ir ardymo 
darbas buvo jau užbaigtas. 
Manoma; kad ta pati chu
liganų šaika prisidėjo ir 
prie padegimo statybos 
sandėlių.

Trimis dienomis vėliau 
dienos laiku 15 iki 20 jau
nuolių įsibriovė į Wood
land Cemetery ir nuvertė 
15 antkapių. Kol kapinių 
prižiūrėtojai pašaukė poli
ciją, jaunuoliai pabėgo.

Elizabethe sudegė motina 
su trimis vaikučiais. Tre
čiame aukšte vaikutis žai
dė su katuku prie kerosini- 
nio pečiuko ir uždegė ka- 
tuką. Katukas pabėgo po 
sofa ir ją padegė.

Ignas

EASTON, PA.
Mirė J. Nekrošius

Kovo 18 d. mirė Jonas 
Nekrošius. Jis sulaukė 81 
metų amžiaus. Paliko nu
liūdime moterį, brolį ir ki
tų giminių.

Jonas buvo draugiškas, 
skaitė “Laisvę”, priklausė 
prie LDS 51 kuopos.

Į šią šalį atvažiavo 1903 
metais, į Eastoną, ir visą 
laiką čionai gyveno. Iš 
amato buvo šilko audėjas.

Palaidotas kovo 22 d. 
Laidojo graborius Jonas 
Katinis, kuris prielankiai 
patarnauja. Ilsėkis, Jonai, 
amžinai! Giminėms reiškiu 
užuojautą.

L. Tilwick

Baltimore, Md.
Gaisrai ir darbai

Baltimorėje įvyko du di
deli gaisrai. Vienas buvo 
apartamentų namų gaisras, 
o kitas Binal išdirbystės. 
Pastarasis buvo matomas 
už 10 mylių. Ugniagesiai 
turėjo daug darbo apsau
gojimui kitų namų nuo ug
nies.

Bethlehem Steel Ko., 
Sparrows Point, pradėjo 
pilnai dirbti. Sakoma, kad 
turi darbo laivų statyklo
je keturiems metams. Pa
šaukė į darbą tuos darbi
ninkus, kurie pirmiau buvo 
atleisti. Paėmė ir naujų, 
bet ėmė naujus tik nuo 18 
iki 25 metų amžiaus, iš se
nesnių ėmė tik meistrus. 
Taigi iš kitur atvykusioms 
nėra progų darbo gauti.

Prie laivų statybos dirba 
apie 30,000 žmonių. Prie 
unijos lokalo 2608 priklau
so apie 8,000, o prie 26010 
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lokalo apie 10,000 darbinin
kų. Bosai ir baltakalnieriai 
prie unijos nepriklauso.

Seniau ten dirbo daug 
lietuvių, bet senesniojo am
žiaus jau išėjo į^^erižMihu 
kus, o kiek iš ; jaunesnių 
dirba, tai nežinia. Sakoma, 
kad daug lietuvių yra pasi
davę lenkais. Girdėjau, kad 
naujai atvykusių (“dipu
kų”) į darbą neima.

Balandžio 7 * d. įvyks 
LLD 25 kuopos susirinki
mas ten pat, kaip ir visada. 
Prašomi nariai dalyvauti.

Jonas

Lowell, Mass.
Kovo 8 d. mirė Antanas 

Bakšys. Likosi palaidotas 
kovo 10 d. Gyveno , Bileri- 
ca, Mass., ’ šalia Lowell, 
Mass.

Antanas buvo pažangus 
žmogus visą savo gyveni
mą. Seniau priklausė Socia
listų partijai, buvo “Lais
vės” skaitytojas ir narys 
SLA Lowellio skyriaus. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Žinau, kad An
tanas būtų to nepriėmęs. 
Likusieji taip padarydami 
paneigė jo įsitikinimus.

Antanas paliko didžiame 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugę Mikaliną ir seserį 
Moniką Sireckienę, Lietu
voje 2 seseris. Iš Lietuvos 
paėjo iš Skamienų kaimo, 
Pabaisko valsčiaus, Ukmer
gės rajono — Stasio ir 
Onos sūnus. Amerikoje pa
liko dar 2 pusbrolius, Joną 
ir Juozą Bakšius, 2 pusse- 
seseres — Mikalauskienę ir 
Ališauskienę.

Reiškiu užuojautą jo 
žmonai Mikalinai ir visiem 
jo artimiesiems. O Antanui 
amžina ramybė!

J.M.L.

SHENANDOAH, PA.
Mirė

Ona Overaitiene
Kovo 6 d., 1962 m.

Reiškiaame širdingą užuojautą veliones sūnums, 
marčioms ir giminėms.

WATERBURY, CONN.
Mire

Jurgis Chesnius
Kovo 22 d., 1962 m.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo mylimai žmo-
nai, sūnui, marčiai, dukteriai, žentui, sesutei, gyve-
nančiai Lietuvoje, ir giminėms. Linkime ištvermės,
pergyventi širdies skausmus.

K. M. Dcnesevičiai J. Dvilinskas
J. Vaitonis P. A. Marozai
M. Vaitonaitė J. Kvacaracijus
P. Rokas G. Vosylius
J. M. Strižauskai J. Zalenekas
Noresevičius C. M. Lusai
J. M. Švinkimai

V. Maurukas
F. Shlalis
L. $t'ąnkevičienė
J. Packauskas
K. M. Motuzai

ARLINGTON, MASS.
ii

Pranas Sliinikus
Šių metų kovo 30 dieną sukanka 3 rpetai, kai mirė 
mano mylimas vyras. Jis buvo laikraščio ir viso 

pažangaus judėjimo rėmėjas. Liūdi jo Šeima.

—FELICIA, žmoąą 
EUGENE ir EDWARD

sūnūs ir jų šeimos

San Francisco, Cal.
Kovo 11 d. įvyko LDS ir 

LLD kuępų susirinkimai 
draugų Sutkų bute. Atsi
lankė veik visi nariai. Su
sirinkimo eiga buvo greita, 
nes vėliau sekė vaišės. LLD 
kuopa nutarė pasveikinti 
“Vilnį” su $25, nes dabar 
eina, jos vajus.

Skaitytas Brooklyno Ai
do choro laiškas jo 50 me
tų jubiliejaus proga. Nu
tarta jį pasveikinti su $10. 
Taipgi mes, sanfranciskie- 
čiai, linkime Aido chorui 
gyvuoti, dainuoti ilgus il
gus metus!

Balandžio 22 d., t. y. Ve
lykų dieną, nutarta suruoš
ti pietus pas dd. Roy ir Ma- 
deleina jų gražioj sodyboj, 
Los Altos, Cal. Komisijon 
įėjo pirmos rūšies virėjos ir 
labai darbščios draugės: V. 
Sutkiene, M. Genaitienė, A. 
Norkienė. Sanfranciskiečiai 
kviečia visus atsilankyti, 
nes bus nepaprastai didelis 
pokylis bei skanūs pietūs.

VAIŠĖS IR PADĖKOS 
ŽODIS r

Mūsų Benio Sutkaus 71 
metų gimtadienio atžymėji- 
mas. Kitais žodžiais, Sut- 
kai sukvietė organizacijų 
narius ir draugus, kad iš
reikšti dėkingumą visiems 
už jų gerumą, širdingumą 
laike B. Sutkaus sunkios 
ligos. Ne vien vietiniams 
draugams jie yra labai dė
kingi, bet visiems, nuo ku
rių gavo labai daug širdin
gų linkėjimų laike jo ligos. 
Pas Sutkus šiuo tarpu sve
čiavosi geroji draugė chi- 
cagietė ir gera vilnietė 
Julia Casko. Tuo būdu šis 
pokylis bei vaišės ir buvo 
taikyta tam Viskam.

Po vaišių įvėčiai nutarė 
sumesti kelis dolerius “Vil

F. Pikūnienė
M. Kavaliauskiene
S. Kupistienė
K. A. Naravai

-I 

nies” ir “Laisvės” reika
lams. Aukų surinkta $62. 
Kadangi dabar eina “Vil
nies” vajus, tai dėl “Vil
nies” paskirta $40, o “Lais
vei” $22. Aukojo po $5: 
Sutkai, Julią Casko, Bur- 
dai, Tilda King, M. Baltu- 
lionytė, .R. ir M. Mijat, 
Senbernis. Karosai $4. Po 
$3: Gonaičiai, Mačiuliai, 
Jacobs, F. S. Po $2: K. 
Mugianienė, K. Šilkaitienė, 
E. Šlegerienė, Mozūraičiai. 
Po $1: Ignas Kamar, Ch. 
Dimša, A. Norkienė.

Skanias vaišes paruošė 
V. Sutkiene, o jai gelbėjo 
Julia Casko, A. Norkienė ir 
dažni parengimų ruošos gel
bėtoja Telda King ir kitos, 
Beje, gabi tortų kepėja Do 
rotohy Mačiulis iškepė ska
nų tortą.

Abu Sutkai yra labai dė
kingi visiems svečiams ir 
draugams už atsilankymą 
ir pagalbą.

Mūsų B. Sutkus savo 71 
metų pokylyje buvo malo
niai nusiteikęs. Prieš kelis 
mėnesius jis buvo sunkiai 
susirgęs, pagautas paraly
žiaus. Dar ir šiandien nė
ra pilnai sveikas, tačiau jau 
žada už kokio mėnesio už
imti savo LLD kuopos pro
tokolų sekretoriaus darbą. 
Tuo mes visi džiaugiamės 
ir linkime jam pilnai su- 
svęikti ir gyvuoti ilgus me
tus. .

P. S. Oras čia po gero 
lietaus labai pagrožėjo. Vi
si kalnai sužaliavo ir visur 
gražu. M. B.

PRANEŠIMAI I
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 3 d., 
7:30 vai.“ vakare, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateitit ir užsi
mokėti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (26-27) 
---------------------------------------- z_____
OZONE PARK, N. Y.'

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė. Šis su
sirinkimas bus nepaprastas. Kvie
čiami visi senesni ir jauni ateiti.

13 kuopa yra nutarus atgaivinti 
angliškai kalbančių skyrių. Pakal- 
binkit ir savo draugus, kurie'i pri
klauso kitose kuopose. Būsite visi 
priimti ir gerai pavaišinti. Turėsi
me skanios kavos ir namie keptų 
pyragaičių.

Nepamirškite pasižiūrėti į mo
kesčių knygelę, gal jau reikia užsi
mokėti. Protokolų sekr. (26-27)

ELIZABETH, N. J.
{(lomūs Spalvoti Paveikslaį iš 

Lietuvos ir Kitų Kraštų
L. D. P. Klubas rengia spalvotų 

paveikslų rodymą. Rodys Siur- 
ba iš Brooklyno. Įvyks sekmadienį, 
Balandžio-April 8 d., 3 vai. popiet, 
Klubo patalpoje, 408 Court St.

Kviečiami visus atsilankyti, nes 
bus labai įdomūs paveikslai. Kvie
čiame ne tik elizabethiečiūs,. bet 
ir iš toliau atsilankyti ir pama
tyti šias svarbias nuotraukas.;

L. D. P. Klubo Valdyba (^-28) 
HARTFORD, CONN.

Buvo pranešta, kad Laisves cho
ro jubiliejaus minėjimas įvyks ge
gužės 20 d. Tačiau pasirodo, kad 
tą dieną bus kiti parengimai. To
dėl Laisvės choro parengimas yra 
nukeltas į Gegužės-May 27 <l*f sek
madienį, popiet. Vieta—157 Hūngcr- 
ford St.

Visus choro rėmėjus prašome įsi- 
tėmyti dieną ir vietą ir dalyvauti 
šiame svarbiame parengime. “ V. K.

(25-26)

BROCKTON, MASS

Mūsų Kuopų Susirinkimai
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

jvyks pirmadienį, Balandžio-April 2 
d., 7:30 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, Balandžio- 
April 5 d., 7 vai. vakare, toje pa
čioje salėje.

Minėtų kuopoų nariai esate pra
šomi dalyvauti minėtuose susirin
kimuose. Jau pavasaris, tuojau bus 
vasara, turime pasikalbėti apie pa
rengimus.

Gavau atvirutę nuo J. Jaskcvičiaus 
iš Worcesterio, jis sugestuoju laikyti 

1 7-tos apskrities konferenciją Balan- 
, džio-April 15 d. ir pasitarti dėl 

apskrities ir “Laisvės” piknikų ren
gimo. Jei kitų kolonijų veikėjai su
tinka, aš manau, kad reikia tuojau 
šaukti konferenciją. Diena balan
džio 15 gera, nieko nelaukdami šau
kime apskričių konferenciją.

George Shimaitis (25-27)

Brockton, Mass.
Dainų praktikos

Kovo 25 d. Montellos Vy
rų Dailės grupė po prakti
kų laikė susirinkimą. Nu
tarė dainų praktikas laiky
ti trečiadieniais, nuo 7 vai. 
vakarais, Lietuvių Tautiš
ko Namo patalpose, 8 Vine 
St. Kviečia lietuvius, neat
sižvelgiant į pažvalgas, pri
sidėti prie šios meno gru
pės.

Taipgi nutarė turėti po 
stogu pikniką-koncertą, tai 
yra, pasilinksminimą su 
dainomis. Įvyks gegužės 26 
dieną.

Grupė paėmė Ramovos 
parką Labor Day piknikui. 
Prašo kitas organizacijas 
tą dieną nerengti parengi
mų, bet dalyvauti šiame 
piknike.

Mirė lietuviai
Kovo 14 Bostono ligoni

nėje mirė Daminikas J. Ka- 
navolis. Velionis nepriklau
sė prie darbininkiškų orga
nizacijų, tai nedaugeliui 
buvo žinomas. Paliko nuliū
dime žmoną Mary (po tė
vais Laurinaitytę), dukrą 
Louise ir jos vyrą Joseph 
Strumskis. Palaidotas Mel
rose kapinėse.

Kovo 18 d. mirė Vincas 
Zurauskas. Paliko liūdesy
je sūnų Walterį ir anūką. 
Palaidotas Melrose kapinė
se. Velionis yra daug gero 
padaręs Lietuvių Tautiško 
Namo ir parko įsteigimui. 
Rėmė finansiniai, pikni
kuose patarnaudavo orga
nizacijoms būdamas specia
liu policininku. Buvo laisvų 
pažiūrų, seniau skaitė 
‘^Laisvę”, bet vėliau “atve
ši)” ir niekur nedalyvauda
vo.

“Laisvėje” iš kovo 18 d. 
buvo aprašyta Frank Na- 
virausko mirtis. Pasakyta, 
kad iš Lietuvos paėjo iš 
Zotyškiu kaimo, o turėjo 
būti JOTYŠKIŲ.
J George Shimaitis

Wilkes-Barre, Pa.
širdinga padėka

t Mane-buvo ištikus nelai- 
riie — labai koją buvau su
žeidus, kaulas trūko. Tą su
žinoję draugai ir draugės 
lankė mane, prisiuntė laiš
kučių ir atviručių. Jų ga
vau iš Scrantono, Bingham- 
tono, eilės kitų miestų ir 
net iš Floridos.

Visiems draugams ir 
draugėms tariu širdingiau
siai ačiū už linkėjimus!

E. Kaspariene

Seniau Wilkes - Barrėje 
buvo darbininkiškas veiki
mas, dabar jo nėra. Bet 
mes galime pasidžiaugti 
Plymouth^ LLD 87 kuopos 
veikimu. Tai garbė Vincui 
ir Onai Žilinskams. Visas 
judėjimas sukasi jų pastan
gomis. Ne visi nariai lanko
si į susirinkimus. Žilinskai 
jų duokles išrenka, nuveža 
jiems knygas, ruošia paren
gimus, atnaujina “Laisvės” 
prenumeratas ir kitus at
lieka darbus.

Štai jau artinasi pavasa

COSMOS TRAVEL BUREAU 
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas į USSR asmenims, kurie į čia atvyko 
per ar po II Pasaulinio karo ir dabar yra JAV-blą piliečiai

Ar Jūs Norite Atsikviesti Savo Gimines K USSR? — 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST 45th ST., NEW YORK 38, N. Y. — Tel. CI 5-7711
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ris. Jie yra suplanavę vasa
rinius parengimus. Prašau 
visus draugus ir drauges — 
remti parengimus, pagelbė
ti, nes nuo jų pelnas būna 
skiriamas spaudai iri ki
tiems prakilniems tikslams.

E. K.

New Haven, Conn.
Mūsų žinutes

Kovo 20 d. įvyko LLD 32 
kuopos susirinkimas; r T a,i 
buvo pirmas šiais mėtais. 
Narių atsilankė apsčiai. 
Susirinkimą atidarė orga- 
niząįtorė Barbora Medleypji 
išrinkta ir tvarkos vedėja.

Iš kuopos valdybos ra
porto paaiškėjo, kad 
visi nariai yra pasimokėję 
1962 m. duokles, tai labai 
gėrai. Nariai verti pagyri
mo už tai.

Buvo skaityti laiškai nuo 
Aido choro iš Brooklyn, N. 
Y., “Vilnies”” iš Chicagos, 
ir J. J. Mockaičio, iš Brid- 
geporto. Laiškai apsvarsty
ti ir nutarta teigiamai į 
juos atsiliepti.. Bridgepor- 
te pasimatysime kovo 31 d.

Pasibaigus susirinkimui, 
Bronė Vikšris pakvietė vi
sus prie stalų, kur buvo py
ragaičių ir kavos. Ji prane
šė, kad tai jos atsisveikini
mas su kuopos nariais, nes 
vyksta apsigyventi į Wa
terbury, Conn. Ačiū už vai
šes ir linkime laimes naujo
je vietoje.

Intern. Ladies Garment 
Workers unijos 151 lokalas 
paskelbė streiką. Kompani
ja buvo atsikreipusi pas 
teisėją, kad išduotų draudi
mą prieš pikietavimą. Bet 
draudimo negavo, tai tu
rės skaitytis su darbinin
kų reikalavimais. ,'.

Mirė du lietuviai: Juozas 
Makarevich ir Juozas Wal
lace Dapkūnas. Abu buvo 
seni šio miesto gyventojai. 
Tegu būna jiems lengva 
žemelė! Reiškiu jų arti
miems užuojautą.

Policija suėmė keturias 
mergaites tarp 10—12 me
tų amžiaus. Jos bažnyčios 
vardu rinkosi savo naudai 
aukas. Yra katalikų tėvų 
dukros. Manoma, kad jas 
kas nors prie to prikalbino.

J. Kunca

Waterbury, Conn.
Federalės vyriausy bes 

agentai sakosi po dviejų 
mėnesių sekimo padalę 
apie 40 kratų ir suėmę 70 
asmenų. Kaltina, kad jie 
nelegališkai darė biznį: be 
leidimo pardavinėjo degti
nę, arklių ir šunų lenktynių 
tikietus, kitokius draudžia
mus daiktus ir kad ten bu
vo lošiama iš pinigų.

Seniau mes matydavome, 
kad tokių prasikaltimų bū
davo kituose miestuose, bet 
pas mus, tai, rodosi, pirmą 
kartą buvo tokie areštai.

J. Strižauskas
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Apsileidimas nesvietiškas
Štai “The New York 

Times o” puslapiuos dažnai 
rasi nuotraukas iš vieno 
milijono gyventojų Izraelio 
—pav. rodo penkias siuvė
jas prie stalo su prierašu— 
kad, ve, kokia pramonė ten 
kuriasi, kokia..upė užtvenk
ta — tik žiūrėkit, ką mes 
su Amerikos žydų pinigais 
tik nepridarom!! Na, žino- ■ 
ma, su 200,000,000 dolerių 
dovanomis per metus pada
ryti iš tikro šis bei tas ga-; . TZ 3j.jna jsikeldami Kanadon

beveik privedė prie civili
nio karo. Praėjusiomis sa
vaitėmis tie “laisvės sūnūs” 
išsprogdino $50 milijonų 
elektrinę. Per 30 metų šie 
“sūnūs” pridarė daugybę 
eibių, bet populiariausias 
jų “veiklos” bruožas — iš
sirengti nuogai, • jei kas 
nors jiems ar joms nepatin
ka.

Dukhoborai prieš 60 me
tų pasitraukė iš carinės 
Rusijos, protestuodami 
prieš karinę prievolę, per- 

i “kom- 
TT vėl kyla mintis, kodėl i P^tiškaVApie 4,000 jų 

niekad, absoliučiai niekad, ’ ?Ven? le?. °X- mi^nnnū 
:• kitoj “Vaka- Je apyhnkese. 20,000

šviesaus,

ir tokia

upokšniu 
ei 1 ė m i s, 

skaid- 
ste- 

žaidi-

Besiruošiant Gegužės 1-osios 
minėjimui Niujorke

“NYTimes” ir 
rų” spaudoj, nėra nuotrau
kų ir rašinių apie Lietuvą, 
bei kitas dvi Pabaltijo vals
tybes? Ar dėl to, kad iš 
ten karo metu laimingai iš
sprukę kai kurie buvę par
eigūnai norėtų, kad grįžtų 
praeitis ir ta kryptimi vei-1 
kia “gerus pažįstamus” | 
Amerikos politikos kūrė- 
jus?

Valstybių formos, tik pa- 
žvelgkime istorijon, keičia
si vai kaip greitai, bet tau
tos gyvena — iki jos tebėra 
gaivios biologiškai ir kūry
biškai. Išeivių tarpe yra vi
sokiausių grupių grupelių,. 
kurių tūlos stengiasi įrodi- i 
nėti , kad lietuvių tautos,; 
pavyzdžiui, visuotinas su-1 
žydėjimas teįvyko 1918— 
1940 metais, o po to—“tva-; 
nas”. Jiems išsprukus, jų!

dukhoborų jau yra sukana- 
dėję ir su fanatikais netu
ri nieko bendro, už tai su
silaukdami pastarųjų pyk
čio. Atsiskyrę nuo Rusijos, 
niepritapdami prie Kana
dos, ši sekta dabar, kaip ir 
“laisvintojai”, turi nemaža 
bėdų — vieni jų bando kel
tis atgal, į Tarybų Sąjungą, 
antri — siūlo keltis į Bra
ziliją. Bet kas tokių nori?

"“Laisvės” sūnūs” tikrai 
rastų bendrą kalbą su kai- 
kuriais “lietuviškais lais
vinto jais” išeivijoj. Tai at
sitinka, kai žmonės neturi 
vadų, pajėgiainčių jiems iš
aiškinti laiko ir pažangos 
pakaitas gyvenime.
Pavasaris eina 
Andų kalnais?

Kiekvienam mūsų 
rūpėti, kas dedasi

čių lietuviškai. Taip apie šį 
mirusi vaiku literatūros 
kūrėją laidotuvėse, kalbėjo 
Mykolas Sluckis: “Tu turė
jai didelę širdį ir gerą, vai
kišką šypseną, ir tai suda
ro Tavo didelio, 
dosnaus talento 
Tik tokia širdi
šypseną turint, galima užsi
moti milžino darbui — die
nų dienomis džiuginti vai
kus skambiomis, 
čiurlenančiomis
juokinti mažuosius 
riu sąmojaus upeliu, 
binti juos mįslėmis, 
mais ir vaidinimais.
geros pasakos personažas 
atėjai į Lietuvos vaikų pa
saulį ir sukrovei jiems to
kius turtus, kurių jiems ga
li pavydėti bet kurios tautos 
vaikai. Literatūra tau buvo 
aukuras, kuriam nieko ne
pagailėjai. Tebūnie lengvas 
Tau kaip Tavo pasakų fan
tazija Antakalnio smėlis...”

Šiemet Gegužės Pirmo
sios minėjimas — demon
stracija — kaip kas metai, 
įvyks Niujorke.

Tai bus galingas darbo 
žmonių balsas už spaudos 
laisvę, už šalies Konstitu
cijos apgynimą, kurią reak
cionieriai mojasi paminti 
po kojomis.

Kovo 31 dieną, 1:30 v. po
piet Adelphi salėje, 74 
Fifth Ave., Niujorke

(Room 10B), šaukiama 
konferencija; bus apsvars
tyti visi reikalai, susiję su 
Gegužės Pirmosios minėji
mu.

Prašomi konferencijoje 
dalyvauti visi — organiza
cijų atstovai ir pavieniai, 
kurie domisi šiuo taip svar
biu . klausimu.

Kviečia
Komitetas spaudos 

laisvei ginti

Paskutinis 
pakvietimas

Komedija “Dėdė atvažia
vo” jau bus vaidinama šį 
ateinanti sekmadieni, ba- 
landžio 1-ma diena, 3-čia V V J
valandą popiet, Ukrainian

Autobusų vairuotojų streikas 
Niujorko mieste baigėsi

turi 
__  _____ Pietų 

galvosena, visa Lietuvasu! Amerikoje. Juo labiau, kad 
i ir lietuviai Argentinoj, Bra- 
j zilijoj bus blaškomi pakai
tos vėjų. Būdinga, ką apie į } 
pastaruosius įvykius rašo '1 
“The New York Times”. __ 
Madrido koresponde n t a s 
kalbėjosi su buvusiu Ar
gentinos diktatorium Pero
nu, dabar esančiu Ispani
joj. Peronas turėjo pripa
žinti du reiškinius. —“šian
dien Komunistų partija Ar
gentinoj daug stipresnė ne
gu ji buvo jam išvykstant”. 
Antra — “amerikiečiai vi
sada daro tą pačią klaidą 
palaikyd a m i vyriausybes, 
kurios mirė, ir ignoruoda
mi gyvąsias tautas. Ameri
kiečiu 
visad 
siems 
niais, 
vargšais.
Ar lietuviai žino.

Lietuvos ir išeivijos spau
doje nuolat . dejuo j a m a, 
kaip baisiai išteriojo kry- 
žuočių palikuonys - naciai 
—Lietuvą ir kiek prikanki
no lietuvių..Manding, tėvy
nėje lietuviai gavo savo da
lį su TSRS pasiimtomis re
paracijomis iš nugalėtos 
Vokietijos. Ar gavo visą 12 
mliardų (senais rubliais)

jais išbėgo: atseit “geriau
si iš geriausių”.

“Laikas būtų pagalvoti, 
rasti būdus, remiantis viso
mis šio krašto taisyklėmis 
ir visų teisių apsaugos įsta
tymais, mūsų krašto žmo
nėmis teikti objektyvią in
formaciją apie Pabaltijo 
tautas.
Teroru toli nenuvažiuosi

Liūdna stebėti, kaip dau
gumoje katalikiška pran
cūzų tauta sprendžia. Alžy
ro dilemą. Stebi antraštes 
“slaptosios pogrindžio ar
mijos’— “Patriotizmas pa
teisina žmogžudystę”, ir 
prisimena vos prieš dekadą 
įvykiai lietuvių žemėje.

“The New York Times” 
aprašė tos pogrindžio orga
nizacijos Alžyre veiklą ir 
jame randame tuos pačius 
išsireiškimus, kaip ir bet 
kurioje kitoj, kitų tautų 
pogrindžio veiklas aprašan- 
Čioj knygoj... “Monsieur, 
mes nesame fašistai ar kri
minalistai. Mes esame pat
riotai. Norime išlaikyti Al
žyrą prancūzišką”.

Dienraštis toliau aprašo 
jauno prancūzo ramiausiu 
balsu pareiškimą britų žur
nalistei—“Viskas, 
turime padalyti, 
kiekvienas baltasis 
dytų bent 9 musulmonus ir 
Alžyras iš tikro pasiliks 
prancūziškas...”

Taip, tai tie patys pran
cūzai, kurie su tokiu pasi
piktinimu savo filmuose ir 
knygose vaizduoja kaimy
nų vokiečių Gestapo žiau
rumus... Niekaip negali su
prasti, kad šitokie dalykai 
dedasi tautose su 1,000 me
tų krikščioniško tikėjimo, 
su daugybe “tautinių” 
šventųjų !..
Lietuviai “Laisvintojai” 
su “dukhobarais”?

Lietuv i a i “laisvintojai” 
dar turi kolegų ir be alžy
riečių prancūzų “patriotų”. 
Tai Kanados “laisvės sū
nūs”. “Dukhoborai” savo 
fanatizmu Britų Kolumbi
joje, Kanados vakaruose,

geriau niekad...
Bene 1938 metais ir Kau

no “Farumo” kine su di
džiausiu pasisekimu ėjo 
pagal Wellso fantastinę no
velę paruoštas amerikiečių 
filmas“Laikai, kurie ateis”. 
Atmintyje išliko filmo di
džiuliai, juodi milžinai, 
kirptais sparnais, lėktuvai 
mėtę “priešo” teritorijoj 
bombas su miego dujomis...

Šiandien erdvėje mačiau 
milžiniškus lėktuvus kirp
tais sparnais, nors jie ir 
nemetė dujų... ’’The New 
York Times” tik šiandien 
rašė, kad tiek Tarybų Są
junga, tiek Jungtinės Vals
tijos, abi, turi tokias ner
vines dujas, kurios gali ne- 

' utralizuoti ištisus miestus, 
I ištisomis valandomis... O 

j0*vis dėlto mokslininkai, ne 
kokie “burtininkai”, privers 
žmoniją įgyvendinti šioj 
žemėj taiką!

Fifth Avenue Coach Lines 
kompanijos darbininkų ir 
tarnaautojų streikas fakti- 
nai baigėsi. Autobusai (su 
mažomis išimtimis) jau 
kursuoja visomis linijomis. 
Bet kursuoja dėl to, kad 
miestas paėmė savo žinion 
kompanijos autobusus; va
dinasi, viskas įvyko prieš 
kompanijos norą.

Kompanija buvo žadėjusi 
kai kuriuos autobusus vai
ruoti su skebų talka, bet 
unija pasakė: neleisime nei 
vienam autobusui pasiro
dyti gatvėse, jei jį vairuos

skebai - streiklaužiai. Tuo
met kompanija nul e i d o 
sparnus.

Dabar kompanijos advo
katai skelbia: mes pareika
lausime, kad miestas sumo
kėtų kompanijai apie $100,- 
000,000! Tai būsią už nuo
stolius ir nuosavybę.

Dėl sumos., kurią 
tas turės kompanijai 
keti, be abejonės,

nema-
gerai, 
viena 

mokinė,

mies- 
sumo- 
reikės!

Jonas Juška, 
komedijos režisierius

National Home svetainėje, 
216 Grand St., kampas 
Driggs Ave., Brooklyn,

gerokai pasiderėti. Gal teks komediją.
eiti ir į teismus. Tai žino 
miesto valdžia. Bet turčiai 
nebus nuskriausti.

pagalbos programos 
padeda turtingie- 

tapti dar turtinges- 
o vargšams pasilikti n

ką mes į karo nuostolio atlyginimą 
tai kad

nužu-

Dor- 
dovanoja 

Namo

Wor-

Janu-
Liet.

Dovanos “Laisvei”
Ona Mažūikie.ne

Chester, Mass 
“Laisvei” 4 Liet. 
Bendrovės Šerus.

Helen Žilinskiene, 
cester, Mass., rašo:

“Aš radau Simono 
lio (velionio) vieną
Namo Bendrovės Šerą $25 
vertės. Tai 11 metų nuo jo 
mirties atminčiai minimą 
šėrą ‘Laisvei’ aukoju”

Simonas Janulis buvo 
pirmasis Helenos 
nes vyras, miręs 
metu.

Už dovanas 
ačiū.

Skandalas su mūsų 
miesto ligoninėmis

Brooklyne pradėta tyri
nėjimas miesto ligoninių 
padėties. Daugiausia reika
lai siejasi su veikiančiomis 
privatinėmis ligoninėmis. 
Pasirodo, kad be jokių ce- 
ramonijų jos sunkiai bei 
pavojingai sergančius ligo
nis tiesiog išmeta ir ati
duoda miesto ■ ligoninei — 
Kings County Hospital, ku
ri ir taip jau nebepajėgia 
susidoroti su ligoniais. Dr. 
Dennis teigia, kad tos pri- 
vatiškos ligoninės kartais 
perkelia į Kings County li
goninę jau mirštančius li
gonis, kad tik jų atsikraty
ti!

Sunku 
kasdien 
kambarį 
goninėn
350 ligonių. Juos tinkamai 
priimti ir jiems tuojau su
teikti greitą pagalbą neuž
tenka nei gydytojų, nei 
slaugių. Kartais gydytojas 
prie vieno tokio ligonio gali 
praleisti tik kelias minutes. 
Aišku, kad toks patarnavi
mas toli gražu nepakanka
mas.

Ir nesimato galo. Ligonių 
skaičius kasmet auga. Pa
vyzdžiui, pernai į Kings

County ligoninę buvo pri
imta staiga susirgusių ir 
greitos pagalbos reikalau
jančių 118,670 ligonių, arba. 
37 procentais daugiau ne-l 
gu 1960 metais. Šiemet to
kių ligonių skaičius dar pa- 
didėsiąs.

Gerai, kad pagaliau kas 
nors atkreipė atidžią į to
kią skandalingą padėtį su 
ligoninėmis. Gal gi bus su
rasti būdai jos pašalinimui.

Taigi, visus ir visas kvie
čiame matyti šitą juokingą 

. Ir šis pakvieti
mas jau paskutinis.

Mes jūsų visų lauksim šį mokyklos, 
sekmadienį, Ukrainų salėje.'

Bilietas $1.50.
Kviečia visus

THE CHILDREN’S HOUR
Dvi geros draugės, KiareriS 

ir Marta, pabaigusios kar
tu universitetą, atsidaro 
savo nedidelę privatinę mo
kyklą, kurioje jodvi moky
tojauja ir tvarko kasdieni
nę apyvoką. Joms padeda 
Martos teta, kuri kadaise 
buvusi, anot jos pasakoji
mų, gera artistė.

Mokiniu skaičius 
žas ir viskas sekasi 
bet štai, atsiranda 
turtingos šeimos
kuri, nenorėdama ten 'dau
giau mokytis, todėl, kad ji 
buvo keletą kartų nubausta 
už melavimą — išgalvoja 
nesąmones apie savo moky
tojas ir sukelia tokias in- 
trygas, kad net visas reika
las atsiduria teisme.

Teismo sprendimas nepa
keičia situacijos. Provoka
cijos dar labiau paplinta vi
soje apylinkėje; būk tai mi
nėta mokinė mačiusi ar 
girdėjusi ką tai tokio ne
normalaus tarp Karen ir 
Martos. Ne tiktas šios mo
kinės močiutė patiki savo 
anūkei, bet tos neteisingos1^ 
kalbos pasiekia ir kitų mo- 

; kinių tėvus, kurise tučtuo
jau atsiima savo dukras iš

Žilinskie- 
prieš 11

širdingai

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

net tikėti,. kad 
į “ernerg e n c y” 

Kings County li- 
pristatoma apie

Po miestą pasidairius
Pažangiųjų rusų dienraš

tis “Russky Golos” veda 
kampaniją už šukė Įima 
$30,000 fondo. Siekiama 
fondą sukelti iki balandžio 
15 dienos. Su pabaiga kovo 
jau buvo sukėlę virš $26,- 
000.

Kiekvieneriais metais pa
žangūs rusai sukelia tokį 
fondą. Palyginus su “Lais
vės” fondais, tai jų daug 
didesni.

Nuo balandžio 24 iki ge
gužės 6 d. Metropolitan 
Opera House įvyks koncer
tai. Dalyvaus tarybinės Uk
rainos Ansamblis. Bus apie 
100 simfoniško orkestro 
muzikų ir šokėjų. Ansamb
lis turėjo didelio pasiseki
mo Londone, Paryžiuje ir 
kitur. New Yorke pirmu 
kartu pasirodys.

Vienatine liudininke ga- 
i Įėjo būti tik Martos teta, 

Rengėjai'kuri £yveno su iomis drau' 
Įge. Ji galėjo nuneigti ap- 
i kaltinimą ir įrodyti, kad 
I tarp Karen ir Martos nėra 
jokių intymesnių santykių 
apart širdingo draugišku
mo. Deja, kaip tik tuo lai
ku ji buvo išvykusi į New 
Yorką.

Toks neteisingas apkalti
nimas ir kaimynų ignoravi
mas suardo šių dviejų jau
nuolių yįsas ateities svajo
nes. Karen praranda savov 
vaikiną, su kuriuo jau buvo 
susižiedavusi, o Marta iš 
desperacijos atima sau gy
vybę...

Tik po Martos mirties 
tampa iškeltos visos sąmo
ningos provokacijos, kurias 

* Newark, N. J.—Kada ša- sugalvojo viena išpaikusi 
lyje yra apie 5,000,000 pa- blogos valios mokinė. Bet 
tyrusių darbininkų be dar
bo, tai labai sunku jaunuo
liams gauti darbo, kurie 
neturi nei darbo patyrimo, 
nei specialiaus mokslo. Šia
me mieste yra virš 5,000 
jaunuolių bedarbių. Su
prantama, jie nepaeina po! 
nedarbo, apdrauda, nes dar 
nedirbo.

SERGA
Jau antra savaitė, kai Jo

nas Barkus guli lovoje, ser
ga influenza. Jis labai norė
jęs pamatyti vaidin i m ą 
“Dėdė atvažiavo”, bet abe
joja, ar pagerės jo sveika
ta ant tiek, kad sekmadienį 
galėtų nueiti į Ukrainų sa-

Sakosi pirmąją savaitę 
labai sunkiai sirgęs, šią sa
vaitę einąs kiek geryn, bet 
kosulys vargina ir tebesi- 
jaučiąs silpnas.

SUNKI JAUNUOLIŲ 
PADĖTIS

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

jau po laikui...
Labai vykusiai atlieka 

abieju mokytojų roles Aud
rey Hepburn ir Shirley Mč- 
Laine.

“The Children’s Hour” 
Į dabar galima pamatyti As
tor kinoteatre Broadway ir 
45 St. ir Trans-Lux kinote
atre Lexington Ave. ir 52 
St., New York.

Verta pamatyti.

BROOKLYN, N. Y.
Daugiau Įvairių parengi

mų Laisves naudai
NAUJAS, PRAKTIŠKAS, IŠLEISTAS 1961 M.

būtų labai ‘įdomu patirti. 
Bet nemaža Lietuvos žmo
nių, ypač žydų tautybės, 
buvo kalinami Vokietijos 
kacetuose, per tai neteko 
sveikatos. Visi šitie: asme
nys ir jų šeimos turi teisę 
į pensiją iš Vokietijos. Niu
jorko spaudos žiniomis 
Jungtinių Tautų sekreta- 
riatas pranešė, jog paskuti
nė data nukelta į kovo 31 
d., kad visi žmonės, nuken
tėję nuo nacių, užpildytų 
tam tikras formas ir pa
teiktų jas šiuo adresu: 
“High Commissioner for 
Refugees, Room 3268, Uni
ted Nations, New York.
Gedi Kubilinsko

Poetas Kostas Kubilins
kas bus pasigestas ne vien 
lietuviukų tėvynėje, bet ir 
nemažo skaičiaus jaunųjų 
amerikiečių, dar paskaitau- ;

Aštuonmetinč sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovo dvidešimt devintoji man giliau primena

1954 metais su juo paskutinį pasimatymą.

Jonas Puodžiūnas mirė, 
bet jo šiltas draugiškumas 
gyvena ir šiandien. Mirtis 
užgesė jo gyvybę, o ne 
atmintį tu, kurie pasilie
ka vydyti jo norą.

A reminder
to help ’

A

Red Cross

Tauri jo širdis lai buna mums amžinas primini
mas, įkvėpimas dirbti — vykdyti jo pageidavimus.

. Brolis

Paieškojimas
Pa ieškau Birutės dukters Ievos 

Streimikįūtės. Ji yra gimusi Wor
cester, Mass. Prašau ją pačią atsi
liepti arba apie ją žinančius man 
pranešti bei suteikti jos adresą. 
Už paslaugą būsiu dėkingas. Antho
ny Litvaitis, 20 Stagg St., Brooklyn 
6, Nj Y*

Anglų-Lietuvių Kalbų Žodynas
IŠLEISTAS POLITINĖS IR MOKSLINĖS 

LITERATŪROS LEIDYKLOS LIETUVOJE
APIE 30,000 ŽODŽIŲ IR POSAKIŲ, 594 PUSLAPIŲ

STIPRIAIS AUDIMO APDARAIS

Kaina $3.50. Persiuntimą Apmokame
Modernine lietuvių kalba išdėstomi angliški žodžiai, 
puikūs išaiškinimai žodžių reikšmės bei prasmės.

Gaunamas ‘‘Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas, money orderius ar čekius, rašykite:

“Laisvė”
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penk t., kovo (March)* 30,




