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KRISLAI
Mokytojų streikas. 
“Pravdai” 50 metų. 
Meldžiasi.
F. Bonoskis rusų kalba.

— Rašo R. Mizara —

4 Arti “Laisvės” leidyklos sto
vi didžiulis, dailus trijų aukš
tų pastatas—tai vidurinė mo
kykla.

Trečiadienio rytas.
Ties mokyklos durimis, ties 

mokyklos kiemo vartais vaikš
čioja mokytojai - pikietinin- 
kai, nešini iškabas: “ 
tract — N o Work!’

4 Bigger Salaries, for 
Schools!..”

Ten pat stovi policmenai.
Niujorko miesto mokytojų 

unija — United Federation of 
Teachers — paskelbė streiką, 
pastatydama prie viešųjų mo
kyklų tūkstančius mokytojų 
pikietininkais. Mokytojai rei
kalauja didesnių algų, geres
nių darbo sąlygų. Unijai pri
klauso apie 15,000 mokytojų, 
bet į streiką, sakoma, įsitrau
kė apie 30,000 mokytojų.

Vaikštau aplink minėtąją 
mokyklą, stebiu ir klausau.

Šimtai moksleivių — berniu
kų ir mergaičių—atvykę mo
kytis, nebežino ką daryti: ei
ti pro pikietą, ar neiti?

—Good morning, teachers!
—Good morning, good 

morning! — jiems atsako mo
kytojai, pikietuodami.
| Viena mergaitė sako:

—Mano tėvas man įsakė! 
neiti pro pikieto liniją!.. Ne
bežinau, ką daryti...

Bet ne visi tėvai, matyt, to
kie, kaip tos mergaitės, nes 
dauguma moksleivių eina vi
dun. Tačiau kai ten neras 
mokytojų—grįš atgal.

Ketvirtadienio rytas.
Streikas palaužtas. Bet jis 

ilgai pasiliks mokytoji] ir mo
kyklinių vaikų atmintyje!..

Įsiveržimo dalyviai sako, 
kad jie buvo apgauti

j laivus... Mums buvo sako
ma, kad Kuboje nesutiksi- nes Valstijos ir Anglija pa- 
me didelio pasipriešinimo, | siuntė Tarybų Sąjungai no
nes Castro armija yra de- j tą,, kurioje sako, kad jeigu 
moralizuota”. i TSRS priims Vakarų planą

Jis toliau pasakojo, kad j draudimui atominių ginklų, 
kubiečių milicija, ginkluota ’ tai Anglija ir JAV susilai- 
tankais ir lėktuvais, juos , kys nuo jų bandymų.

1 sutiko ir jau pirmąją, inva- Diplomatai numato, kad 
jzijos dieną daliniams pada-! taip pastatytas klausimas 
j re daug nuostolių. Roman yra panašus į padiktavimą 
sakė, kad kada jo batalio- Vakarų politikos.
nas buvo ištaškytas ir prie Prezidentas Kenedis par- 

! jūros prispirtas, tai jis su sikviete pasitarimams iš 
San Roman, dalimi likučių sulindo į rais- i vakarinio Berlyno savo at-

Havana. — Laike teismo 
1,179 invazijos nariai prisi
pažino prasikaltę prieš Ku
bą. Ar jie tame yra įsitiki
nę, ar jie norėjo gauti teis- 

I mo pasigailėjimą, tai jų 
I reikalas.

Padidėjo atominio 
karo pavojus

Washing tonas. — Jungti-

Invazijos dalyviai kaltino 
Kubos pabėgėlių 

No Coru j JAV užsienio 
’ “For viršininkus už

Better invazijos ir klaidingą
formavimą.

Jose Peres k
kuris komandavo invazijos tą. Bet po šešių dienų buvo į stovą generolą Lučių Clay, 
batalionui, sakė: “Mes bu-' priversti išeiti ir pasiduoti. į 
me mokinami karinių veik-1 
smų Guatemaloje, 
nuvežti i Puerto 
Nikaraguoje* ir susodinti į lė kitų invazijos dalyvių.

vadus ir 
žvalgybos 

pa ruošimą 
in-

Panašiai kaltino 
o iš ten Carbo,

žinišką atominių ginkhj la
boratoriją ir tą plotą jau 
paskelbė mirties zona?..

JAV ir Anglijos bandy
mai nuo seniai ruošiami... 
Kas dėl Vakarų reikalavi
mų kontrolės komisijos, tai 
komentatorius sako, — kad 
tik jų propaganda. Anglija 
ir JAV jau seniai yra pri
pažinę, kad susekimuiniuk- 
linių ginklų bandymų, ne
svarbu, ar jie būtų daromi 
atmosferoje, povandenyje 
ar požemyje, jau 
turimu technikiniu 
mu”.

Ženeva. —
TSRS delegatas
lavimo konferencijoje, rei
kalavo uždrausti spaudoje 
ir žodžiu karo propagandą. 
Prieš tai išstojo JAV dele
gatas A. H. Dean’as, reika
laudamas uždrausti Mark
so, Lenino ir Stalino raš-1 
tus, nes būk jie mokina,

užtenka
įrengi-

Auga pelnai dinamito ir 
amunicijos gamintojų

Wilmington, Del. — C. | Dinamito ir kitų sprogs- 
H. Greenewalt, E. L du | tančių medžiagų kompani- 
Pont de Nemours & Co. j ja ne vien šioje šalyje tu- 

■1‘ 11 " 11 ri fabrikų, bet ji jų pristei
gė ir Vakarų Europoje. 
1956 metais E. I. du Pont 
de Nemours kompanija Eu
ropoje dar neturėjo nei vie-

prezidentas, paskelbė, kad 
šios dinamito, parako ir ki
tų sprogstančių medžiagų 
gaminimo kompanijos pel
nai yra didžiausi istorijoje.

1962 m. per pirmuosius ’ no fabriko, gi 1961 metais 
tris mėnesius (sausį, vasarį!jinai jų ten jau turėjo ke- 
ir kova) kompanijos įplau
kos buvo $577,000,000; tai 
daug didesnės, negu buvo 
pradžioje Antrojo pasauli
nio karo. Jau ir 1961 me 
tais kompanija turėjo mil
žiniškų pelnų, kiekvienas

Prašo sulaikyti 
JAV intervenciją

New Yorkas. — Balan
džio 11 d. “The New York 
Times” įtalpino atvirą laiš
ką prezidentui Kenedžiui. 
Po laišku pasirašo moksli
ninkas Linus - Kaulingas, 
profesoriai R. H. Bainton, 
J. Davis, H. R. Rudin ir R. 
E. Turner iš Yale universi
teto ; profesoriai T. I. Emer
son, F. V. Harper ir kiti.

Jie ragina Kenedį sulai
kyti Jungtinių Valstijų in
tervenciją Pietų Viieitiiame, 
nes ta intervencija gali ne 
tik pavirsti į Antrąją Korė
ją, bet net į pasaulinį 
minį karą.

Ulises j minių ginklų tvarkytojai 
sūnus buvusio Ha- paskelbė, kad apart to, jog 

Cabezas, vanoję laikraštininko, ir ei- Jungtinėse Valstijose ruo
šiasi atmosferoje bandyti 
atomines bombas 
mas salos srityje, 
jos darys bandymus 
Johnson salos srityje, 
miajame vandenyne 

Maskva. — Tarybų 
jungos radijo I 
rius sakė, kad Anglijos ir. mi”.
Jungtinių Valstijų nota dėl | New Yorkas.—Demokra- 
jų pasiruošimo bandyti ato- Į tų bankete, kuriame daly- 
mines bombas yra tiktai; vavo 1,300 svečių,

Zorinas, 
nusigiūk-

ato-

JAV GENEROLAI 
BIJO KOMUNISTŲ

Washingtonas. — 
generolai B. Hamlet

| R. Fitch raportavo Senati- 
!niam komitetui, kad jie bi- 
Ijosi komunistų įtakos armi

ją skaito, ją seka | joje. Generolai yra pasto

Policininkai nužudė 
žemdirbių vadą

Joao Pessoa, Brazilija.— 
Du policininkai nužudė 
žemdirbių vadą Joao Pedro 
Teixeira. Pasipiktinę žem
dirbiai masiniai maršavo i 
Paraiba privincijos sostinę.

Armijos daliniai su kul
kosvaidžiais užėmė kelius 
ir žemdirbių neleido į Joao 
Pessoa.

Prieš policijos ir armijos 
terorą protestuoja ir šios 
provincijos parlamento at
stovas F. Julio. Jis sako, 
kad jeigu vyriausybė nenu
ginkluos ponų samdinius, 
tai armija neturi teisės nu
ginkluoti ir žemdirbius, ku
rie ginkluojasi savęs apsi
gynimui.

Christ- 
tai dar

ir
Ra-

komentato- • kad “karai yra neišvengia- 
a v, 1

įkurta Le- 
Leninas 
o , Leninas

JAV

lis, kurių pastatymui ir 
įrengimui įdėjo $85,000,000.

Didesnis yra pasaulyje 
įtempimas, didesnės apsi
ginklavimo lenktynės, tai 
geriau yra ginklų, dinami- 

šėras"paaugo po"$8.88,’"o 1 to ir amunicijos fabrikan- 
šiemet numatoma dar di- j tams, nes dėl to jie pasida- 
dėsni bus pelnai. ro daugiau pelnų.

Džiaugiasi grįžus 
Lietuvon

Šių metų gegužės 5 dieną 
Maskvos “Pravdai” sukaks 50 
metų.

“Pravda” buvo 
nino nurodymais; 
laikraštį globoj 
“Pravdoje” rašė.

Nėra šiandien pasauly ki
to tokio laikraščio, kuris bū
tų taip plačiai skaitomas, kaip Į 
“Pravda.” < 
ne tik darbo žmonės, o ir vi
sokie politikai, diplom a t a i , 
valstybininkai. “Pravda” vi

ešame pasaulyje yra kvotuoja- 
mas daugiau negu bet koks 
kitas laikraštis.

Visos tarybinės respublikos 
nūnai ruošiasi “Pravdos” 50- 
metinį jubiliejų iškilmingai at
žymėti.

Su pagarba šį jubiliejų pa
minės ir viso pasaulio darbo 
žmonės, taikos šalininkai, ku
riems laikraštis rodo kelią į 
naują, taikų gyvenimą.

bėję, jog kariai nėra tokie 
paklusnūs, kaip seniau. Jie 
yra nugirdę, kad kariai 
dažnai savo tarpe kalbasi 
apie karų nereikalingumą 
ir net žalingumą. Generolai 
mano, kad tai komunistų 
veiklos rezultatai.

New Delhi.—Indija kvie
čia prezidentą Kenedį atsi
lankyt 1963 metais.

Beje, šiomis dienomis mū
sų laikraštis “Laisvė” įžengė 
į 52-uosius metus.

Kai Kuboje buvo teisiami 
1,179 asmenys, prieš metus su 
ginklu rankoje įsiveržę į Ku
bą liaudiškai valdžiai nuvers
ti, tai kardinolas Spellmanas 
Niujorko katedroje atlaikė už 
teisiamuosius mišias.

Nežinau, ar šis aukštas dva
sininkas prašė jiems dangaus 
karalystės, ar žemėje laisvės, 
ir tai nėra svarbu. Svarbu, 

• kad šį kardinolo žingsnį iš
garsino radijas ir spauda.

šia proga norėtųsi paklaus- 
w ti kardinolą Spellmaną; ar jis 
X atlaikė iškilmingas mišias už 

tuos kubiečius, kuriuos teisia
mieji, invazijos metu, 
šė?

Maskvos Valstybinė litera
tūros leidykla išleido rusų 
kalba abudu Filipo Bonoskio 
romanus — “Liepsnojantis slė
nis” ir “Stebūkingasis papar
tis.”

Philip Bonosky (Baranaus
kas) yra amerikietis, lietuvių 
kilmės rašytojas. Įdomu tai, 
kad jo “Stebuklingasis papar
tis” Lietuvoje buvo išleistas 
pirmiau negu Amerikoje. Šis 
romanas anglų kalba vadinasi 
“The Magic Fern.”

Prieš kurį laiką mūsų bend
radarbis Mikromegas buvo da
vęs “Laisvėje” šio romano il
goką recenziją.

Rašytojas Bonoskis šiuo me
tu daug labiau yra skaitomas 
ir žinomas kitose šalyse, negu 
čia, kur jis gimė, augo ir dir-

užmu- ba.
Bet laikai pasikeis!..

Tautos, N. Y. 
Tautų Saugu- 
10 balsų, prie 

susilaik y m o,

Junginės Tautos 
smerkia Izraelį

Jungtinės 
—Jungtinių 
mo Taryba 
Francūzijos
pasmerkė Izraelį už užpuo
limą Sirijos pasienio sargų.

Saugumo Taryba sako, 
kad kovo 16—17 dienomis, 
Galilėjo jūros pakraštyje, 
Izraelis nepateisinamai su
laužė santaikos sutartį ir 
Jungtinių Tautų nutarimą 
iš 1956 m. sausio 19 d.

Izraelis rimtai buvo įspė
tas, kad jeigu įvyksta ko
kios provokacijos iš arabų 
pusės, tai reikia kreiptis į 
Jungtinių Tautų ten esa
mas jėgas, o nesiimti gink
lo.

T. SĄJUNGOS NAUJAS 
ŽEMĖS PALYDOVAS
Maskva. —< TSRS moksli

ninkai iššovė du Žemės pa
lydovus, vieną kovo 16 d., o 
antrą — bal. 5 d. Antrasis 
palydovas vadinamas “Kos- 
mos 2”. Jis Žemę apskrieja 
per 102 minutes nuo 132 iki 
970 mylių atstoję. Signalus 
siunčia dviemis bangomis

Maskva. — Pradėjo snie
gas tirpti, pakilo upių van
duo.

Kinija rodo gerą 
I pavyzdį

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Kongresas apsvarstė 
dvejų pastarųjų metų ga
mybos planus ir jų įgyven
dinimą. Kongresas priėjo 
išvados, kad kai kuriais 
klausimais buvo per daug 
bandyta “toli nušokti”, tai 
užbrėžtas planas ir nepavy
ko. ’ •

Kongreso dalyviai pada
rė iš to tinkamas išvadas. 
Čia tenka pasakyti ir tai, 
kad į Kongreso posėdžius 
nebuvo kviesti nei svečiai 
iš kitų valstybių, nei užsie
nio ambasadoriai.

Maskva.’ — Dienraštis 
Komsomolskaja Pravda” 

išspausdino žinią apie grį- 
• žusią lietuvaitę Reginą Le- 
onaitę. Regina sako, kad 
ji grįžo pas .savo mylimą 

j.i .ne-New Stasį Bjkulčių, nes j; .— 
propagandos diversija ir|Yorko valstijos asamblėjos galėj0 priprasti, kur vieš- 

manevraai” Tarpe kitko, jis narys Mark Lane, demo- j patauja nedarbas, rasinė 
sake: “Kas gali tikėti, kad kratas, tarp kifko, sakė: i diskriminacija ir doleris.

mines bombas yra 
Cl

Anglija ir JAV tikrai nori ‘Aš esu ne tik priešingas 
atominių atominių ginklų bandymui, 

bet manau, kad mūsų poli
tiniai atstovai, įskaitant ir 
prezidentą, nei 
rimtai tą reikalą 
ti”.

susilaikyti nuo ; 
bombų bandymų, kuomet 
jau Pentagonas viską pada
rė, kad dalį tarptautinių 
vandenų Ramiajame van
denyne pavertus į savo mil-

Brazilijos žemdirbiai ima 
pony žemę į savo rankas

Jos tėvai iš Lietuvos pa- 
’ sitraukė 1944 m. Jiems pra- 

■ - . šant Chruščiovo, kada jis
nebandė 1959 m- lūkėsi JAV, jų 
svarsty- i vaikams buvo leista išvykti 

iš Lietuvos. Jie atvyko pas 
tėvus į Qhicaga. Regina 
grįžo į lietuvą, o jos brolis 
Tarnas pasiliko Chicagoje 
su tėvais biznieriais.

Vėliausios žinios»
V. Zorinas

Joao Pesoa, Brazilija.— 
Šiaurės Brazilijos provinci
jose prasidėjo žemdirbių 
aštri kova už žemės refor
mą. Nuo senų laikų viešpa
tauja dvarponiai ir katali
kų bažnyčia. Stambūs žem
valdžiai turi savo rankose 
milžiniškus žemės plotus. 
Jie įsteigė kavos plantaci
jas, sėja kviečius, medvil
nę, augina mėsai raguočius 
gyvulius, kiaules, avis, da
rosi milžiniškus pelnus, o 
darbo žmonės vargsta ir 
skursta.

Apie 80 nuošimčių žem
dirbių neturi savos žemės— 
ją randavoja pas dvarpo
nius ir bažnyčias, nuomos 
moka apie du trečdalius sa
vo derliaus. Apie šeši mili
jonai žemdirbių tarnauja 
dvarponiams bern a i s ir 
mergomis.

Dvaruose ir prie bažny
čių valdančioji klasė prikli
javo patvarkymus: Nevalia 
žemdirbiams turėti ginklų, 
medžioti, upėse ir ežeruose 
žuvis gaudyti, rengti šokių 
ir kitokių sueigų vakarus, 
pirkti kitur reikmenis kaip 
tik pas savo dvąrponį ir 
įsigyti galvijų be ponų/ lei
dimo. Kurie to patvarkymo 
nesilaikys, tiai dvarponiai 
atims žemę su pasėliais ir 
randauninkus iškraus t y s

per 24 valandas iš savo 
plotų.

Į dvarponių ir bažnyčios 
terorą žemdirbiai atsakė 
organizuodami Žemdirbių 
Lygos skyrius. Organizaci
ja. greitai auga. Paraiba 
provincijoje prieš mėnesį 
buvo tik keli šimtai Vals
tiečių Lygos narių, o dabar 
jau yra 12,000. Stambių 
žemvaldžių agentai pašovė 
Lygos veikėją ’Petro Igna
cio Araują. Jo vieton stojo 
S. Teixeira. Žemdirbiai puo
lė Pedro Ramos dvarą, ko
voje 11 jo sargų užmušė, o 
patsai Ramos pabėgo. Jo 
dvaruose dirba virš 1,000 
žemdirbių.

Panaši žemdirbių kova 
plečiasi Bahia, Sergipe, Al- 
ladoas, Pernambuco,.. Rio 
Grande, ir kitose provinci
jose. Numatoma, kad jeigu 
greitai nebus padaryta 
žemdirbių naudai žemės 
reforma, tai prasidės jų 
masiniai sukilimai.

GERĖJA KINIJOS IR 
TSRS SANTYKIAI

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir Kinijos Komunis
tų partijos apsimainė pa
reiškimais, siekdamos paša
linti teorinius skirtumus. 
Abiejų šalių komunistai rū
pinasi atsteigimu vieningu
mo.

- Čia 
tarp

Italai nepriėmė 
De Gaulės plano

Turinas, Italija, 
baigės pasitarimai
Francūzijos prezidento De 
Gaulle ir Italijos premje
ro Fanfani. Tartasi dėl 
“apvienijimo” Europos. De 
Gaulle pasiūlė, kad būtų vie
nos europinės federacijos. 
Bet italai tam pasipriešinę.

Pasitarimams pa s i b a i- 
gus prezidentas de Gaullė 
sėdo į lėktuvą ir išskido į 
Paryžių, matyt, nepasiten
kinęs pasitarimais. Nežiū
rint to, po konferencijos 
premjeras Fanfani pareiš
kė, kad politinis suartėji
mas tarp Italijos ir Fran
cūzijos gerokai padidėjo. 
Nesakoma, kokiais klausi
mais tas suartėjimas pasi
reiškia.

Ženeva.
TSRS delegacijos pirminin
kas nusiginklavimo konfe
rencijoje, sakė, kad jeigu 
Anglija ir JAV pradės ato
minių ginklų bandymus at
mosferoje, tai bus nepatei
sinamas oro nuodijimas. 
Jis sakė, kad Vakarai rei
kalaudami kontrolės komi
sijos tik nori pateisinti sa
vo elgesį, nes kiekviena di
delė šalis turi technikinių 
įrengimų susekimui atomi
nių bandymų ir be tos kont
rolės komisijos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas 'vėl įspėjo Vakarus, 
kad nepradėtų bandyti ato
minius ginklus atmosfero
je. Jis sakė, kad jeigu Va- 
karai tą darys, tai tada ir 
TSRS savo saugumui bus 
priversta bandyti atomi
nius ginklus, ir tam' nebus 
pabaigos.

PRAŠO DOVANOTI 
BAUSMĘ

Washingtonas. — 5 50 
žymių amerikiečių pasirašė 
po prašymu, kad preziden
tas Kenedis dovanotu baus
mę Junius I. Scales, kuris, 
pagal Smitho aktą, nuteis
tas šešerius metus kalėti. 
Prie parašų surinkimo pri
sidėjo ir socialistai. Para
šus pasiuntė jų vadas Nor
man Thomas.

Havana. — Komitetas, 
kuris rūpinasi invazijos im
tiniais, susitarė su Kubos 
vyriausybe: tuojau bus pa- 
liuosuota 54 invazijos imti
niai, kurie laike jos buvo 
sužeisti.

Maskva. — TSRS gyny
bos organas “Krasnaja 
Zvezda” rašo, kad iš Tur
kijos teritorijos JAV ruo
šia puolimą Tarybų Sąjun
gos.

■0
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Francūzų tauta pasisakė
u TAIGI PRANCŪZUOS žmonės, balsuodami praė- 

jusKsekmadienį, aiškiai ir griežtai pasisakė už tai, kad 
Alžyras turi teisę apsispręsti savo ateitimi

-«;< 90 procentų balsavusiųjų pasisakė už suteikimą Al- 
žyrui nepriklausomybės. Visos didžiosios politinės par
tijos, ragino savo pasekėjus, kad taip balsuotų, žmonės 
taip ir balsavo. Dabar aišku, kad Francūzijoje dešinių- 
jų-fašistų jėgos silpnos

Šis balsavimas—smūgis OS A—slaptajai francūzų 
fašistų armijai Alžyre.

Netrukus Alžyro žmonės balsuos, ką jie nori dary
ti: būti Francūzijos kolonija ar būti nepriklausoma val
stybe. Netenka nė abejoti, kad jie taip pat 
už nepriklausomą gyvenimą.

pasisakys

dar 
kurie

vis 
bū

Mažiau stato namų
JAV GYVENAMŲJŲ NAMŲ miestuose 

jaučiama didelė stoka, ypatingai tokių namų, 
tų prieinami mažai algos gaunantiems darbininkams
arba pensininkams. Taip, statoma nemaža apartament- 
namių, bet jie biednuomenei neprieinami, nes nuomos 
(pav. Niu jorke), sakysime, už trijų'kambarių nediduką 
butą siekia $100 mėnesiui.

Individualių namų statyba taipgi labai sumažėjo. Iš 
viso, dienraštis “Wall Street Journal” sako, gyve
namųjų namų statyba mūsų šalyje nukrito. Jeigu 1950 
metais gyv. namų buvo pastatyta (visose JAV-se) apie 
1,500,000, tai praėjusiais metais jų tebuvo pastatyta 
tik 940,000, o šiais metais numatoma pastatyti dar ma
žiau.

Kame vyriausia priežastis? Tie, kurie visa tai tyri
nėjo, atsako: viskas labai pabrango—medžiaga ir dar
bas. Bet labiausiai pabrango žemė. Jos kaina miestuose 
pakilo 150 proc., palyginti su 1950 metų kaina.

Kaip žemės kainą sumažinti, kad ji būtų prieina
mesnė namų statybai?

Geležinkeliečių brolijos laikraštis “Labor” atsako: 
reikia apdėti didesniais mokesčiais dykaujančią mies
tų ribose žemę, tuomet tos žemės savininkai steng
sis greičiau ją užstatyti gyvenamaisiais namais arba 
dirbtuvėmis. Taip, girdi, kadaise mokė įžymus sociolo
gas Henry George savo knygoje “Progress and Pover
ty” (“Pažanga ir skurdas”).

Kas ką rašo ir sako
/tai. Pagalvok minutėlę apie 
reikšmę tokio klausimo: kokį 
atgarsį turės šis .•.pa'šiūTyni&ši 
tarp milijonų ariiėHk’iėčių — 
negrų ir baltųjų? Prieš juos 
tarybinė mergina, laiminga ir 
laisva, gyvenanti tokiu metu, 
kai praktiškai pradėtas staty
ti komunizmas. Ji siūlo savo 
akis negriii, netekusiam regė
jimo kovoje prieš priespaudą 
ir nelygybę, kovoje už socia
lizmą. Koks tai puikus pro
letarinio internacion a 1 i z m o 
pavyzdys!

...šiandien vyksta kova ne 
tik už laimę dabar, bet ir už 
busimąją žmogaus laimę ko
munistiniame pasaulyje, kur 
viešpataus taika. Ir tai didelė 
laimė — gauti mažutį laišką 
iš dvidešimtmetės merginos, 
kuri taip tiksliai supranta sa
vo vaidmenį gyvenime. Kely
je galės pasitaikyti rimtų sun
kumų, bet mūsų ateitis šviesi 
ir didinga, ir ryt pravers kaip 
tik ta charakterio jėga, kurią 
parodei tu. Tai reiškia, jog 
tam, kad atliktum savo vaid
menį ateityje, tu turi būti to
kia, kokia tu esi šiandien.

Aš labai gerai suprantu ta
vo pasiūlymo nuoši r d u m ą . 
Džiaugiuos, bet turiu pasaky
ti, kad negaliu jo priimti. Ma
no nelaimė — ne akys, o ner
vinis išsekimas. Dėl ko kal
tas žiaurus, beširdis, apgalvo
tai neižmogiškas kalėjimo re
žimas Jungtinėse Valstijose.

...Man teikia didelį džiaugs
mą tai, jog aš einu į ateitį kar
tu su tavimi, kad būtų iško
votas galutinis žmonijos išva
davimas. Ateitis priklauso vi
so pasaulio jaunimui. Ir man 
didelė garbė rašyti vienam iš 
priešakinių kovotojų už šian
dieną ir rytdieną...

Atmink, tavo akys šviečia 
skaisčiau už briliantus karū
noje. Ir jos turi likti tokios.”

Jos laiške ir H. Vin- 
kurie pas- 

“Pravdoje,”— žmogaus

J. Grigiškis " *' " ’ ' 'z *

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kodėl Argentinos liaudis ketverius metus jie balsavo

Neįleido!
ĮŽYMUSIS MEKSIKOS rašytojas ir visuomeninin- 

kas Carlos Fuentes buvo pakviestas į JAV, kad galėtų 
per televiziją pareikšti, ką jis mano apie prezidento 
Kenedžio programą—Alliance for Progress—Lotynų 
Amerikos šalims padėti pakilti į aukštesnį gyvenimo ly
gį. Rašytojas kvietimą priėmė. Jis būtų tą klausimą de- 
batavęs su Richard N. Goodwinu iš mūsų Valstybės de
partamento.

Debatai būtų buvę transliuojami praėjusį sekma
dienį per National Brodcasting kompanijos televizijos 
tinklą

Bet... dieną prieš rašytojo Fuentes išvykimą iš Mek
sikos, jis gauna pranešimą, kad Valstybės departamen
tas jam paso nevizuos, taigi jo neįsileis, kadangi rašy
tojas esąs komunistas! Visa tai, girdi, daroma einant 
McCarrano Įstatymu.

Praėjusių metų spalio mėnesį rašytojas Carlos Fu
entes buvo atvykęs į JAV jo vėliausios novelės čia išlei
dimo proga. Tuomet rašytojas buvo okei, o dabar—no 
good, nepriimtinas!

Nežinome, ar rašytojas Fuentes yra komunistas ar 
nėra, bet žinome, jog tokie varžtai yra labai kenksmin
gi pačiam progresui, apie kurį tiek daug kalba pats 
prezidentas Kenedis.

Del Angolos laisves
.. KIEKVIENAM AIŠKU, kad Angoloje, kurioje tę

siasi žmonių kova prieš Portugalijos kolonistais, veikia 
organizuotas politinis judėjimas, stovįs kovotojų prieš
akyje. Bet tik šiomis dienomis patyrėme, gad tas judė
jimas yra suskilęs: veikia taip vadinamas Tautinis 
frontas Angolai išlaisvinti ir Liaudies judėjimas už An
golos išlaisvinimą.

Šiomis dienomis “Tautinio fronto” lyderiai suorga
nizavo laikinąją Angolos valdžią Konge; valdžios prie
šakyje stovi tūlas “krikščionis” ir anti-komunistas 
Holden Roberto.

Toji valdžia, kaip pasirodo, nereprezentiuoja visos 
Angolos, josios žmonių. Liaudies judėjimo veikėjai Ro
berto smerkia už skaldymą jėgų, už pasiskubinimą, be 
atsiklausimo kitų,grupių, sudaryti laikinąją valdžią.

Jau tik faktas, kad Roberto reklamuojasi “krikščio
nim” ir “anti-komunistu”, parodo, kad jis sėdi ne savo 
kėdėje.

Šiandien Angoloje rėkia visas anti-kolonialines jė
gas burti į krūvą ir bendrai kovoti, o ne skaldyti jas. 
Ąngoliečiai turėtų imti pavyzdį iš alžyriečių, kaip rei
kia kovoti už savo šalies nepriklausomybę.

“ŠVIESIŲ SIELŲ 
ŽMONĖS...”

Po tokia antrašte Vil
niaus “Tiesa” išspausdino 
du labai įdomius laiškus.

Kaip žinia, šiuo metu 
Tarybų Sąjufigojė gyvena 
JAV komunistų Veikėjas 
Henry Wins tona s. Win- 
stonas — aklas. Regėjimą 
jis prarado būdamas JAV 
kalėjimuose. Tarybų Sąjun
gos gydytojai deda pastan
gas, kad kiek nors sugrą
žintų Winstonui regėjimą.

Dabar skaitykite, ką rašo 
“Tiesa”:

Ilgus metus praleido kalėji
me įžymus JAV Komunistų 
partijos veikėjas Henris Vin- 
stonas. Iš kalėjimo jis išėjo 
aklas, nes, sunkiai sirgda
mas, ten negavo medicininės 
pagalbos, šiuo metu Tarybų 
Sąjungos gydytojai deda pa
stangas grąžinti regėjimą įžy
miam kovotojui už taiką ir vi
sų engiamųjų laisvę.

Iš visų šalių ateina laiškai 
Henriui Vinstonui. Juose — 
šilčiausi žodžiai, susižavėjimas 
jo valia, draugiškiausi jaus
mai. Paimkite mano kairę 
akį, — rašė jam vienas Loty
nų Amerikos darbininkas. — 
Kairę akį todėl, kad, likęs su 

.dešiniąja, jis dar galėsiąs su 
I ginklu kovoti už savo tėvynės 
laisvę, prieš imperializmą...

širdies balsu prabyla tokie 
laiškai.

Tomsko pedagoginio insti
tuto studentė Roza šafigulina 
taip pat parašė laišką H. Vin
stonui.
stono atsakyme, 
kelbti
sielos grožis, tarybinio jauni
mo kilnumas, komunisto sąži
nė ir valia.
Roza šafigulina rašo:

“Jūs — tikras komunistas. 
Aš — paprasta tarybinė mer
gina, studentė. Aš gyv e n u 

I žmonėms ir todėl siūlau Jums 
savo akis. Aš jauna, x mano 
akys puikiai mato... Jums jos 
reikalingos būsimajai kovai. 
Jūs turite sutikti. Atsakykite 
man, ir aš atvažiuosiu pas 
Jus, kur Jūs bebūtumėte.

Patikėkite, aš noriu, kad 
Jūs būtumėte jūsų komunistų 
partijai toks pat, kaip anks
čiau. Prašau Jus, neatsisaky
kite mano pasiūlymo. Jūs tu
rite daug padaryti Jūsų liau
džiai, jūsų komunistų parti
jai, ir aš noriu būti kartu su 
Jumis. Užtikrinu Jus, aš ra
šau visiškai nuoširdžiai. (Aš 
jau pakauk amai suaugusi, 
man dvidešimt metų.)

Laukiu Jūsų atsakymo (ir 
sutikimo).”

Trumputis prierašas: “Pati
kėkite, aš nebijau operaci
jos”...

Ji suaugusi, ji nebijo opera
cijos... Roza Šafigulina kal
ba savo vardu, siūlo savo akis, 
bet kartu /pi kalba viso tarybi
nio jaunimo vardu!
H. Winstono laiškas

Štai, ką tai stebuklingai 
mergaitei atsako Henry 
Winstonas:

“...Tai entuziastiškiausias 
laiškas iš visų, kuriuos man 
teko gauti. Bet jis, mano nuo
mone, tiksliai atspindi tarybi
nio jaunimo dvasią. Aš visa
da rūpestingai jį saugosiu, 
kaip pavyzdį humanizmo, ku
ris gali gimti tik po nugalėju
sio socializmo vėliavomis.

...Tu rašai, kad aš “tikras 
komunistas.” Man nepapras^ 
tai brangus šis vertinimas, ir 
aš su dideliu dėkingumu ji 
priimu kaip tikslą, kurio aš tu
riu siekti. Nėra juk didesnės 
garbės, kaip būti tikru komu
nistu. Vadinasi, tu supranti, 
kad mano aklumas man truk
do, bet mano žvilgsnis šviesus. 
Džiaugiuosi pranešdamas, kad 
mano bendra būklė gerėja. 
Greit grįšiu į savo šeimą ir vėl 
stosiu į kovą, kuri vyksta ma
no šalyje. Aklumas—dar ne
reiškia bejėgiškumą. ' Tuo* aš 
tikiu nesvyruodamas...

Leisk man pasakyti, bran
gioji Roza, kad žodžiai “pa
prasta mergina” liudija tavo 
grožį. Man norėtųsi būti ra
šytoju, kad galėčiau žodžiais 
išreikšti tavo sielos kilnumą. 
Tikiuosi, kad greit vienas iš 
rašytojų galės pasakyti^apie

PAKAITOS LIETUVOS 
ADMINISTRACINĖJE 
SANTVARKOJE
■ į šių metų koyp 31 d. Lie
tuvos . Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas paskelbė 
nutarimą, sūlyg kuriuo ke
letas rajonų tampa sujung
ti, o vienas — panaikintas. 
Skaitome:

Anykščių ir K a v a r s k o 
rajonus sujungti į vieną 
rajoną su administraciniu 
centru Anykščių mieste ir 
vadinti jį Anykščių rajonu;

Šiaulių ir Kuršėnų — j vie
ną rajoną su administraciniu 
centru Šiaulių mieste ir vadin
ti jį Šiaulių rajonu.

Rokiškio ir Pandėlio — į 
vieną rajoną su administraci
niu centru Rokškio mieste ir 
vadinti jį Rokiškio rajonu.

Radviliškio ir Šeduvos — į 
vieną rajoną su administraci
niu centru Radviliškio mieste 
ir vadinti jį Radviliškio rajo
nu.

Kauno ir Vilkijos — į vie
ną rajoną su administraciniu 
centru Kauno mieste ir vadin
ti jį Kauno

Panaikinti 
joną.

rą jonu.
Kazlų Rūdos ra-

l Ryšium su Kazlų Rūdos ra
jono panaikinimu perduoti:

a) Kazlų Rūdos miestą, Sa
gotosios, Gavajtuvos, Užuo
ganų ir Višakio Rūdos apylin
kes—Kapsuko rajonui;

b) Gudelių, P e t k e 1 iškių, 
Skriaudžių ir Veiverių apylin
kes — Prienų rajonui;

c) Būdos ir Jankų apylinkes 
.—Šakių rajonui.

Ryšium su šiame Įsake iš
vardytais administracinio -teri
torinio suskirstymo pakeiti
mais pateikti Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai tvir
tinti pasiūlymą* dėl atitinka
mo Lietuvos TSR Konstituci
jos 14 straipsnio pakeitimo.

Ligi šiol Lietuvoje buvo 
62 rajonai; dabar jų skai
čius s u m a ž i ntas ligi 56. 
Mūsų skaitytojai, kurie su
sirašinėja su savo giminė
mis bei bičiuliais Lietuvoje, 
lai išsikerpa šį pranešimą 
ir laikosi, kadateityje žino
tų, kaip adresuoti laiškus 
gyvenantiesiems suminėtose 
vietose.

” parėmė peronistus?
. . . VI ! :,

Jau prabėgo 6 ir pusė 
metų, kai Argentinos dik
tatorius buvo nuverstas ir 
pabėgo užsienin. Juan Do
mingo Peronas šiuo metu 
gyvena Madride po Ispani
jos diktatoriaus Franko ap
sauga ir laukia tos dienos, 
kada galės grįžti Argenti
non. Sakoma, išvykdamas 
iš Buenos Airės, Peronas 
išsivežęs apie 700 milijonų 
dolerių.

Kovo 18 d. Argentinos pi
liečiai savo balsais pasirin
ko peronistus, kurie yra pa
siruošę pasikviesti buvusį 
diktatorių Peroną. Rinki
mus prakišęs, prez. Fron- 
dizis, tačiau, nenorėjo su 
piliečių balsais skaitytis. 
Jis pareiškė, kad rinkimų 
pasekmių nepripažįsta ir 
išrinktų atstovų neįsileis 
užimti vietas.

Militaristų juntai, kuri 
keliais atvejais bandė prez. 
Frondizį pašalinti, dabar 
atėjo geriausias momentas, 
kai rinkimus jis prakišo. 
Prievarta jis buvo iš tos 
vietos pavarytas ir milita- 
ristams palankus žmogus 
Jose Maria Guido preziden
tu paskelbtas.

Dabar viešpatauja milita- 
ristai, turėdami kelis civi
linius savo pastumdėlius 
valdžioje.

Kodėl taip Argentinoje 
nutiko, kodėl rinkimuose tie 
patys žmonės, kurie prieš 
apie ketverius metus balsa
vo už Frondizį, dabar pa
sisakė prieš jį? Tai turi 
būti svarbi priežastis,, su 
kuria teks skaitytis ir mili- 
taristams. ,

Pastaraisiais kele r i a i s 
metais Argentinos žmonių 
gyvenimas ritosi į pakalnę. 
Vien tik 1961 metais žmo
nėms reikalingiausių pro
duktų kainos pakilo net 15 
procentų, o darbininkams 
algos nepakeltos. Vien tik 
Buenos Aires mieste apie 
pusę milijono darbininkų 
gyvena iš skardinių., ir len
telių pasistatytose būdose- 
lūšnose.

Ūkio gamyba pastarai
siais metais katastrofiškai 
sumažėjo ir ūkio produktų 
kainos smarkiai pakilo. 
Pereitais metais Argentinos 
prekyba su užsieniu panešė 
450 mil. dolerių nuostolio.

1959 metais Frondizio su
sitarimu su Jungtinių Vals
tijų monopolistais Washing
tone, aliejaus ir kita stam
bioji pramonė pateko į JAV 
monopolistų rankas. Toji 
pramonė pereitais metais 
pakilo 11 %, kuomet argen
tiniečių kontrol i u o j a m a 
pramonė nupuolė. Aliejaus 
produkcija padidėjo net 65 
procentais.

Ekonominė padėtis pasi
darė desperatiškai sunki. 
Streikai — kasdieninis įvy
kis. Milicija ir kariuomenė 
prieš streikierius naudoja
ma. Nuolat palaikomas ka
ro stovis. Teroras visame 
krašte siaučia. Kalėjimai 
ir koncentracijos stovyklos 
užkimšta politiniais kali
niais.

Suprantama, tokioje pa
dėtyje darbo žmonės gyven
dami ir kentėdami, negalėjo 
balsuoti už Frondizio. par
tiją. Jie pasirinko peronis- 
tų kontroliuojamą Justiei- 
alistų partiją, kuri skelbia 
kovą jankių imperializmui, 
JAV monopolistafns. Ar
gentinos “descamisados” — 
b e m arškiniai, vargingiau
sia žmonių masė savo balsais 
parėmė ..peronistus..... Priėš

už Frondizį, dabar jie pasi
darė griežti Frondizio prie
šai, nes jie nuo Frondizio 
valdžios daugiausia nuken
tėjo.

Nebesislepia Hitlerio 
armijoje tarnavę

Vakarų Vokietijos bun- 
d e s t ago (parlamento) na
riai jau atvyrai prisipažįs
ta tarnavę 
je. Virš 300 atstovų išti
kimai tarnavo Hitlerio mi- 
litarinėse jėgose ir nemažas 
jų skaičius turi Hitlerio 
medalius už vienokį ar ki
tokį atsižymėjimą.

80 atstovų sakosi 
areštuoti ir įkalinti, 
bus tie, 1 ųrie ruošė

itlerio armijo-

buvę 
Tai 

prieš 
Hitlerį sukilimą 1944 m. 
liepos 20 d. Sukilimas ne
pavyko. Daugelis sukilėlių 
buvo žiauriai nubausti. Tai 
buvo pačių nacių sukilimas 
prieš savo fiurerį, kurio 
vadovybėje tęsiamas karas 
slinko prie katastrofiško 
pralaimėjimo.

Dabar Vakarų Vokietijo
je tarnavę Hitleriui gauna 
paaukštinimus ir pensijas. 
Beveik visi sąjungininkų 
teismo pasiųstieji kalėji
mai!, kaip kariniai krimi
nalistai, šiandien jau laisvi 
ir net pagerbti, kaip kokie 
kankiniai.

A. Bimbai J
Mielas Drauge:

Ačiū jums, kad dirbate 
dėl “Vilnies” suvažiavimo 
pasveikinimų. Mojamės pa
daryti šį suvažiavimą ge
resniu už pernykštį ir ke
lis kitus. Matosi atbudimo 
mūsų organizacijose. Spren
džiant iš parengimų ir ry
tinėse kolonijose tas pasi
reiškia.

Vienas labai apleistas rei
kalas visur, tai susirinkimų 
lankymas. Ir geras skai
čius prasilavinusių drau
gų kaip tai palinko prie 
kortavimo kas vakaras, ki
ti net ir dienomis., mat, pen
sininkai turi laiko. Vieton 
sunaudoti tą laiką organi
zacijai — eikvoja nenau
dingai.

Parengimuose irgi kaž
kurie net programos pabai
gos nenori laukti.

Mes mojamės pradėti va
jų už susirinkimų lanky-_ .
mą ir prieš peiktinus įpro
čius, kurie kenkia mūsų 
veiklai. Juk be susirinki
mų nebūtų organizacijų. 
Lankymas susirinkimų yra * 
labai svarbi pareiga.

Pasidarbuokite gerai dėl 
“Vilnies.” Mes atsimokėsi
me tuo patim “Laisvei.”

Viso gero visiems.
V. Andrulis

Brandus jubiliejus
Tur būt, ne vieno mūsų 

vaikystėje pirmoji bibliote
koje gauta knyga buvo mo
kytojos - pedagoges Aldo
nos Kazanavičienės eilėraš
čių rinkinėlis, pasakojantis

Italai ir anglai riboja 
tabako garsinimą

Italijos parlamentas išlei
do įstatymą, draudžiantį 
garsintas tabako kompani- apįe Tavo — eilinio valstie-
joms. Tp įstatymo nesilai 
kantieji bus baudžiami nuo 
20,0000 iki 200,006 lirų;

Anglijoje irgi • pradėtas 
vajus prieš tabako garsini
mą. Kai Royal College of 
Surgeons paskelbė raportą, 
kad rūkymas kenkia sveika
tai ir didina vėžio ligą, trys 
didžiosios tabako kompani
jos nusitarė nebegarsinti 
televizijoje tabako biznio 
iki 9 vai. vakaro, kad vai
kai ir jaunimas neturėtų 
progos garsinimus matyti. 
Taipgi ruošiamasi panai
kinti cigarečių mašinas, iš 
kurių jaunimas laisvai gali 
cigarečių gauti.

Anglijoje įstatymais 
draudžiama rūkyti neturin
tiems 16 metų jaunuoliams. 
Krautuvėse tokiems jau
nuoliams sunku gauti ciga
rečių, bet iš m a š i n ų jie 
lengvai gali jų įsigyti ir 
pasislėpę rūkyti.

Amerikoje niekas nedrau
džia rūkyti net ir vaikams. 
Nepaisant, kad kompeten- 
tiški gydytojai ir vėžio li
gų tyrimo įstaigos susieja 
rūkymą su plaučių vėžio li
ga, Amerikoje tabako biz- 
mis dar vis kyla kaip ant 
mėlių. Nesvietiškas taba
ko biznio garsinimas viso
se viešose vietose, ypač te
levizijoje, sukursto ir vai
kus rūkyti.

Nacionalinių sveikatos in
stitutų gydytojai šių metų 
kovo pabaigoje savo paty
rimus raportavo kongresi
niam subkomitetui, jog ci
garečių rūkymas gimdo 
plaučių vėžį ir kitas žalin
gas ligas. Gavęs tokį ra
portą, Kongresas turėtų ką 
nors darytį, kad žmonių 
sveikatai žalingą rūkymą 
apriboti, nors jau viešus 
garsinimus uždrausti, mo
kyklose vaikams ir jaunuo
liams aiškinti apie rūkymo 
žalingumą jų pačių sveika
tai.

čio, darbi n i n k o vaiko 
džiaugs m irs ir rūpes
čius.,, . . Į) ta b a r ; jau . Ta- 
vo vaikai skąito nau-į 
jas A. kazanavičienės kny- f 
gėlės — “Darbai-darbeliai”, 
“Pionierių liepos”... Atrodo, 
kad tuose lengvuose, kaip 
vaiko sapnas, eilėraštukuo
se kalba jaunas, pilnas ener
gijos žmogus.

O iš tiesų, 
Kazanavičienė 
švenčia 70-ąsias 
metines. Ir ta virtinė metų 
nenuėjo veltui: A. Kazana
vičienė — mokytoja, išleido 
į gyvenimą šimtus jaunuo
lių, jų širdyse įdiegdama 
neapykantą tuometinei ca
rinei, o vėliau buržuazinei 
santvarkai. 1919-siais m. 
organizavo šviet i m o ko
misariato organo “Švietimo 
reikalai” leidimą, buržuazi
jos Lietuvoje valdymo me
tais aktyviai daly va uja 
MOPR’o veikloje, vertė V. 
Korolenką, rašė pjeses ir 
eilėraščius vaikams.

Nors būdama senyvo am
žiaus, pokario metais dar 
dalyvavo respublikos at- 
gimstančiame gyvenime.

Tačiau ir dabar, kaip sa-, 
vo autobiografijoje rašo, A. 
Kazanavičienė turi daug 
planų ir sumanymų. Tad 
palinkėkime jubiliatei daug 
sveikatos ir kūrybinės sėk
mės!

rašytoja A. 
šiandien 

gimimo

ĮTAISYS diržus 
AUTOMOBILIUOSE

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nu
tarė, kad naujuose automo
biliuose būtų įtaisyta prisi
rišimo diržai. Sakoma, kad 
tas sumažins aukas laike 
auto nelaimių. Po 1964 m. 
birželio 30 dienos visi nauji 
automobiliai bus aprūpinti 
diržais. Diržus įtaisys au
tomobilių gaminimo kom-. 
panijos, nes diržų neturin
čius ‘— draus pardavinėti.

2 p.-Laisve (Liberty)— įPenkt, baląnd. (Apr.) 13, 1962



Štai pakvaišimo pavyzdys!
/ K&i tūlas laikas atgal ir nežmoniškai. Bet jis tu- 

Brooklyno muziejuje įvyko ri savo išrokavimus, ir te- 
Tarybų Sąjungos vaikų gu tuo “didžiuojasi.” Ką 
meninė darbelių paroda, ją gi jam reiškia lietuvių tau

tos vaikučiai? Nieko ne
reiškia, žinoma. Kodėl gi 
jis turėtų didžiuotis lietu
vių tautos pasirodymu to
kiose parodose? Kas jam 
visa tai? Nei šilta, nei šal
ta. Jis, may t, yra labai 
siauro akiregio žmogus. Jį,

aplankėme daug Didžiojo 
New Y o r k o lietuvių. Ir 
kiekvienas, kuris ją aplan
kė, didžiavosi tuomi.

Kas gi ten taip traukė 
lietuvio akį ir giliausias 
jausmas kuteno jo širdį? O 
gi tas, kad tarpe kitų tary-g! . ’v . J imatyt, pykdo pasirodymasbimų salių vaikučių darbe-|tn,n,Vni,7ta„h/vo;V„ ;ytaio. 
lių matėsi ir keletas Lietu
vos berniukų bei margaičių.
Kaip gražu, kaip įialonu! 
Kiekvienas lietuvis, žiūrė
damas į tuos lietuvių vai
kų gabių rankelių darbe
lius, didžiavosi. Didžiavosi 
ir tuo, kad, štai, visa Ame
rika mato arba gali pama
tyti, jog lietuvių tautos 
prieauglis yra gabus, ta
lentingas.

Bet kaip tik tas, matyt, 
tiesiog į pasiutimą varo 
mūsų • klerikalus, smetoni- 
ninkus ir menševikus. Ju 
spauda pasileido tą vaikų 
parodą ir tuos lietuvių vai- 
kų darbelius niekinti, 
šmeižti, bjauroti, kaip iš
manydami žeminti. Ir tai 
daroma neva iš “patriotiš
ko” taškaregio.

Prieita prie visiško pa
kvaišimo. Pavyzdžiui, Chi- 
cagos kunigų marijonų 
dienraštis šaukia: "Kyla 
dar vienas klausimas: Ko
dėl gi nebuvo galima pa
reikalauti, kad lietuvių, es
tų ir latvių vaikučių dar
beliai būtų, išmesti? Atsa
kymas nežinomas. Mes ap
gailestaujame, kad to nebu
vo padaryta ir nebuvo paro
dyta deramo tvirtumo” 
(“D.,” bal. 6 d.).

Kalbama apie minėtos ta- 
irybinių vaikų darbelių pa- 
rodos atidarymą šalies sos- 
tinėje Washingtone. Kaip 
žinia, Informacijos žinybos 
sekretorius Murrow atsisa
kė dalyvauti parodos ati
daryme. Bet to, esą, buvo 
negana. Jis, girdi, vardu 
vyriausybės turėjo parei
kalauti Lietuvos vaikų dar
belius išmesti iš parodos!

Skaitai žmogus ir galvoji: 
nejaugi šitie mūsų buržu

aziniai nacionalistai iš tik
rųjų su savo įsiutimu ant 
Lietuvos jau visiškai iš
sikraustė iš proto? Kur jų 
sąžinė? Juk tai įžeidimas 
kiekvieno lietuvio. Juk 
kiekvienas padorus, protin
gas, švarus, susipratęs lie
tuvis trokšta matyti lietu
vių pasirodymą visuose 
gražiuose darbuose viso pa- 
šaulio akyse. Jis nori, kad 
lietuviai išnaudotų visas 
progas pasirodymui su savo 
gabumais, su savo talen-

4 tais. Na, o čia, matote, rei
kalaujama, kad iš vaikų 
parodos būtų išmesti lau
kan lietuvių vaikučių dar
beliai !

Ir kuo gi vaikučiai ir jų 
darbeliai nusidėjo mūsų 
klerikalams ir jų spaudos 
redaktoriams? Už ką tie 
vaikučiai turėtu būti nu
bausti ir paniekinti, tokiu 
beprotišku veiksmu, kuriuo • tologų draugija paskelbė 
būtų visam pasauliui paro- straipsnį apie priešlaikinį 
dyta, kad, va, Amerikos' dantų gedimą. Be kita ko, 
sostinėje iš vaikų darbelių jame kalbama, kad batsiu- 
parodos Lietuvos vaikučių viai ir. baldų, apmušėjai, 
darbeliai buvo išmesti lau- kurie dirbdami laiko dan- 
kan!

Kas liečia poną Murrow, jai, kurie lygiai taip pat el
tai jau jo reikalas, kodėl ir giasi su segtukais, negailės- 
kokiais sumetimais jis iš- tingai sugadina savo dan- 
reiškė parodai, jos ruošė- tis. Be to, nustatyta, kad 

9 jams bei tiems vaikučiams, į dantų emalę ardo ir deguo- 
i kurių darbeliai parodoje' nis, taigi ir dantų sąlytis 

yra demonstruojami, panie-iSU oru taip pat juos neigia- 
ką. Jis, mums atrodo, pa-|mai veikia. Prisimenant 
sielgė visiškai kvailai, ne-.tai, reikėtų vengti kvėpuo- 
diplomatiškai, nesąžiniškai I ti pro burną.

NADYRAS - *
f

Komedija ir po komedijos
Pradžia z ,,

O buvo taip'5.
Waterbury gyvena tūlas 

dipukas Vileišis. Jis—za- 
jadlas vyrukas; jis — 
“veiksnių” stipinas, ir gal 
būt dar pagalvoja apie tai, 
jog kada, nors jam teks 
Lietuvoje, kai “veiksniai” 
sugrąžins ten fašizmą, bū
ti policijantu ar kuo kitu.

Ir šis Vileišis užsimanė )

pątys būtį įtraukti į delega
ciją. Ir jie ėmė reikalau
ti, kad Šimutis su Grigai
čiu sušauktų Alto posėdį, 
kad ten būtų prieita prie 
kokio nors “kompromiso,” 
kad ir “Bendruomenės” at-

tarybinių tautų vaikų atsie- 
kimų tiesiog jo panosėje.”

Bet mes klausiame: Ko
dėl jūs, kurie skaitotės net 
“superpatriotais,” taip ne
begalite pakęsti, taip nebe
galite toleruoti nieko, kas 
ateina iš Lietuvos, ką nu
dirba ir sukuria lietuvių 
tauta?! ,

Žmonės, jūs žmonės!
O gal jau nebegalima jus įsiprašęs senatoriaus Dod-

ciją. “Bendruomenininkai” 
dar turėjo vilties, kad ir 
Vileišį bus g a 1 i m a , nors 

Ir šis Vileišis užsimanė P.r? užpakalines duris, įsuk- 
matyti prezidentą Kenedį. i Baltuosius rūmus.
Daugiau: jis sumanė suor
ganizuoti saviškių delegaci
ją, kad ji vyktų į Baltuo
sius rūmus Washing tone 
prašyti Kenedžio, kad jis 
grąžintų Lietuvon dvari
ninkų, fabrikantų ir kleri
kalų valdžią.

Sumanyta—padaryta. Pa-

nė žmonėmis vadinti?!
A. B. Salietis

Lede siunčia gyvas 
žuvis

žuvys 
žemai

Kai kurių rūšių 
išlieka gyvos esant 
temperatūrai. Prancūzų ty
rinėtojai atliko tokį bandy- 

*mą. Į akvariumą paleido 
28 gėlų vandenų žuvis. 
Pradžioje jas laikė vande
nyje, kurio temperatūra 
buvo arti nulio, o vėliau ją 
palaipsniui žemino iki — 
20* C. Tokiu būdu žuvys 
buvo įšaldytos ledo gabale.

Po dviejų mėnesių moks
lininkai labai pamažu ir 
atsargiai pradėjo kelti tem
peratūrą. Iš 28 žuvų neat- 
gijo tiktaį 3. Tolesni tyri
nėjimai parodė, kad žuvų il
galaikis buvimas suledėju
sioje būklėje nė kiek nepa
kenkė jų gyvybingumui.

Taip kilo mintis trans
portuoti gyvą žuvį ledo bri
ketuose.

! do, kad šis jam pataikautų 
gauti pas prezidentą Kene
dį audienciją, Vileišis pa
skelbė spaudoje: va, aš jau 
suorganizavau delegaci j ą , 
aš jau vešiu ją į Washing- 
toną, tegu ji pamato pre
zidentą! Aš gi esu darbš
tus demokratų partijos vei
kėjas !

Bet Vileišio paskelbtame 
sąraše nebuvo įdėtas P. Gri
gaitis. O tarp šitų dviejų 
didelių asabų jau seniai 
“kas tokio buvo.” 
jiedu viens prieš kitą grie
žė dantį.

Skaitytojo žiniai galima 
pridėti tai: “veiksniai” 
JAV turi suorganizavę dvi 
grupeles savo pasekėjų: 
Vileišis veikia “Lietuvių 
bendruomenės” (kurią, ro
dosi, išperėjo J. Balkūnas 
ir kt.) vardu, o P. Grigai
tis yra Alto (Am. liet, ta- 
r y b o s ) sekretorius. Abi
dvi šios grupelės minta,— 
važinėja, baliavoja, — ne
susipratėlių sudėtais dole
riais “Lietuvai (laisvinti.”

Abudu

Grata—non grata!
J. Balkūnas pranešė: jei 

Vileišis nebus įdėtas dele- . ' igacijon, tai ir “jis pats” 
atsisakąs iš jos. Nepavei
kė ir- tai, kadangi Vileišis, 
sakėį Grigaitis, prezidentui 
nepriiintinas — persona 
nongrata. Pradėta svaidy
tis lotyniškai, kurie mokėjo 
žodį kitą.

—Vileišis — persona 
grata!

—Vileišis—persona non
grata.

—Vileišis — persona in- 
grata...

Galiu skaitytoją užtik
rinti, jog kįek tai liečia 
prezidentą Kenedį, tai Vi
leišis galėjo būti “grata,” 
“ingrata,” “nongrata” ar 
“smirdgrata,”—jokio skir
tumo tai nesudarytų, nes 
Kenedis Vileišio nepažįsta; 
nepažįsta jis nė vieno’ 
“veiksnelio.”

Pagaliau P. Grigaitis iš
didžiai pareiškė, jog Vilei
šis iš viso "nesąs jokia per
sona.”

Matote, kas ten darėsi!..
Buvo nutarta, kad Gri

gaitis su Jasaičiu skambin
tų į Washingtoną, turbūt 
paklausti, ar Vileišis yra 
“grata” ar “nongrata,” ar 
jis “persona” ar “neperso- 
na.”

Grigaitis eina prie tele-

Kas pasakys “prakalbą” 
prez. Kenedžiui?

Grigaitis sako: aš!
“Bendruomenės” vadai 

pradėjo dėstyti, kad Grigai
čio silpnas balsas, prezi
dentas negirdės, ką jis sa
kys. Bet tie, kurie tarpi
ninkavo tarp prezidento ir 
delegacijos, pasakė:

—Tai nieko! Preziden
tas būsiąs giliai paveiktas, 
matydamas prieš save pra
žilusį senuką, dreb ančių 
balsu...

Taip rašo kažkoks Barz
dų kas, kuris ten buvo.

Pirmiau negu jie įkėlė 
koją į Baltuosius rūmus, 
du kartu buvo kiaurai iš
krėsti. Jokio jiems pasiti
kėjimo!.. O kai suėjo vi
dun, pasakoja Jasaitis: 
“Nusivilkome paltus ir su
krovėme ant stalų. Pama
nykit, kambaryje nėra dra
bužiams pakabų...”

Toks buvo “veiksnių” 
priėmimas.

Prezidentas klausia: ko 
jūs čia atvykote, ko norite? 
Grigaitis išsitraukė iš ki
šenėlės popieriuką ir pra
dėjo drebančiu balsu skai
tyti. Skaitė net per dvi 
minutes.

Iš viso, atsiminkime, de
legacija Baltuosiuose rū
muose tebuvo tik 20 minu
čių — 20 kavalierių, dvi
dešimt minučių, kiekvienai 
galvai po vieną minutę! 
Prezidentas sako, o gal jūs 
norite su manim nusifoto
grafuoti?

Kas gi nenorės!
Tada kiekvienas strima

galviais veržėsi, kiek bega
lėdamas arčiau į priekį.

išvadėlės
ir smetoninin- 
galanda gink- 

Da-

j’ševikų mitingėlyjė; kaip ra
šo “Naujienos,” 'fpatarė pa
smerkti fašistus ir neleisti, 
jiems kištis i Amerikos lie-, 
tuvių, organizacijas.” <

Abejoju, ar taip bus. Lie
tuviški menševikai ligi šiol 
nuolankiai dirbo išvien su 
fašistais ir klerikalais, ir, 
man rodosi, dirbs jie kartu 
ir ateityje, kol žmonės dole
rių. duos.

Prašau skaitytoją tik pa
galvoti: kas būtų, jei to
kie tipai, kokie s ūda:M 
“veiksnius,” valdytų kokią 
šalį? Vieni jų — pigūs 
garbėtroškos, tiesiog pus
galviai, kiti—aršiausi liau
dies priešai.

Išvados
Klerikalai 

kai peštukai
lą prieš P. Grigaitį, 
bar jie tikisi, jog tikrai 
jiems pavyks menš e v i k ų 
pranašą išėsti iš Alto sekre
toriaus vietos. Jų galvoji
mu: Grigaitis padarė nedo
vanotiną nusikaltimą, pa
verždamas iš visų kitų pir
ui e n y b ę Baltuosiuose rū
muose.

—Grigaitis,—šakojo prie
šai, — nachališkai uzurpa
vo sau teisę būti tos gru
pelės kalbėtoju.

Kodėl gi menševikų tūze- 
liui buvo pavesta būti va
du?

Kiek tai liečia Amerikos 
lietuvių visuomenę — ypa
tingai pažangiąją — ji P. 
Grigaitį gerai pažįsta: tai 
nūs įgyvenęs, nusipolitika
vęs žmogelis, įkyrus peštu
kas, neteisingas, pamynęs 
no kojomis tai, ką kadaise 
skelbė, pasiryžęs pačiam 
velniui taikanti, jei tik jis 
kovoja komunistus..

Bet, nežiūrint to. P. Gri-

voje ' nužudė, —• .tai duotų 
komunistams puik i a u s i ą 
progą prezidentą kritikuo
ti.

Baltųjų rūmų darbuotojai 
žinojo, kad P. Grigaitis j (to
kių šlakų neturi, nesidt&ro’ 
metu jo ranka tarybinių~pi- 
liečių nepasiekė; pasitenki
no jis tik Tarybų Sąjungos' 
plūdimu ir pranašav imu, 
jog hitlerinės armijos per* 
Tarybų Sąjungą pereis taip 
lengvai, “kaip karštas pei- 
•lis^-per sviestą.” 1 ;

Klerikalams ir smetoni- 
nianis peštukams galTbūt 
pavyks išėsti iš ALT 4ždi< 
ninko vietos M .Vaidylą 
•tą politinį analfabetą,1! be- 
s i n audojantį “laisvinimo?* 
gėrybėmis per daugiau kaip t 
20 metų. - :

Visi nori prieiti prie ALT 
lovio, tapti “dideliais lais- 
vintojais,” — važinėti ir 

•uliavoti tamsūnų sudėtomis 
aukomis.

Reikia tačiau manyti, kad * 
pastarieji politiniiį raketie-' 
rių “žygiai,” jų suvaidintas 
cirkas ne vienam atidarys 
akis ir jie į juos nusispiaus.

Jau laikas!

Grigaitis ir čia laimėjo; o gęaitis yra kytresnis už vi-

Ji kenkia 
paviršiui, 
gaisras, o 
— tai ne

“Laivas-kempinė”
Nemalonu maudytis, kai 

vandens paviršius padeng
tas naftos produktų sluoks
niu, bet dar blogiau, kai 
pati nafta tyvuliuoja van
dens paviršiuje, 
laivų nudažytam 
Be to, gali kilti 
liepsnojanti jūra 
juokai.

T. Sąjungoje pastatytas ir 
išbandytas originalus lai
vas, kuris surenka naftą 
nuo vandens paviršiaus. Jis 
juokais vadinamas “laivu- 
kempine.” Laivas yra iš 
dviejų pontonų, tarp kurių 
pakabintas įrengimas naf
tai nuo vandens paviršiaus 
surinkti ir separuoti. Vi
sus šio laivo mechanizmus 
varo 45 arklių jėgos “Mosk- 
vičiaus” motoras.

Per valandą laivas-sepa- 
ratorius gali nuvalyti už
terštą nafta 500 kvadrati
nių 
šių.

metrų vandens pavir-

APIE DANTIS
Britanijos medikų-stoma-

tyse vinis, taip pat siuvė-

Kai Grigaitis pamatė Vi-Į fono skambinti, o paskui jį 
leišio “žygį,” tuojau pats l’Snda Jasaitis. C 
stojo darban. Pirmiausia 
jis pasirūpino, kad Wash- vėsi už mano nugaros, kaip 
ingtonas žinotų, jog Vilei- šnipas, ir neklausysi, ką aš 
šis nėra Kenedžio šalinin
kas, — jis praeituose pre
zidentiniuose rinki m u o s e 
agitavo žmones balsuoti už 
Niksoną.

Ir P. Grigaitis tuoj sa
vo laikrašty paskelbė, gavęs 
iš Washingtono pranešimą, 
jog jam esą pavesta orga
nizuoti delegaciją pas pre
zidentą! Tuojau tą delega
ciją ir suorganizavo. Bet 
Vileišio pavardės ten jau 
nebuvo. Jeigu tu, mulki, 
manęs į savo delegaciją ne
įdėjau tai aš tavęs neįdė
siu į savo delegaciją!..

Skandalas, skandalas!..
Kiekvienam buvo aišku, 

jog Vileišis jautėsi prastai. 
Jis žinojo, kad, be kitko, da
bar visi pilvus susiėmę iš jo 
•juokiasi!

—Ir kam aš taip anksti 
pasiskelbiau, kad važiuo
siu! — apgailestavo vyru
kas, bet jau per vėlu.

Vileišio iškeptą ke p s n į 
maumojo Grigaitis!

Jis muša telegrama 
“Bendruomenės” lyderiams 
į Čikagą — J. Jasaičiui ir 
kitiems, prašydamas jį gel
bėti. Jam atsako: tai ko
dėl tu toks buvai žioplas, 
kam taip anksti pasigarsi
nai!..

Iš tikrųjų: jei Vileišis 
būtų per anksti nesiskelbęs 
spaudoje, tai jis sau būtų 
galėjęs Washingtonan nu
vykti, pamatyti prezidentą 
ir tada pasakyti Altui: 
“Dabar, ponai., papuskite 
man!..”

Bet Jasaitis ir kiti “va
dai” labai norėjo kaip nors

Grigaitis
surinka: Tu, ponas, nesto-

kalbėsiu su Washingtonu. 
Šalin!

Kitas smūgis “Bendruo
menei” !

Atpirkimo ožys
Bendruomenininkai dar 

kartą kelia Vileišio reikalą. 
Ten pat sėdi M. Vaidyla ir 
mislija, kaip čia diploma
tiškai išsisukti. Ir Vaidyla 
sumislija.

—Paaukokime Vileišį!— 
staiga surinka lyg iš miego 
pabudęs sandariečių riteris.

Ką reiškia “paaukoki
me”?

Matyt, Vaidylai bus kas 
nors sakęs, kad senovėje žy
dai, kai labai daug sugrie- 
šydavo, tai nušerdavo ožį, 
jį sudegindavo ant laužo ir 
sakydavo: Dieve, mes už 
savo griekus tau riebų ožį 
paaukojome!

Puiki mintis! Ir Vaidyla 
laimėjo: Waterburio atpir
kimo ožys buvo paaukotas!

Klausimas: Kodėl Vaidy
la nepasisiūlė save būti at
pirkimo ožiu? Juk jis nie
kam daugiau, rodosi, ir 
netinka!..

Bet ne! Altas pasakė: 
tegu bus Waterburio kava
lierius “atpirkimo ožys,” o 
ne Vaidyla!

\

Washingtone
į

Mūsų kavai i e r i a i jau 
Washingtone. Va, jau rei
kės eiti į Baltuosius rū
mus.

Kas delegacijai vado
vaus?

P. Grigaitis atsakė: aš, 
jei dar nežinojote!

visos eilės kavalierių abroz- 
dų fotonuotraukoje nėra, 
nesimato, — gal kur prie 
kičinio durų jie stovėjo.

“Naujienose” vienas 
“veiksnys” net apsiverkia, 
prisiminęs fotografavimą
si: "Pozuodami fotogra
fams, alkūnėmis raižėm vie
nas kitam pašones ir lipom 
ant kojų..” Bet senukas 
“su drebančiu balsu” tas 
kančias išlaikė, kaip milži
nas. j

Tada prezidentas Kene
dis pasakė: Vyrai, aš jums 
nieko nepažadu, važiuokit 
sau namo.

Finalas
Po to, kai paliko Baltuo

sius rūmus, veiksniai dar 
aštriau pradėjo ėstis. “Ben- 
druomenininkai” sako: rei
kia išjoti Jš Tarybos sek
retorių Grigaitį; Grigaičio 
šalininkai rėkia: “Bendruo- 
menininkai” — smurtinin
kai, fašistai, griovikai.

Vileišis kaltina “Bendruo
menės” lyderius. Sako, jūs 
išdavikai — mane nuskriau- 
dėte; jei būtumėte vyriš
kai reikalavę, kad mane įsi
leistų į Baltuosius rūmus 
tai Grigaitis ir būtų sutikęs 
įsileisti.

Aną dieną Brooklyne įvy
ko “bendruomen i n i n k ų ” 
“vadų” mitingas, kur daly
vavo ir “pats” Balkūnas. O- 
žys ėmė rėkti:

— Aš patrauksiu “Bend
ruomenės Vadus į garbės 
teismą! — jie melagiai...

—Tu, ponas, jau esi^pa- 
trauktas už žioplą elgesį,— 
atkirto Barzdukas.

“Na u j i e n o s e ” vienas 
“veiksnys” rašo, jog po vi
so cirko —-"Atrodo, kad at
eityje vargiai lietuviai Bal
tuosiuose rūmuose begaus 
audienciją!..”

Vadinasi, “veiksniai” ten 
labai apsikiaulino.

Kažkoks A. Kazlauskas 
Čikagoje įvykusiame men-

sus kitus “veiksnių” rite
rius, kurie daro prieš jį 
“bendrą frontą.”

Todėl abejojame, ar sme- 
tonininkai ir klerikalai pa
jėgs Grigaitį paimti už au
sų ir išmesti laukan iš sek
retoriaus vietos.

Grigaitis dar nėra “su
stojęs laikrodis,” kaip 
džiaugiasi jo priešai.

Dalykas tas: P. Grigaitis 
— “socialdemokratas.” Jo 
buvimas “veiksniuose,” net 
ir Kenedžio valdžios akimis, 
juos padaro “plačiais” — 
“visas partijas” apiman
čiais.”

Šiandien JAV valdžia 
kreipia specialaus dėmesio į 
socialistus. Tegu jie bus 
visiškai niekam neverti, 
prasiradę, tegu jie bus ap
dulkėję, nususę, gyvenimo 
dumblais apmozoti, bile tik 
socialistai.

Atsiminkime: Amerikos 
valdžia, kaip jau buvo vie
šumon iškelta, per savo 
žvalgybą finansuoja tarp
tautinį socialdemokratų ju
dėjimą, kad jį palaikytų. 
Grigaičio tipo socialdemo
kratai — imperialis tams 
šiandien geriausi talkinin
kai kovoje prieš komuniz
mą.

Jeigu ALT neturėtų sa
vo viršūnėje tokių, kaip 
Grigaitis, tai Altas gal ne
prieitų net prie Valstybės 
departamento porterio!

Kodėl gi Baltieji rūmai, 
priimant “veiksnių” delega
ciją, įsakė, kad jos “spyke- 
ris” būtų Grigaitis, o ne 
koks nors dipukiškas peštu
kas?

Todėl, kad prezidentūros 
darbuotojai galėjo taip pa
galvoti: jei vyraus koks di
pukiškas, neaiškus tipas, 
ant jo rankų dar gali būti 
šlakai kraujo tarybinių 
žmonių, kuriuos jis Lietu-

Waterbury, Conn.
Geras draugas oakvilietis* 

Vincas Žiūraitis užėjo ir 
pasimokė jo už laikraštį 
“Laisvę.” Vajaus laiku jis 
buvo smarkiai sušlubavęs 
sveikatoje. Bet dabar, sa
ko, sveikata pagerėjo, su 
akinių pagalba gali paskai
tyti. ' \

Drg. Žiūraitis yra ilga-* 
metis “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas.

NORĖJO PADEGTI 
MOKYKLĄ

Balandžio 4-os dienos nak
tį trijose vietose mėginta 
padegti vidurinę mokyklą1 
^Krosbe.” Sakoma, kad tai 
paauglių darbas. Sakoma, 
padaryta nuostolių už apie* 
$25,000. Ieškoma kaltinin-’ 
kų. J. Strižauskas 1

Brockton, Mass. x
Serga

Jau buvo “Laisvėje” ra-’ 
šyta, kad sunkiai serga; » 
Barbora Gutkauskienė. Ji’ 
randasi Brocktono ligoninė
je. Kovo 31 d. nuo Mote** 
rų Apšvietos klubo ją ap
lankė M. Gutauskienė ir 
K. Sireikienė, įteikė jai už
uojautos atviruką ir $3 do
vanų. Ligonė padėkojo ir' 
tuos tris dolerius paprašė 
perduoti G. Šimaičiui, kad 
pasiųstų “Laisvei.” Ji dė-‘ 
koja visiems lankytojams; 
už simpatiją.

Aš ją jau lankiau du kar
tus. Ligonė sunkiai serga,* 
nes gavo šoką — jai supa
ralyžiavo kakle ryjimosis-' 
temą. Valgyti turi norą, 
bet negali maisto nuryti,’ 
tai ją maitina mechanišku 
būdu.

Buvę montelliečiai Alek^ 
sas ir Paulina Mickevičiai 
jau kelinti metai gyvena 
pas dukrą ir žentą Lukus,. 
2079 Broad St., Edgewood,. 
R. L Paulina jau nuo se-» 
niai serga re u m a t i z m u 
(artritu) ir kenčia skaus
mus. Dabar susirgo širdies 
sunegalejimu ir jos vyras, 
tai reikalai dar daugiau pa- 
blogėjo.

Mickevičiai yra “Laisvės”* 
skaitytojai, abu priklauso 
prie LDS 67 kuopos, Pauli
na priklauso prie Montello 
Moterų Apšvietos klubo ir 
LLD 6 kuopos. Labai nuo
širdūs* judėjimo rėmėjai. 
Linkiu sergantiems greitai 
pasveikti.

-George Shimaitis.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., baland. (Apr.) 13, 1962



rJ žilius Butėnas

MAIRONIS
■ ’’ (Tąsa)Io r
&aip buvo minėta, Maironis yra pa

raks keletą poemų. Ankstyviausia, kar
tu didžiausia ir žymiausia jo poema yra 
“Jaunoji Lietuva.”

Idėjiniu atžvilgiu “Jaunoji Lietuva” 
išreiškia ir atspindi buržuazijos sieki
mus kovoje dėl letuvių tautos nacionali
nio išsivadavimo. Ji glaudžiai .susijusi 
su Maironio lyriniais kūriniais.

Poemą sudaro devynios giesmės. Pa
grindinis poemos veikėjas Juozas Rai
nys, baigęs gimnaziją, nori stoti į ku 
nigų seminariją, kurioje jau mokėsi jo 
draugas Jonas Glinskis. Apsilankęs pas 
draugą viešnagėn, Rainys susipažįsta su 
turtingo dvarininko Goštauto gražia, sim
patiška dukterimi Jadvyga. Jaunuoliai 
greit viens antrą įsimyli, ir Juozas, 
anksčiau galvojęs pasekti savo draugo 
Glinskio pavyzdžiu, į kunigų seminariją 
nestoja, o išvyksta į Varšuvą teisės 
mokslų studijuoti. Po kurio laiko Var
šuvoje atsiranda ir Goštautai. Mat, Jad
vyga panorėjo stoti į konservatoriją, ir 
tėvas jai sudarė sąlygas mokytis mu
zikos. Rainys lankosi pas Goštautus, bet 
Jadvygos tėvas aiškiai jam pasako, kad 
neturėtų jokių vilčių gauti kada nors 
jo dukterį. Juozas Rainys, pergyvenęs 
šį smūgį, nusiraminimo ieško visuomeni
niame darbe. Jis savo mylimąja pasi
renka tėvynę, tampa lietuvių nacionali
nio išsivaduojamojo judėjimo vadu.

Visi Rainį gerbia, juo didžiuojasi, jį 
giria, kaip mokslų, gabų ir pasiaukojusį 
tautos reikalams vyrą. Pagaliau ir 
pats dvarininkas Goštautas tampa su- 
sipratusiu lietuviu, kiek sudemokratėja: 
jo sūnus Motiejus veda Juozo Rainio 
seserį. Tačiau Juozo ir Jadvygos asme
ninės laimės keliai jau nesusiduria. Ji 
taip pat darbuojasi tautos labui kaip 
muzikė, verčiasi labdarybe, o jis, pate
kęs į kalėjimą, gauna džiovą. Goštau
tas per protekcijas Rainį iš kalėjimo 
išlaisvina. Išėjęs iš kalėjimo, Rainys iš
vyksta į Šveicariją gydytis ir miršta 
Davos sanatorijoje. Visas' Vilnius su
tinka Rainio kūną, pati Jadvyga palydi. 
jį į kapus.

Poemos veiksmas lėtas. Joje nema
tyti didelių, aštrių konfliktų, susikirti
mų. Viskas čia teka lygiai, ramiai, lyg 
Lietuvos upė. Jei ir sukyla kokia stip
resnė audra, tai ji nesukelia didesnio su
judimo, dramatizmo. Ji išsilieja vien 
gausiomis ašaromis, lyg vaisingu lie
tučiu, palaistančiu sveiką ir gyvą ža
lumą nualintose tėvynės dirvose.

Tai konstatavo ir pripažino visi Mai
ronio “Jaunosios Lietuvos” vertintojai 
jai pasirodžius ir praėjus ilgesniam lai
ko tarpui.

Pagrindinis poemos veikėjas atrodo 
esąs Juozas Rainys, bet jis poemoje, pa
lyginti, nedaug rodosi. Iš pradžių; tei
sybė, jisai dažnai figūruoja, o kuo to
liau, tuo rečiau skaitytojas jį mato: apie 
jį težino iš kitų poemos veikėjų pasako
jimų. Poemos pabaigoje visi Rainį 
aukština, garbina kaip didelį patriotą 
ir veikėją, laiko tiesiog milžinu, kokių 
Lietuvoje negreit atsirasią. Tačiau skai
tytojas neįtikinamas, už ką jį taip rei
kia kelti. Kaip visuomenininkas Rainys 
tepasirodo šeštoje giesmėje, dalyvauda
mas studentų ginčuose; bet ir tie ginčai 
neatrodo tokie reikšmingi.

Poemos autorius savo ir savo veikėjų 
lūpomis Rainį vaizduoja kaip tvirtavalį 
kovotoją, paaukojusį visas savo jėgas ir 
energiją kovai dėl lietuvių tautos lais
vės. Skaityojui kyla klausimas, kodėl 
Rainys taip lengvai nusileidžia savo as
meninėje kovoje dėl Jadvygos, kodėl jis 
(o taip pat ir Jadvyga) nė piršto nepa
judina, kad palaužtų senio Goštauto už
sispyrimą neleisti dukters už mužiko, 
nebajoro vaiko? Jau net klerikalinis 
kritikas A. Jakštas pastebėjo: “Gyve
nime tokių Juozų ir Jadvygų šiandieną 
vargiai berasime.” Maironis, sugriau
damas savo veikėjų asmeninę laimę — 
meilę, norėjo pabrėžti visišką jų atsida
vimą visuomeniniam darbui.

Be šių dviejų svarbiausiųjų veikėjų, 
poemoje yra nemaža kitų, epizodinių ku
rių figūruoja tik pavardės. Tokie epi
zodiniai veikėjai yra Vanda Juškytė, 
Ruze Glinskytė, seniai Rainys, Juška, 
Goštautas, visuomenės ir mokslo darbuo
tojas Klimas, Smigeika, Tumas, Jakštas

ir kt. Ir juos poemoje apibūdina tik au
toriaus žodžiai, o ne jų pačių veiksmai.

Ko siekė Maironis savo poema “Jau
noji Lietuva”? Šiuo savo kūriniu poetas 
norėjo parodyti lietuvių nacionalinį iš
sivaduojamąjį judėjimą. Poemoje skel
biamos mintys yra panašios į tas mintis, 
kurias skelbė “Aušra.” Maironis čia 
skelbia reakcingą “tautinės visų luomų 
vienybės” idėją. Poemoje gausu ir poeto 
autobiografinių bruožų. Juozas Rainys, 
teisybė, netampa kunigu, bet jis Jadvy
gą pakeičia Lietuva; poetas, kaip matė
me anksčiau, taip pat išsižadėjo “širdies 
sapnų” bei “auksinių svajonių.” Į jau
ną Joną Mačiulį spitrėjo apylinkės ba
joraičių akys; Juozas Rainys—laukia
mas svečias dvarininkų rūmuose.

Bet šie poemos momentai daugiau 
antraeiliai. Svarbiausia yra tai, kaip 
Maironio poemoje atsispindi vaizduoja
masis laikotarpis.

’ Pirmiausia, poemoje autorius parodo 
sunkius lietuvių tautai laikus, kada bu
vo uždrausta spauda, kada Lietuvoje 
buvo žiema, nes “nei žodžio, nei rašto 
neleido erelis, suspaudęs sparnais.” Tuo 
metu, kada daugiausia iš valstiečių ki
lusios šviesuomenės atstovai ėmė ginti 
lietuvių tautos savitumą ir kelti balsą 
dėl carizmo daromų skriaudų, buvo su
sidurta su “Jaunosios Lietuvos” Goš
tauto tipo “stumbrų” pasipriešinimu: 
girdi, kam ardyti brolybę su lenkais? 
Daugelis Lietuvos bajorų, dvarininkų 
savo tautybę tuomet apibrėždavo būdin
gu posakiu: Sum gente lithuanus, nati- 
one polonus (esu lietuvių kilmės, lenkų 
tautybės). Lietuvių buržuazinė spau
da, kaip ir Maironis šioje poemoje, ieš
kojo būdų bajorams “atversti.” “Jauno
joje Lietuvoje” matome du galų gale 
“atsivertusius” bajorus: Goštautą ir jo 
dukterį Jadvygą. Nepaisant buržuazi
nių autoriaus pažiūrų nacionalinio ju
dėjimo ir kitais klausimais, poemoje vis 
dėlto atsispindi daugelis būdingų XIX 
amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pra
džios momentų. Lietuvių nacionaliniam 
išsivaduojamajam judėjimui nemažą 
akstiną davė kitų tautų nacionaliniai 
judėjimai, ypač čekų judėjimas, nukreip
tas prieš austrų jungą, prieš vokiškosios 
kultūros įtaką. Maironis “Jaunojoje 
Lietuvoje” dainuoja:

Jau slavai sukilo. Nuo Juodmariy krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais
Po Lietuvą—žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais.
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų!

Nesėkmingas 1904 metų carinės Ru
sijos karas su Japonija plačiosiose ma
sėse sukėlė didžiulį nepasitenkinimą, 
kuris pagaliau išsiveržė 1905-1907 metų 
revoliucija: i
Ant maskolių galvos kaip perkūnas užgriovė, 
O po Rusiją visą nuo Volgos ir Dono 
Lig Sibiro sniegų ir Kitajaus geltono 
Biurokratų klausyti piliečiai paliovė.

Tačiau, apskritai, 1905 -1907 metų 
revoliucijos vaizdą poetas iškraipė. Šios 
revoliucijos pabūgo ne tik carizmas, bet 
ir buržuazija. Išsigando jos ir lietuvių 
buržuazija, nepaisant to, kad revoliuci
jos dėka lietuvių tauta susilaukė kai ku
rių laisvių. Ir Maironis savo poemoje 
nuogąstauja, kad Lietuvoje per daug 
plintančios materializmo ir socializmo 
(Darvino ir Markso) idėjos. Poemos 
veikėjas Motiejus Glinskis susilaukia sū
naus, bet bijo rengti triukšmingas krikš
tynas, nes privengia socialistinių laik
raščių priekaištų:

Linksmas Motiejus gal būtų svečių 
Iš viso pasaulio suprašęs,
Straipsnių tačiau pabijojo skaudžių, 
Kuriuos būtų Skardas prirašęs.
Skurdūs bedarbiai, sakytų, matai, 
Ant gatvių per streikus badauja, 
O kapitalo išlepę antai 
Ištvirkėliai sau bepuotauja.

Pradėjęs poemą linksmais tonais:
O tačiau Lietuva 
Tik atbus gi kada: 
Ne veltui jį tiek iškentėjo!—

Maironis ją baigia pesimizmu nudažy
tais posmais:

Kai jums beveržias tik vien dejonės, 
Nejau giedosiu linksmai?

(Bus daugiau}

Žinios iš
TVARKĄ SAUGO 5000 

DRAUGOVININKŲ
Kaunas. — Daugiau kaip 

5000 miesto vaikinų ir mer
ginų priklauso laisvanoriš
kai liaudies dra u g o v e i. 
Kiekvieną vakarą galima 
sutikti juos gatvėse su rau
donais raiščiais ant ranko
vių. Tvirta draugovininko 
ranka sulaiko įsisiautėjusį 
chuliganą, viešosios tvar
kos saugotojai padeda ko
voti su socialistinės nuosa
vybės grobstyto jais

D. Vosilkus

TAIKOMĄJĄ DAILĘ
— Į GYVENIMĄ

Kąip taikomąją dailę ge
riau pritaikyti mūsų nuolat 
gražėjančiame tarybiniame 
gyvenime, pasidalinti darbo 
patyrimu, į Kauną buvo at
vykę Telšių taikomosios 
dailės technikumo dėstyto
jai. Jie drauge su Kauno 
S. Žuko vardo taikomosios 
dailės technikumo dėstyto
jais ir svečiais iš Vilniaus 
Dailės instituto aptarė to
kias įdomias ir aktualias 
temas, kaip “Tekstilės sky
riaus ryšys su gyvenimu”, 
“Tapybos vaidmuo taiko
mosios dailės specialybėje”, 
“Dekoratyvinio dažymo 
specialybė šių dienų buity
je”, ir kt. Čia pat buvo ap
tarti ir abiejų technikumų 
mokinių praktikos darbai.

S. Bingelytė

Stasio Gečo pavyzdžiu
ŠILUTĖ. — “Šalpės” ko

lūkio nariai savo pirminin
ku išrinko komunistą Leo
ną Kriaučiūną. Jis atėjo čia 
dirbti iš pirmaujančio “Ar
tojo’ kalūkio Stasio Gečo 
pavyzdžiu, nuėjusio iš pir
maujančio ūkio vadovauti 
atsiliekančiam.

Devynerius metus Kriau
čiūnas vadovavo “Artojo” 
kolūkiui. Su būdingu ko
munistui įkarščiu jis kėlė 
ūkio ekonomiką. Pakilo 
laukų derlingumas. Ūkyje 
pastatytos 3 naujos karvi
dės, 2 veršides ir 2 kiauli
dės, 2 veršides ir 2 kiauli- 
butuose įsižiebė elektros 
energija. Pakilo žemdirbių 
gerovė. • • . '

Branduolinės 
meteorologijos 

stotis
VILNIUS. —Pirmąją ša

lyje branduolinės meteoro
logijos stotį įsteigė respub
likos Mokslų akademijos 
Geologijos ir geografijos 
instituto atmosferos fizi
kos specialistai. Stoties 
bendradarbiai iškėlė sau 
tikslą studijuoti ryšį .■ tarp 
atmosferos radioaktyvumo 
ir oro, o taip pat tirti me- 
teorologi n i u s reiškinius, 
kuriuos sunku išaiškinti 
netaikant radioaktyviųjų 
metodų.

Stotyje veiks originalus 
reiškinių registravimo prie
taisas. Jį sukonstravo ins
tituto mokslinis bendradar
bis inžinierius Vytautas 
Matulevičius.

Lietuvos
mų namų, vidurinė mokyk
lą ir mokykla-internatas, 
ligdhliifc'‘pastatas, keletas 
parduotuvių, vaikų darže
lių ir lopšelių, buitinio ap
tarnavimo įmonių. Čia gy
vens apie 8 tūkstančiai 
žmonių.

Plačias asfaltuotas gat
ves ir aikštes, kurios dabar 
dar neturi pavadinimų, pa
puoš vaismedžiai ir gėly
nai. Toliau bus plečiamas 
kolektyvinis sodas ir nau
jasis parkas, kurį cemen- 
tininkai pradėjo želdinti 
praėjusių metų rudenį. Po 
kelerių metų miestas skęs 
žalumynuose.

CEMENTININKŲ 
MIESTO ATEITIS

AKMENĖ. — Cemento 
gamyklos darbininkų gy
venvietėje pradėtas statyti 
naujas mikrorajonas. Kyla 
pirmųjų 6 keturių aukštų 
gyvenamų namų sienos. 
Šiemet juose atšvęs įkurtu
ves beveik 200 cementinin- 
kų' šeimų. Stos rikiuotėn 
plačiaekraninis kino teat
ras ir vaikų darželis.

Per artimiausius penke
rius metus mikrorajone iš
augs daugiau kaip 50 ketu
rių-penkių į aukštų gyvena-

MIAMI, FLA.

LIETUVIŲ GEOLOGO 
DARBAS IŠLEISTAS 

PARYŽIUJE
VILNIUS. — Respublikos 

Mokslų akademijos Geolo
gijos ir geografijos institu
tas gavo paketą iš Prancū
zijos. Jame buvo geologi
jos - mineralogijos mokslų 
kandidato Vytauto Gudelio 
darbas apie naujausią Bal
tijos jūros pakrantės žemės 
plutos judėjimą bei morfo
logiją. Darbą išleido Pary
žiuje Tarptautinė geofizi
kos ir geodezijos sąjunga.

Įdomi šio leidinio atsira
dimo istorija. Suomijos sos
tinėje Helsinkyje vykusioje 
tarptautinėje konferencijo
je žemės plutos tektoni
niam judėjimui tirti didelį 
susidomėjimą sukėlė lietu
vių mokslininko V. Gudelio 
pranešimas. Remdamas i s 
geologijos faktais, jis įrodė, 
kad smarkūs krūviai paly
ginti nedideliame plote — 
stambūs inžineriniai įren
giniai, dirbtinės vandens 
saugyklos — sukelia žemės 
plutos reakciją. Motyvuo
damas tuo, geologas daro 
išvadas, turinčias didelę 
praktinę reikšmę.

Tarptautinei geofizikos 
ir geodezijos sąjungai pa
prašius, V. Gudelis išdėstė 
savo pranešimo turinį mok
sliniame straipsnyje.

Instituto tyrimai sukėlė 
užsienio mokslininkų susi
domėjimą. Neseniai į V. 
Gudelį kreipėsi Japonijos 
Kioto universiteto moksli
ninkai, prašydami jį at
siųsti mokslinių darbų rin
kiniui straipsnį apie smėlė
tų jūros krantų vystymosi 
procesus. Japonų moksli
ninkų prašymas patenkin
tas.

RYGOS ARTISTAI — 
VILNIAUS SVEČIAI

VILNIUS. — “Mano vy
resnioji sesuo” '—taip pava
dintą A. Volodino -pjesę 
Vilniuje parodė Rygos Ru
sų dramos teatro kolekty
vas. Nors rytiečiai šią pjesę
pastatė visai neseniai, ji 
jau spėjo užkariauti Latvi
jos sostinės žiūrovų simpa
tijas. Spektaklis — tai rim
tas pokalbis apie šeimos, 
moralės, laimės problemas.

Pagrindinius vaidmenis 
atlieka Latvijos TSR nusi
pelniusi artistė A. įsoj e va 
ir aktorė A. Brovčenko. 
Pjesė pastatė A. Leimanis.

Vilniaus žiūrovai, šiltai 
sutiko svečių spektaklį.

V. N.

Naujas spektaklis
KLAIPĖDA. —. Uosta-. 

miesčio dramos teatras pa
rodė naują savo pastatymą 
—tarybinio dramaturgo Z. 
Angarenkos 3—jų veiksmų 
pjesę “Gyvena moteris pa
sauly”.

Spektaklį režisavo V. Ja- 
sinskas, dekoracijas piešė 
dailininkas A. Baltinas, 
šokius pastatė G. Vaitiekai- 
tytė. , '

Lietuvių Socialis Klubas 
Perka namą

Per keletą metų buvo gal
vota, kalbėta, diskusuota 
klausimas: Reikia ar ne
reikia Miamės lietuviams 
nuosavos pastogės, kad ir 
nedidelės salės? Pagaliau 
šis klausimas teigiamai iš
spręstas balandžio 7-tos d. 
klubo mitinge. Čia paaiškė
jo, jog namas surastas, 
rankpinigiai duoti, sutartis 
jau padaryta, įstatymus lie
čiantys reikalai atlikti, klu
bas įčarteriuotas, b o n a i 
(šėrai) išleisti. Apie pa
baigą šio mėnesio pirkimo 
reikalas bus baigtas. Pas
kiau eis vietos remontas, 
paruošimas sueigoms, nau
dojimui.

Bet kodėl taip, kuomet 
Miami mieste jau yra lietu
vių klubas, kuris turi sa
vo namą, gerą salę, ir dar 
steigti naują klubą, kitą 
namą? Į tai geriausiai ga
lėtų atsakyti žmonės, kurie 
vadovauja Lietuvių Piliečių 
Klube. Piliečių klubas skirs
to žmones spalvomis. Jo 
nariais negali būti pilnai 
laisvi žmonės. Piliečių klu
bas varžo narių idėjas, įsi
tikinimus, jei žmogus lais
vas nuo bažnyčios ir politi
nių partijų, negali būti to 
klubo nariu.

Kas gi mes, kalbant kad 
ir apie visų pažvalgų lietu
vius? Mes—lietuviai Ame
rikos piliečiai. Kai kurie 
mūs tarpe lietuviai čia gi
mę ir augę, Lietuvos ne
matę. Tad ar mūs reikalas 
kištis į svetimos šalies, sa
kysime, Lietuvoš, politinės 
santvarkos reikalus? Tai 
nedora ir neteisinga veik
ti, kad svetimos šalies esa
ma santvarka būtų nuvers
ta. Tai agresija. O vie
nok Piliečių klubas laikosi 
tos politikos.

O kaip į šį klausimą žiūri 
laisvi lietuviai piliečiai? 
Taip, mes domimės senos 
mūsų tėvynės gerbūviu, jos 
kultūra, jos menu, jos isto
rija. Mes norime girdėti 
Lietuvos dainą, jos muziką. 
Bet ne mūs reikalas kišti 
nosį į Lietuvos politinę san
tvarką. Mes joje negyvena
me, mes nesame jos pilie
čiais. Tai Lietuvos žmonių, 
jos piliečių reikalai palaiky
ti ar pakeisti savo šalies 
santvarką.

Antra vertus, kas metai 
Miami lietuvių kolonija da
rosi skaitlingesnė. Kuomet 
nortuose ir rytuose lietuvių 
kolonijos menkėja, o čia 
auga. Laisvi lietuviai my
li kultūrines sueigas, po
kalbius, dainas. O ir laisva
laikio turi daugiau, negu 
darbingumo laikais. Tad 
šios ir pirmiau minėtos są
lygos padarė išvadą — įsi
gyti savą pastogę.

Dar reikia ir talkos
Lietuvių Socialis Klubas 

yra labai ir labai dėkingas 
Žekoniams, kurių reziden
cijoj iki šiol ir dabar klu
bas galėjo susirinkti ir lai
kyti savo parengimus, pik
nikus. Bet nei patys savi
ninkai negali užtikrinti, 
kad visuomet taip bus. Be 
to, iš Fort Lauderdale at
važiuoti, kur gyvena kele
tas klubo veikliųjų narių, 
yra apie 40 mylių. Nauja 
vieta bus tik pusė kelio. 
Tad klubo nauja lokacija 
bus labai patogi miamie- 
čiams ir f ortlauderdiečiams.

Na, ir prie reikalo, liau
ja klubo vietovė randasi 
N. W. 27-tos Avenės ir 119-

to Streeto sankryžoje. Su
lygta kaina už žemę ir pa
statą — $20,000. Santau
pų klubas turi apie $5,000. 
Šerais (bonais) ir paskolo
mis mitinge sukelta apie 
$10,000. Likusią dalį tuo
jau du geri nariai sutiko 
paskolinti. Tad pirkimas 
eina pirmyn be kliūčių. 
Bet remontas kainuos apie 
$5,000. Taip pat reikės pa
skolas grąžinti, — juo grei
čiau, tuo geriau.

Tad Lietuvių Socialis 
Klubas prašo finansinės 
talkos iš jūs, kurie gyvena
te Floridoje netoli, bet ne
buvote šiame mitinge, ku
riame pirkimo kapitalą rei
kėjo sukelti. Šėras (bonas) 
$50.00. Galite užsisakyti 
šėrų vieną, du, tris ar dai
giau. Kurie gyvenate da|’ 
nortuose ar rytuose, bet jūs 
paviešėti ar apsigyventi at
vyksite ,taip pat kviečiami 
ateiti talkon. Kuopos ir 
organizacijos taip pat gali 
prisidėti prie įrengimo ir 
papuošimo Miamės lietuvių 
klubo. Šerus ir visas in- l 

formacijas galite gauti ra- r 
šydami Lietuvių Socialio 
Klubo iždi n i n k u i : John 
Koch, 9564 Carlyle Ave., 
Miami Beach, Fla.

Lietuvių Socialio Klubo 
įstaiga nebus tik Miamės 
lietuvių. Iš kitų miestų 
lietuviai atvykę paviešėti ar 
apsigyventi, jūs atvyksite 
tiesiai į savo įstaigą. Čia 
jūs gausite šiltą priėmimą, 
patarnavimą, kur apsistoti, 
gauti gyvenimui vietą ir 
daug kitų patarnavimų.

Kurie pirksi te šėrus, jūs 
pinigai nežus. Ekspertai 
apskaičiuoja, kad šis pirki
nys yra didelis “bargenas.” 
Žemė toje vietoje labai 
brangi, yra gera sodybai 
daug didelių medžių. Labai! 
gera vieta piknikauti, pri- * 
važiavimas labai geras ka
rais ir busais. Tik pastatas 
apleistas. Jo taisymui, re
montui, klubo nariai duos 
nemokamo darbo. Patai
sius, pridėjus darbo, vietos 
kaina pakils.

Ramstis

Plymouth, Pa.
LLD ir LDS kuopų susi

rinkimas įvyks balandžio 
15 d., 76 Fourth St., M. 
Navickienės stuboj. Susi
rinkimas prasidės kaip 2 
popiet. Draugai ir drau
gės, susirinkime visi daly
vaukime, nes pavasarėlis 
jau čia pat, o vasarėlė jau 
visai arti, gamta jau atgy
ja, o su gamta ir mes turi
me judėti.

Šiame susirinkime turė
sime apkalbėti, kaip ir kur . 
vasaros grožiu pasinaudoti.'^

Taip pat ir kitų svarbių 
reikalų organizacijose yra, 
kuriuos būtinai reikia ap
kalbėti.

•

Ona Globičienė, LLD ir 
LDS kuopų narė, po trijų 
mėnesių atostogų Miamėje, 
jau sugrįžo, bet po sugrįži
mo už kelių dienų turėjo 
pasiduoti į ligoninę.

Balandžio 6 d., apie 4-tą 
vai. popiet, liga taip su
spaudė, kad ji pasišaukė 
namo savininkę A. Grigai
tienę, kuri savo automobi
liu skubiai nuvežė į Nanti
coke State Hospitalį.

Kaip ilgai draugei O. Glo- 
bičienei teks būti ligoninė
je, kol kas nėra žinios.

Visi draugai ir draugės / 
linkime Onai Globičienei 
kuo greičiausiai pasveikti.

V. Žilinskas
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Apie naują filmą— 
“Kryžiaus šešėlyj e”

Slėpiningi Rokiškio baž- 
n y č i o s pilioriai, sustingę 
šventųjų skulptūrų v e i - 
d ai ir gaudžianti vargo
nų muzika tarytum slegia 
ir taip nuo pergyvenimų pa
kumpusius suklupusių mo
terėlių ir senukų pečius... 
Ar mažai šie žmonės vargo 
buržuazijos valdymo metais, 
laukdami anstolio, drebėda
mi, kad liga nepaguldytų į 
lovą, nes tada ligoninei ir 
bažnyčiai neišsimokėsi! Da
bar jie atsikvėpė: ir žemės 
niekas nebe varžys, ir tavo 
žodis vertinamas. Tu—Žmo 
gus, pilnavertis savo gyve
nimo šeimininkas. Tik štai 
kai kurie, kaip ir šie par
klupę senukai, dar su tikėji
mai seka kiekvieną kunigo 
judesį, gaudo kiekvieną žo-

Pažvelkite, kaip kadras 
po kadro dvasiškių kruvi
nus darbus atskleidžia nau
jas dokume n t i n i s filmas 
“Kryžiaus šešėlyje,” pasta
tytas pagal žurnalisto V. 

^VI ise v ič i aus scena ri j ų.
Filmo kadrai pasakoja, 

kad po altoriais, bažnyčių 
rūsiuose buržuaziniai naci
onalistai, jų tarpe ir Kre
tingos vienuolyno gvardijo- 
n a s Kazimieras Čepulis, 
slėpė ginklus, sudarinėjo žu
domų tarybinių piliečių są
rašus.

Po pažymėtu kryžiumi ap
siaustu, nešdami kalaviją, 
prieš kelis šimtus metų Lie
tuvą siaubė kryžiuočiai. 
Prisidengę dievo vardu, jie 
degino laužuose “nekrikštus” 
—mažus kūdikius, seneles... 
Žiūrint šiuos kadrus, neju
čiom išsprūsta prakeiksmas 
tokiems kryžiaus nešėjams. 
Iš istorijos žinome, kad 
Kryžiuočiai, prisidengę kry- 

. žiumi, daugiau kaip du šim
tus metų plėšė, žudė lietu
vių, slavų ir kitas Pabaltijo 
kraštų tautas. Romos po
piežiui laiminant buvo išžu
dyta trečdalis lietuvių tau
tos ir visai nuniokota lietu
viams giminingą prūsų tau
ta.

“Dievas su mumis” buvo 
rašoma ir hitleriniu karei
vių diržų sagtyse. O tuo 
tarpu ištisi mūsų šalies kai
mai ir vietovės nuo jų ran
kų virto pelenais. Tūks
tančiai nekaltų kūd i k i ų , 
motinų, jaunuolių buvo nu
žudyta IX Kauno forte ir 
daugelyje Tarybų Lietuvos

Filmo kadrai parodo Pil
viškių kapinėse mitingo me
tu kalbantį k u n i g o Lele
šiaus. nužudytų tėvų išliku
sį vienintelį sūnų. Kava
liausko žodžiai skamba kaip 
pasmerk imas sutanotie
siems banditams.

Ir dabar Adenauerio kės
lus bei planus— sukelti pa
saulinį atominį karą, nu
šluoti nuo žemės paviršiaus 
socialistines šalis — vėl lai
mina Romos popiežius •Jo
nas XXIII. O vyskupas Di- 
belijus, pateisindamas ato
minių ir vandenilinių bom
bų bandymus, karinių bazių 
steigimus, sapalioja, kad 
atominės bombos sprogimas 
tik išlaisvins didesnį ar ma
žesnį būrį žmonių iš žemiš
kų vargų ir suteiks amžiną
ją laimę danguje... Tačiau 
pats Dibelijus, tikriausiai, 
šios “amžinos laimės’’ sau 
nenorėtų...

Filme rodomos nuotrau
kos, laiškai, 'ginklai, doku
mentai rūsčiai kalba apie 
tas baisybes, kurios slepiasi 
kryžiaus šešėlyje.

V. Petronis 
M, Orentaitė

Žvilgterkit, kas laimino 
tuos darbus!! Štai hitleri
ninkų žygius laimino popie
rius Pijus XII. šis faktas 
nereikalauja komentarų. Be 
komentarų aiškus ir Skard
upių klebono Yliaus pasi

aiškinimas, kuriame jis pa
sakoja, kaip organizavo ban
ditų gaują, kaip jai vadova
vo žudant pokario metais 
niekuo nekaltus naujaku
rius, tarybinius aktyvistus. 
Šis dvasikasis tėvelis po 
kryžiaus priedanga, šven
tuolėlio skraiste, šaukdavo 
bažnyčios r ū s y j e banditų 
gaujos posėdžius. Jame bu
vo aptariami ir kankinimo 
būdai. Klebono Yliaus va
dovaujama banditų gauja, 
pasidirbdinusi viduramžiš
kas inkvizicijos kankinimo 
priemones, štampuoja pen
kiakampe, a d a t o mis pri- 
prismaigstyta žvaigžde dar
bo žmonių kaktas, kad tas 
štampas kaip prakeikimo 
bedieviams ženklas pas iii k- 

<tų visam amžiui, kad “tik
slieji lietuviai” biaurėtųsi 

šiais “išdavikais.”
Gaujos vadas Gavėnas, 

p a s i v adinęs “Vampyru,” 
nužudė 45 žnjones^,.??

Philadelphia, Pa
Gegužės mėnesį nominaci

jose (primaries) abi parti
jos stato kanuolęg, ne^įg^rfg- 
damos piliečiams pažadų. 
Respublikonų kandid a t a s 
Scranton, stambus šėrinin- 
kas Power & Light kompa
nijos, sako: jeigu jis bus iš
rinktas gubernatoriumi, tai 
dės pastangas, kad kiekvie
nas darbininkas turėtų ge
rą darbą, gerai uždirbtų.

Gubernatorius Lawrence 
sako: Scrantono p a ž a d ai 
primena Hooverio pažadus: 
kiekviename puode būtų 
višta ir kiekviename gara- 
džiuje automobilis. Scran- 
tonas neturi patyrimo būti 
valstijos gubernatoriumi.

Respublikonai sako, kad 
jeigu jie laimės rinkimus, 
tai sumažins valstijos tak
sus.

Buvęs miesto majoras 
Dilworthas sako: Kurie 
kalba už sumažinimą taksų, 
turi būti pasodinti į kalėji
mą, jie neturi jokio supra
timo apie situaciją.

naikinimą niuklinių ginklų.

\ ■ Penrisbury mokyklų tary
ba buvo priversta mokyklos 
darbininkams leisti balsuo
ti už uniją ir prieš. TW 
lokalas 282 rinkimus laimė
jo. Mokyklos taryba nesi
skaito su balsavimo pasek
mėmis. Unijos nepripažįs
ta. Unijos pareigūnai krei
pėsi prie valstijos valdinin
kų, kad jie priverstų mo
kyklos tarybą pripažinti 
uniją. Įstatymai nusako, 
kad dirbanti mokykloje ne
gali streikuoti.

Bucks apskrityje nuo 1950 
iki 1960 metų 70,000 akrų 
dirbamos žemėse pavesta 
namų statybai, bet tik ma
ža dalis namų pastatyta, ki
ta žemė žole apaugusi, ne
naudojama. Raportą pa
teikė Franklin C. Wood ap
skrities f ar merių susirinki
me šešiolikai atstovų.

Lietuviška fizikų 
-techniky mokykla

Neįprastų spektrinių li
nijų (t. y. atomų spektrų li
nijų, kurių iki šiol negali
ma buvo teoretiškai apskai
čiuoti) intensyvumo apskai
čiavimo metodika paruošė 
grupė jaunų Lietuvos fizi- 
kų-teoretikų. Jų atliktas 
darbas turi didelę Terkšmę 
taikomajai spektroskopijai, i 
ypač astrofizikai.

Tai yra naujausias lie
tuviškosios fizikų-teoretikų 
mokyklos daybas. Ši mo
kykla sudėtingų atomų 
struktūrų apskaičiavimo te
orijos srityje užima šalyje 
pirmaujančią vietą ir yra 
savarankiška atomo kvanti
nės teorijos mokslinė kryp
tis.

Lietuviškoji kvantinių - 
mechaninių apskaičiavimų 
mokykla, kuriai vadovauja 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas akademikas 
A. Jucys, tęsia leningradie
čio akademiko V. Foko te
orinius tyrimus. Lietuvos 
mokslininkai apibend r i n o 
ir toliau išvystė sudėtingų 
atomų struktūrų apskaičia
vimo metodą. Šių darbų re
zultatai turi didelę reikšmę 
ir kitoms fizikos sritims 
branduolinio, mole kūlės, 
kietojo kūno teorijai ir kt.

Akademiko V. Foko dar
bais A. Jucys susidomėjo 
dar prieš 30 metų, kai jis 
baigė Kauno universitetą. 
Tačiau pas tarybinį moksli
ninką apginti daktaro dis
ertaciją profesorius Jucys 
buržuazijos valdymo Lietu
voje sąlygomis negalėjo. Tai 
pavyko jam tik po antrojo 
pasaulinio karo.

Tuo laiku, kai A. Jucys 
ruošė pas akademiką Foką 
Leningrade disertaciją, Vil
niuje jau jo laukė aspiran
tai, baigę respublikos aukš
tąsias mokyklas. Per pasta
ruosius devynerius metus 
akademikas A. Jucys pa
ruošė dešimtis jaunų moks
lininkų, tame skaičiuje 17 
mokslų kandidatų, kurie, 
jam vadovaujant, toliau 
dirba kvantinės fizikos sri
tyje. ,

Walter Reuther, CIO 
prezidentas, kalb ėdamas 
P h i 1 a d e Iphijoje, parėmė 
Dilwortha gubernatoriaus 
vietai, ragindamas organi
zuotus darbininkus balsuo
ti už demokratų kandida
tus. Pennsylvanijos unijų 
taryba užgyrė Dilworthą.

Ir kuomet organizuotų 
darbininku nėra kandidatu, 
tai lietuviams pilie č i a m s 
patartina balsuoti už Dil- 
worthą.

Pasirašymas dvejų metų 
kontrakto plieno industrijo
je visiems sumažino rūpes
čius. Jie prisimena praėju
sį streiką, sunkią ir ilgą 
kovą. Teisybė; uždarbio pa
kėlimo negavo, bet laimėta 
keli kiti pagerinimai. Plie
no industrija Pennsylvani- 
jos valstijoje svarbi pramo
nė.

Tymsterių unijos prezi
dentas Hoffa sutarties ne- 
užgiria be algų pakėlimo.

Gubernatorius Lawrence 
vadovaus devynių guberna
torių delegacijai, vykstan
čiai į Japoniją šį mėnesį 
studijavimui valdžios politi
kos. Panaši japonų delega
cija vėliau atvyks Ameri
kon studijavimui Amerikos 
valdymosi potvarkių.

^Pennsylvanijos universi
tetas paskyrė Barbar Trox
ell, Metropolitan operos so
praną, kaip valstijos moterį 
1962-riems metams.

Balandžio 19 dieną bus 
svarstoma buvusio majoro 
Dilworhto aplikacija 'gauti 
pensiją pagal 1961 metais

Varšuva. — Lenkija už
darė dviem mėnesiams į 
kalėjimą newyorkietj W. 
Brettą, kuris juodojoje rin
koje keitė dolerius į zlotus.

' •' : ' Hit i i ■; j -į; i

New Jersey pajūrio nu- 
kentėtję nuo audros užsem- 
to vandens kovo mėnesį, sa
koma, galės savus nuosto
lius priskaityti prie 1961 
metų mokant federalinius 
taksus. Philadelphijoje gy- 
v e n a ntieji kreipkitės į 9 
Chestnut St. gavimui spe
cialių blankų ir informaci-

New Haven, Conn.
Mūsą naujienos

Vietinis anglų laikraštis 
lygino Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos žmonių 
pakilimą moksle, gimimą 
ir mirtingumą. Atsiliepė 
gerai. Rašė, kad TSRS gy
ventojai prodeda gyventi 
panašiai, kaip ir mūsų ša- 
lyje.

Detroit, Mieli.
Mirė Antanas Jakštys
Detroitiečiai neteko labai 

veiki aus organizaciniame 
veikime žmogaus — Anta
no Jakščio. Apie metai ir 
pusė Antanas buvo sveikas 
ir darbavosi. Bet staigiai 
susirgo, buvo padaryta ope
racija; po operacijos ėjo 
silpnyn ir vėliau gulėjo lo
voje, kol tas nelabasis vė
žys suėdė visas kūno minkš
tumas ir pačią gyvybę.

- Antanas Jakstys priklau
sė, pirma pirmo karo, soci
alistų partijoje ir nuo to 
to laiko ėjo su pažangiąja 
darbininkų klase; dirbo vi- 
sok i u o s e parengimuose. 
Kai Detroite Aido choras 
rengdavo koncertus, opere
tes, Jakštys dirbdavo prie 
bufeto arba prie tikietų. Jis 
visuomet daug darbo įdėda
vo' į spaudos rengiamus 
piknikus. Jis daug darbo 
įdėjo Detroito Draugijų 
Sąryšyje. Išbuvo Detroito 
Lietuvių klubo iždo globė
ju dvejus metus.

Antaną Jakštį palaidojo 
laisvai Woodmere kapinėse, 
visai arti prie J. Galinsko 
ir Vinco Steponkevičiaus 
pelenų.

Liko jo žmona, brolis su 
žmona, du sūnūs, marti 
ir du paaugę anūkai. Vie
nas sūnus ligonis. Kokia 
tai nervinė liga sužalojo jo 
sveikatą. Antaną 
keltuvėliu iškelti 
ir įkelti. Tai yra 
liūdnas Jakštienei
Jokie gydytojai nežino jo 
ligos, ir kaip surasti gydy
mo būdus.

Kadangi A Jakštys pri
klausė keliose organizaci
jose, jį lankė koplyčioje 
daug jo draugų ir pažįsta
mų, o į kapines lydėjo virš 
pusės šimto pilnų automo
bilių.

Kalbėjo S. Rusaitis kop
lyčioje ir kapinėse. Mrs. 
Ruth Price-Palevičiūtė dai
navo koplyčioje ir prie duo
bės. Jai labai sekasi dainuo
ti tokiuose įvykiuose: bal
sas taip švelnus ir liūdnas, 
kad nekuriems ašaras iš
traukė.

Visi palydovai buvo pa
kviesti į Draugijų svetainė- 
lę dėl vaišių.

Jakštienei ir Jakščio gi
minėms reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

RožėdŠteponkevičienė 
gavo siuntinį

Jau praėjo daugiau kaip 
du trečdaliai metų, kai mi
rė Vincas Steponkevičius 
Maskvoje, o tik savaitė at
gal pasiekė Detroitą jo ba
gažas, kuriame vežė į Lie
tuvą laikrodėlių ir kitokių 
dalykėlių.

Taigi, kurie įdavėte V. S. 
nuvežti dovanas, jos sugrį
žo. Visas siuntinys išgulė
jo Baltimore, Wis., daugiau 
mėnesio laiko, kol cenzūra 
iškrapštinėjo kiekvieną da
lykėlį.

Jei neatsiėmėte savo įdė
tos dovanos, kuri nepasie
kė Lietuvos dėl Steponke
vičiaus mirties, atsiimkite.

Vincas

Penktadienį, Balandž i o 
13 d., L. C. Club patalpose 
įvyks LLD 32 kuopos na
rių susirinkimas. Prašomi 
visi nariai dalyvauti, nes 
turėsime aptarti vasarinius 
parengimus ir prie jų pri
sirengti. Dalyvaukit visi ir 
visos.

Pasikalbėjau su sanda- 
riečiu. Jis juokiasi iš savo 
vadų, sako, kad tie vadai 
pirmiau save vadino laisva
maniais, o dabar jau eina į 
bažnyčią, meldžiasi, kaip 
tikri katalikai.

J. Kunca

Lowell, Mass.
Kovo 25 d. LLD 44 

pa buvo surengus Lietuvos 
filmų rodymą. Rodė Jonas 
Grybas, iš Brooklyn, N. Y. 
Buvo ■ rodoma trys filmai. 
Jie gerai pavyko, tik ro-

kuo-

priimtą planą miesto valdi-'dant Lietuvių delegaciją 
ninkams, ištarnavusiems 12 
metų ir 349 dienas. Bus 
mokama po septynis šimtus 
dolerių į mėnesį.

neaiški mu-

turi su 
iš lovos 

didelis, 
darbas.

Tyrinėjimo komisija sa
ko, kad 200,000 valandų į 
metus policistai praleidžia 
teismuose kaip liudininkai 
prieš nusikaltėlius. Sako
ma, bus priimta 500 naujų 
policistų geresnei piliečių 
apsaugai. Esamą nusiskun- 
dirdų, kad, Reikalui priėjus, 
negalima surasti policisto.

Kaip kiekviename dides
niame mieste, taip ir Phila
delphijoje vedama "kova už 
taikos palaikymą, už atomi
nių ginklų uždraudimą. 
Dvi philadelphietės Jeannie 
Herron ir Helen Evelev 50 
delegacijoj moterų išvy
ko į Geneyą įteikti nusi
ginklavimo jkonferen c i j a i 
reikalavimą? už visišką su-

Lenkijoje buvo 
zika.

Mes' tariame 
svečiams iš Norwood, 
verhill, Lawrence ir 
shua, nes jūsų atsilanky
mas padarė parengimą sėk
mingu. Nuo parengimo 
kuopai liko pelno.

Mirė
Bėgyje vienos savaitės 

mirė trys lietuviai: Stane
vičienė, Ignas Voveris ir 
Juozupas Puskunigis. Pus
kunigis buvo pažangus 
žmogus. Skaitė mūsų spau
dą ir rėmė judėjimą. Daug 
dirbo Piliečių Klube.

Per pastaruosius ketve- 
ris metus gyveno pas savo 
seserį Nashua, N. H. Ten 
ir mirė. Sesuo, palaidojo jį 
į šv. Petro kapus. Ten yra 
palaidota ir jo moteris. Lai 
jam būna lengva žemelė! 
Artimiems reiškiu užuo
jautą! ' Lowellietis

ačiū 
Ha- 
Na-

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos metinis 

banketas balandžio 8 d. 
gražiai pavyko. Pavasari
nis oras buvo nešaltĮas, ma
lonus, tai prisirinko gražios 
publikos, ir svečių iš Hud
son, Mass, atvyko, kad ben
drai papietauti. Virėjas J. 
Raulušaitis ir šeimininkės 
H. Žilinskienė, M. Šiupėnie- 
nė, Skralskienė, M. Žalimie- 
nė, Sabaliauskienė, V. Žit
kus ir P. Sadauskas viską 
priruošė ir gražiai patar
navo.

Baigiant pietauti įvyko 
sltiaigmenukė — tortas su 
daug degančių žvakučių li
ko pateiktas K. Ausejienei. 
Tapo sudainuota “Happy 
birthday to you”. Po tam 
M. Sukackienė pakyla ir 
praneša, kad šios kuopos 
pirm. D. Jusiui vakar buvo 
gumtadienis, ir kad po sun
kios ligos jis jau čia randa
si su mumis! Vėl visi dai
nuoja “Happy birthday” ir 
gausiai ploja.

Tatai nuskambėjus, pir
mininkas perstato Al. Dup- 
šą ir L Janulienę sudainuo
ti duetą, pianu akomponuo- 
jant H. Smith. Jie labai 
gražiai, sutartinai padaina
vo dvi
Publika gausiais aplodis
mentais iššaukė dar vieną 
padainuoti. Tai atliko jau
ni Aido choro talentai.

Dabar Aido choras, va
dovybėje Jono Dirvelio, 
ruošiasi suvaidinti operetę 
“Lietuvaitė”. Įvyks balan
džio 29 d. 2 vai. po pietų 
29 Endicott St. salėje. Tai 
bus tikrai džiuginantis po
būvis. Lietuviškos dainos, 
aidiečių skambiai traukia
mos, pakutens kiekvieno ir 
susenusio jausmus. Bus ko 
pasigėrėti. Nepraleisk i t e 
progos!

Grobstyfojo ^pilaitėje”
— vaiką darželis

Kaunas. — Buvęs “staty
bos specialistas” Paškaus- 
kas per savo veiklos laiko
tarpį sumūrijo iš prisigrob
tų medžiagų ne vieną;niri
mą. Didžiausią “pilaitęVn 
grobstytojas pasistatė pa
čiame miesto centre, Done
laičio gatvėje. Tačiau liau
dies teisingumo ranka pa
siekė valstybinio turto vą- 
ąį. Dabar “pilaitė” grąžin
ta liaudžiai. Miesto vykdo
mojo komiteto nutarimū' 
čia įkurtas vaikų darželis.

Dabar šviesiuose ir jUiLQ 
kiuose darželio kambariuos* 
se šeimininkauja penkias-'' 
dešimt mažylių. Jų džiaugs
mui — visi patogumai, di-1' 
delis sodas, aikštelė. Prity
rusių auklių prižiūrimi, jie 
žaidžia iki sutemų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 6-tos apskrities komiteto po
sėdis įvyks balandžio 15 d., 1 vai. 
popiet, .Ukrainų klube, 715 N. 6th 
St. Visi šio komiteto nariai bū
kite pažymėtu laiku. A. J. P.

(29-30)

liaudies daineles.

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 ir LDS 125 kuopų labai 

svarbus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, Balandžio-April 14 d., 2-rą valan
dą popiet, Maple Parke. Visi abiejų 
kuopų nariai būkite susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptarimui, 
kurie netrugdant turės būti įvykinti. 
Nesivėlinkite ateiti, nes turime su
sirinkimą pradėti nurodytu laiku ir 
rimtai pasitarti. Taipgi pakalbinkite 
savo draugus prisirašyti į organiza
cijas, kurie dar nepriklauso.

S. Penkauskas, sekr. (38-39)

D.

JAV MARININKAI 
PUOLĖ NEGRUS

Memphis, Tenn. — Virš 
200 JAV marininkų ir jū
reivių puolė negrų apgy
ventą sekciją šaukdami: 
“Mes išvalysime namus!” 
Jų suvaldymui pribuvo 22 
policijos automabiliai. Bu
vo suimta 55 marininkai ir 
jūrininkai, bet tuojau pa- 
liuosuoti.

BROCKTON, MASS.......
Anksčiau korespondencijoje mi

nėjau, kad Montello Vyrų Dailės 
grupe rengia pikniką po stogu Ge- 
gužės-May 26 d. Dabar pranešu, 
kad tas piknikas yra atkeltas į 
Gegužės-May 19 d. Priežastis — 
Vyrų Grupė nutarė Gegužės - May 
27 d. dalyvauti Hartfordo Laisvės 
Choro koncerte.

Taipgi Vyrų Grupė nutarė pasi
samdyti busą važiavimui į tą kon
certą. Kurie norėsite pasivažinėti ir 
girdėti gražų koncertą, galėsite va
žiuoti su Vyrų Grupe. Daug kas 
nesate buvę Hartforde, dabar turi
te gerą progą ten nuvažiuoti.

George Shimaitis (28-29*

SO. BOSTON, MASS.
Pranešu, kad ALDLD 7-tos ap

skrities ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-mos apskrities posėdis 
yra šaukiamas ant balandžio 15 d., 
1 vai. popiet. Kviečiame šių ap
skričių komitetų narius ir So. Bos
tono veikėjus dalyvauti. Šiame po
sėdyje turėsime apkalbėti šios va
saros piknikus, tai yra apskričių 
pikniką Lawrencuj ir “Laisvės*' 
pikniką Montello, Mass.

J. Jaskevičius
ALDLD 7 apskr. sekr.

(28 -29)

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

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

Atsakymas yra TAIP i visus viršminčtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

2.

5.
6.

4

INDIJA JAU TURI
NAUJĄ KABINETĄ

New Deihi. —- Indijos 
respublika po naujų parla
mento rinkimų jau sudarė 
naują ministrų kabinet*?. 
Pamatinių pakaitų nėra. 
Premjero pareigas eis J. 
Nehru, gynybos ministro— 
Krishna Menon.

DARBlEČIŲ BALSAS
Londonas. ■ 

parlamento nariai, kritika
vo Macmillano vyriausybę, 
kuri didina . išlaidas apsi
ginklavimui, o mažina kul
tūros reikalams.

— Darbiečiai,
4 \ ■ ■

716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA.* PHONE: WA. 5-3455
943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608 

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

48% EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2. N. J.
PHONE: MArket 3-1968

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

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

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

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

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

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

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

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

5 p.--Laisvė (Liberty)— Penkt., baland. (Apr.) 13, 1962



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZTENIUS

Automatricos Lietuvoj
Prieškarinėj Lietuvoj di

džiausią pasitenkinimo sen
saciją buvo sukėlusios “au
tomatricos”, išvystanč i o s 
iki 100 km. greitį. Karas 
jas sunaikino. Skaitome 
Vilniaus spaudoj, kad vėl 
tokios automatricos, tik dar 
greitesnės, iki 120 km. per 
valandą, pradėjo kursuoti 
Lietuvos geležinkeliais. Jos 
atrodo panašios į naujausių 
Niujorko požeminių trau
kinių vagonus.
Muzika lietuviška — 
čia ir ten

Šiomis dienomis Niujor
ko Town Hall įvyko pianis
to Andriaus Kuprevičiaus 
koncertas. Spaudoje buvo 
rašoma, kaip šis gabus lie
tuvis pianistas vargsta, te
būdamas muzikos mokyto 
ju Clevelande. Kiekvienas 
ankstyvesnis koncertas 
Niujorke atnešęs jam sun
kius finansinius nuostolius, 
nes salės nebuvo niekad 
pripildomos. Ir taip sukasi 
Amerikoj biznieriškas mu
zikos pirklių sukamas ra
tas. Mažai koncertuosi, ma
žai kas tave žinos, neturėsi 
pinigo, — nenupirksi rek
lamos... Paskutinį koncer
tą bandė paremti visa eilė 
bičiulių, sumesdami pianis
tui išmaldą.

Ir tada skaitome apie tą 
patį laiką įvykusius koncer
tus Vilniuje. Ten įvyko 
premjera operos “Jolanta” 
ir baleto “Frančeska da 
Ramini” — Čaikovskio. Ba
letą pastatė balerina G. Sa
baliauskaitė, pati debiuta
vusi kaip baletmeisterė ir 
prima. Alg. Kalinauskas, 
recenzentas, rado, jog jai 
pasisekė, šokėjai Čaiko^škį 
išreiškė pasigėrėtinai. Sa
baliauskaitė supynė šokyje 
klasiką su šiolaikinio cha
rakterio šokiu. Frančeską 
šoko pati G. Sabaliauskai
tė ir Džiančoto — Č. Žeb
rauskas. Kalinauskas giria 
dailininko J. Jankaus sce
nos apipavidalinimą.

Operos premjerą recen
zentas priima kur kas re
zervuočiau — jos pastaty
me jis pasigenda “lakesnės

A

i

i
į

fantazijos”, nepajiegus pa
teikti “giliai humanistinę 
šio veikalo mintį”. Kali- 
hauskas randa, kad daini
ninkai savo roles atliko ne
blogai. E. Saulevičiūtė— 
Jolantą, A. Lietuvininkas ir 
A. Siparis — Renę, V. 
Adamkevičius ir V. česas 
—Vodemona, V. Rudaitis ir 
K. Šilgalis — Robertą, J. 
Stasiūnas — Ebn-Chakiją, 
M. Aleškevičiūtė — Mortą. 
Dirigavo R. Geniušas. Te- 
mačiusiam Lietuvos operą 
prieš 20 metų visos pavar
dės naujos. Ir negali tverti, 
kaip būtų smalsu juos iš
girsti.

Čikagoje šiuo metu stato
ma lietuviškai “Aida” su 
solistais Danute Stankaity- 
te ir Jonu Vazneliu. Beveik 
visi operetininkai Čikagoje 
esą mėgėjai, už spektaklius
beveik neatlyginami.
J. Mekas Argentinos 
filmų festivaly

Poetas, rašytojas ir fil- 
mininkas Jonas Mekas šio
mis dienomis lankėsi Bue
nos Aires, Argentinoj, kur 
vyko Pietų Amerikos filmų 
festivalis.

Šių metų pradžioje jo pa
rašytas, surežisuotas ir iš
leistas filmas ’’Medžiai ir 
šautuvai” festivalyje susi
laukė didelio susidomėjimo. 
Su Meku turėjo pasikalbė-

jimus daugelis žurnalistų iš 
visu kraštu. 

€ Ir

Tuo pačiu metu vyko ki
tas filmu festivalis Stock- 
holme, Švedijoj, po bendru 
pavadinimu “Amerikos mo
dernusis menas”. Meko fil
mas “Medžiai ir šautuvai” 
buvo vienas iš penkių ama- 
rikiečių rodomų filmų.

Su broliu Adolfu Jonas ! 
Mekas leidžia Amerikoj 
“Film Culture”. Šiuomi me
tu organizuoja Amerikos 
Filmų Akademiją, kurios 
vienas pagrindinių tikslų 
bus platinti tarp amerikie
čių meninį filmą. Labai ga
limas dalykas, kad “Me
džiai ir šautuvai” kitą mė
nesį pasieks Vilnių.
Kanados dienraštis 
apie lietuvį

Didžiausia s Kanados 
'dienraštis “The Globe & 
Mail”, šeštadienį, kovo 31 
d. prane š ė : “Etchers 

, Choose Valius”.” Toliau 
tekste šitaip rašoma: “Te
lesforas Valius tapo išrink
tas Kanados Grafiku ir 
Graviruotojų draugijos pir
mininku...”
Alfonso Dargio 
paroda Čikagoje

Rochestery, N. Y. valsi- 
joje, gyvenąs dailininkas 

’ įdomiai tapąs aliejumi ant 
rankomis išdirbto japoniš
ko popieriaus, šių metų ba
landžio 28 d. atidarys savo 
darbų parodą Čikagos Čiur- 
lionies galerijoj . Galerijai 
vadovauja dailininkas Z. 
Kolba.
Albino Elskaus paroda

i Brooklyne
Kaunietis Albinas Elskus- 

Bielskis, šiuo metu vienas 
iš labiausiai pasižymėjusių 
vitražistų, taipgi pripažin
tas tapytojas. Siekdamas, 
kad jo kūrinius pažintų sa
vi tautiečiai, jis didesnėse 
kolonijose nuolat ruošia pa
rodas. Neseniai tokia paro
da vyko Čiurlionies Galeri
joj, Čikagoj; praėjusią sa
vaitę ji buvo suruošta 
Brooklyne.
Ir kur tu lietuvių 
nesutiksi!

Kai su džiaugsmu skaitai 
kaip lietuviai jaunieji inži
nieriai stato savo tėvynei ir 
tautai elektrines ir pramo
nę, nustembi žmogus radęs 
Amerikos spaudoj, ir gan 
dažnai, kad štai va, lietuvis 
inžinierius surado raketom 
geresnį motorą, kad štai va, 
inž. Vytautas Šliupas, su 
šeima, išvyko į Liberiją, 
Afrikoj, kur jis vadovaująs 
Kalno Gosfee elektrinės 
statybos paruošiamiesiems 
darbams; vandens ir sausu
mos matavimams, požemi
niams gręžimams ir foto
grametrinių žemėlapių pa
gaminimui. Spauda rašo, 
kad jis jau nuo 1958 Afri
koje dirba šioje srityje 
žmonėms, atgaunantie m s 
ten nepriklausomybę.
Lietuvės paroda New 
Jersey valstijoje

Šiuo metu Hjackensack, 
N. J, valstijoje, YMHA rū
muose, išstatyta lietuvės 
Aleksandros Vitkauskaitės- 
Merkerienės paveikslų pa
roda. Joje išstatyta 16 pas
kutiniųjų darbų.
Pasaulis vis labiau 
domisi Čiurlioniu

Pasaulis v i s daugiau 
sužino ir nustemba iš
girdę apie Konstantiną 
Čiurlionį. Kaip rašoma 
“Draugo” kultūriniam sky
riuje, apie lietuvių genijų

Mes jau ruošiamės 
vasaros veiklai

betNors neskaitlingas, 
labai. darbingas buvo Lite
ratūros Draugijos 185 kuo
pos susirinkimas praėjusį 
trečiadienį. Džiugus buvo 
finansų sekretoriaus pra
nešimas, kad jau turime už 
šiuos metus pasimokėju- 
sius duokles 65 narius. Tik 
dar keletas atsilikę. Tiki
mės, kad ir jie tuoj pasimo-

Nepamiršome ir Chica- 
gos dienraščio “Vilnies”. 
Nutarėme vilniečių suva
žiavimą pasveikinti su de
šimtine. “Vilnis” yra pui
kus laikraštis, ir mes visi 
norime, kad jis tvirtai lai
kytųsi

Bet daugiausia dėmesio i 
kreipėme. į ateinančios va-j 
saros veiklą. Kaip žinia, 
pernai mes turėjome puikų 
vasaros sezoną. Norime, 
kad ateinančioji vasara bū
tų dar puikesnės veiklos 
vasara. Važiuosime į gi
rias, į pajūrius. Vienas toks 
išvažiavimas jau numato
mas birželio mėnesio pra
džioje. Tam reikalui išrin
kome veiklią komisiją. Jon 
įeina kp. pirmininkas Vin
cas Venckūnas, Juozas Za- 
jankauskas ir Albina Mika- 
laus. Bet apie tai dar smar
kiau pasikalbėsime ateinan
čiam susirinkime, kuris, ti
kimės, bus daug skaitlin- 
gesnis. Dalykas, mat, tame, 
kad susirinkime centro sek
retorius Jonas Grybas mus 
užtikrino, jog tame susi
rinkime jau tikrai turėsime 
didžiulę Dr. Margerio para-j 
syta knygą “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje”. Praneši
mas iš Chicagos, girdi, by
loja, kad knyga jau gatava ’ svetainę apie 400. Ir visi su 
ir siuntinėjama kuopoms dideliu dėmesiu klausė kal-

Taigi, visi 185 kuopos na
riai įsitėmykite. Būkite ge
gužės 9 dienos susirinkime.

Tas pats

Moterų Klubo narėms
Lietuvių Moterų klubo 

narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 18 d., 
“Laisvės” salė], Ozone

reikia 
Todėl 
daly

vaukite. Atsiminkime, kad 
čia turime aptarti Motinos 
dienai paminėti mitingą- 
prakalbas (ar kaip pava- 
vadinsime) gegužės 5 d. 
Turime ir kitų labai svar
bių dalykų, kuriuos teks čia 
išspręsti.

Po susirinkimo bus vai
šės.

Reikalų, kuriuos 
aptarti, turime daug* 
visos naras būtinai

Valdyba

New Yorkas. —Atskrido 
Irano (Persijos) šakas Ri- 
za Pahlevi ir jo žmona Fa
rah. Jungtinėse Valstijose 
jie bus virš savaitės laiko.

tilpo platus rašinys portu
galų puošniame, meno žur
nale “Goloquio” Nr. 1. 
Straipsnį parašė Mario 
Dionisio. Straipsnio antraš
tė “Pirma Kandinskio?” 
Išvedama, kad ne Kandins- 
kis, bet Čiurlionis buvo tik
rasis pasaulino abstrakti
nio meno pradininkas. Sen
joras Dionisio pastebi, kad 
Čiurlionis nėra nei griežtas 
abstraktistas, nes daug kas 
jį taip pat laiko ir simbolis
tu. Straipsnis baigiamas 
priminimu, kad kaip ten 
bebūtų, kai Kandinskis pie
šė savo garsųjį paveikslą 
“Abstrakcija”, “Čiurlionis 
jau naudojo kalbą, kuri su
žadina mumyse mūsų bū
ties irracionalines gelmes”.

Mokyto JŲ streikas Pirmas toks milžiniškas 
supurtė New Yorką Niujorko miesto biudžetus v
Balandžio 11 dieną New j kiekvienps mokyklos vaikš-

Yorke įvyko mokytojų 
streikas. Tai pirmas Jung
tinių Valstijų istorijoje bu
vo taip didelis mokytojų 
streikas, kuriame dalyvavo 
virš 20,000 mokytojų.

American Federation of 
Teachers unija pradėjo or
ganizuotis 1916 metais. 
New Yorke yra virš 40,000 
mokytojų. Jie 840 mokyklo
se moko virš milijoną vai
kų. Prieš kiek laiko moky
tojų unijos vadai pareiškė, 
kad New Yorko miesto mo
kytojai mažiau algų gau
na, negu eilėje kitų miestų. 
Unija pareikalavo pakelti 

į streiką. 
Wagneris

; Apšvietos Taryba prieša
kyje su John J. Theobold ir 
M. J. Rubin grasino pava
ryti iš darbo mokytojus, 
kurie išdrįs eiti 
Miesto majoras 
reikalavo susilaikyti nuo 
streiko — tartis. Komer
cinė spauda rašė, kad bus 
“gėda mokytojams ir mies
tui, jeigu jie streikuos”. 
Apšvietos Taryba skelbė, 
kad mokiniai eitų į mokyk
las, nes jos bus atidarytos.

Ir štai atėjo streiko die
na. Daugiau, kaip pusė 
mokytojų sustreikavo. Prie

Gus Hali įspėja Ameriką: 
bus bloga, jei mus nuteis!

Balandžio 4 d. JAV Ko
munistų partijos veikėjas 
Gus .Hali sakė kalbą Niu
jorko City College studen
tams. Jų susirinko į Finley 

kad 
nu- 
gali

bėtojo kiekyįeno ištarto 
žodžio.

—Jei mane ir Benjamin 
J. Davisą teismas nuteis .į 
kalėjimą, — sakė kalbėto
jas, tai nebus nuo to sau
gus joks amerikietis.

Reikia nepamiršti, 
Aukščiausiasis teismas 
tarė, jog komunistas 
būti ne tik tas, kuris nešio
jasi partijos knygutę, o ir 
tas, kuris galvoja kaip ko
munistas arba yra apšauk
tas komunistu.

Kalbėtojas priminė tai, 
kad šiandien komunistais 
reakcionieriai apšaukia net 
ir Eisenhowerį, net ir Tru- 
maną. Na, o neseniai vie
name senatiniame komitete 
Washingtone liudijo gene
rolas Walker, kuris komu
nistais arba jų bendradar
biais apšaukė prezidentą 
Kenedį, Valstybės sekreto
rių Ruską ir kitus.

Gus Hali priminė^ ir ne
garbingos atminties Joe 
McCathy pareiškimą, kad 
Demokratų partijos val
džia, valdžiusi šalį per 20 
metų, “buvo išdavikų val
džia.” ;

Jeigu bus nuteisti kalėji- 
man Hali ir Davis, tai labai 
lengva bus kitiems padary
ti tą patį ir su tais, į ku
riuos Birch draugijos na
riai, taipgi generolas Wal
ker šiandien pirštu rodo. 

COSMOS TRAVEL BUREAU
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRĘS 

RUOŠIANT IŠVYKAS I
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

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

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

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST 45th ST., NEW YORK 86, N. Y. — Tel. CI 5-7711

tinėjo pikietininkai su pla
katais, ant kurių buvo už
rašyta: “Mes streikuoja
me už trumpesnes valandas 
ir geresnę algą.” Virš 5,- 
000 mokytojų pikietavb Ci
ty Hali. Policijos viršinin
kas paskyrė 1,200 polici
ninku “prižiūrėjimui tvar
kos.”

Mokytojai elgėsi kultūriš
kai — jie užrašytais obal- 
siais ir žodžiu reiškė savo 
reikalavimus. Prie eilės mo
kyklų. tarp mokinių įvyko 
susistumdymų, nes vieni 
ėjo į mokyklas, kiti sakė: 
“Mes neisime pro pikietą... 
Mums tėvai liepė neiti pro 
pikietihinkų linijas.” Dau
gybė, gal ir didžiuma, tė
vu isakė savo vaikams nei
ti į mokyklas. Po streiko 
net komercinė spauda pri
pažino, kad “mokiniai ir jų 
tėvai reiškė savo didelę sim
patiją streikuojantiems mo
kytojams.”

New Yorko valstijos 
aukščiausiasis teismas įsa
kė mokytojams grįžti į dar
bą, bet tuo pat kartu pa
tvarkė, kad nebūtų mokyto
jai persekiojami už streiką. 
Mokytojų unijos vadai pri
ėmė teismo patvarkymą.

Gus Hali pripažino, jog 
komunistinis judėjimas 
Amerikoje remiasi 
sizmu-leninizmu.

Oakland, Calif. —Užsida
rė Living Circle Ko. fabri
kas, kuris buvo įrengtas 

' mark- gaminimui 1 slėptuvių nuo 
Bet ko- atominių* bombų. Per 15
• • • i m Ir ’imunistinė pažiūra į visą ei- mėnesių fabriko savininkai tvarkyti”, įsivesti 

lę dalykų keičiasi su besi- Savo tik vieną užsakymą., pagal įstatymus.
keitimu gyvenimo bėgio.

I ' ' * ■

—Visuomenė keičiasi pa
gal tam tikrus, dėsnius, ku
rių nieks negali sustabdyti; 
komunistinis judėjimas sie
kias! socializmo — tai vie
nintelis kelias visoms žmo
nijos problemoms išspręsti.

Kai vienas klausytojų 
paklausė Hali, ką jis mano 
apie padėtį Vietname, kal
bėtojas atsakė:

—Turime iš ten kuo vei
kiausiai pasitraukti.

Studentai smarkiai plojo 
šiam pareiškimui.

Daug klausimų buvo pa
teikta kalbėtojui, ir į visus 
juos jis šaltai, apgalvotai 
atsakė.

40

Puikiai atžymėta 
40 mėty sukaktis

Šiomis dienomis suėjo
metų nuo įsikūrimo žydų 
pažanga us dienraščio 
“Freiheit”. Tas svarbus is
torinis įvykis buvo iškil
mingai atžymėtas balan
džio 6 d. Carnegie Hall, 
Manhattane. Tai buvo vie
nas iš didžiausių masinių 
susirinkimų. Jame dalyva
vo pustrečio tūkstančio 
žmonių.

Vyriausiu kalbėtojum bu
vo dienraščio redaktorius 
Novikas.

Tai jau ir turime majoro 
Wagnerio sudarytą ir pa
skelbtą finansinį 1962— 
1963 metų New Yorko biu
džetą. Tai jau nebe panašus 
į miesto biudžetą, bet į di
džiulės valstybės biudžetą. 
Tikrai milžiniška suma, 
būtent $2,700,000,000! Nie
kados pirmiau šio didmies
čio istorijoje tokio biudže
to dar nėra buvę. Jis už da
bartinį biudžetą dides
nis $223,748,000/

Bet ir tai majoras sakosi 
nesąs pilnai patenkintas. 
Jis turėjęs daug poreikių 
nepatenkinti, visą eilę val
diškų patarnavimų susiau
rinti. Išlaidos galėję būti 
dar gerokai didesnės!

ĮVAIRIOS žinios
Washingtonas. — Spau

dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis smerkė 
plieno kompanijas už pakė
limą plieno kainos. Jis sa
kė, kad jie pasielgė nepai
sydami nei visuomenės, nei 
šalies reikalų (Apie plieno 
kainų pakėlimą ir to reikš
mę bus “L.” plačiau vėliau).

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pasitenkinus, kad 
ji gali daug grūdų parduoti 
Kinijai. 1961 metais parda
vė apie 2,500,000 tonu grū
dų, daugumoje kviečių.

SUSIRINKIMAS
LLD kuopų bendrų paren

gimų Komiteto susirinki
mas įvyks baE 19-tą, 7:30 
Vi vakaro, “Laisvės” salėj e. 
Laiškų nelaukite, Sekr.

PRAŠYMAS
Sveturgimiams ginti Ko

miteto metinis pikni kas 
Midvale kempėje įvyks bir
želio 24 d. Prašo N. Y. ir 
nėwjerziečiūs prietelius re- 
zervuotis tą dieną piknikui.

Paieškojimas
Ieškau brolio Sadausko Jono, 

Antano, kilusio iš Užtakų kaimo, 
Rumšiškių parapijos. Adresas buvo: 
John Saiden, 820—22nd St., Union 
City, N. Y. Norčiau žinoti, ar dar 
gyvas, po karo laiškų jau nerašė. 
Marija Sadauskaitė - Dementavičienė, 
Kaišiadorių rajonas, Rumšiškių paš
tas, Lithuania, USSR.

NAUJAS, PRAKTIŠKAS, IŠLEISTAS 1961 M.

Angly-LietuviŲ Kalini 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.—Laisvė (Liberty)— Penkt., baland. (Apr.) 13, 1962

Išlaidos numatomos daug 
didesnės už įplaukas. Kal
bama apie pakėlimą taksų. 
Pirmoje vietoje būsią pa
kelti taksai ant “nuosavy
bių”. Palies ir smulkius sa
vininkus, mažų namų ir lo
tų savininkus.

Kol kas dar nesimato 
prieš biudžetą protestų. 
Paprastai jų būna. Bus ir 
prieš šitą biudžetą.

Vienas dalykas aiškus: 
pragyvenimas vėl turės vie
noje ar kitoje formoje pa
kilti, pabrangti, pamatysi
te... Turčiams tai nerūpi. 
Bet milijonams Niujorko 
paprastųjų žmonių biudže
tas nežada nieko gero.

Rep.
— ------------------ ----------------------------------------- --------- \

Daugelis prieglaudos ’ 
namy bus uždaryti

Ligo n i n i ų komisionie- 
riaus padėjėjas Robert T. 
Mangum plačiai prabilo 
apie padėtį visokiuose prie
glaudos namuose. Jų yra j 
daugybė. Mieste veikia 106 
lokaliniai prieglaudos na
mai, “nursing homes” vadi
nami. Tai daugiausia senų 
žmonių prieglaudos. Jose 
padėtis prasta. Miesto val
džia susirūpino ir pradėjo 
tyrinėti. Kai kuriuose to
kiuose namuose surado 
skandališką padėtį. Juose 
neprisilaikoma paprasčiau
sių įnamių sveikatai apsau
goti taisyklių.

Mr. Magum žada 45 to
kius namus uždaryti. Liku
siems būsią įsakyta “susi- 

sistemą

;/ .Mjr. <Mangum nesa^o> kas 
bus dayoma su iš- - minėti! 
namų išmestais žmonėmis)

Kur jie prisiglaus?

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

ruošos. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis sekamu adresu: 
A. Slogsnaitis, 953 Madison Street, 
Brooklyn 21, N. Y. (29-33)

Velykiniai Sveik|niinai Nuo 
MR. E. W. CASPAR

Esu lietuvis, ir linkiu visiems 
linksmų Velykų
THE GRAND

FLORIST SHOP
65-87 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

DA. 6-1090
Visokių gėlių ir augalų.

Specialistai sutaisyme vedybinių 
gėlių. Pristatome visur. Kainos 
prieinamos. Kalbame lietuviškai.

Norėčiau jums patarnauti.

p




