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KRISLAI
Kuo puikiausiai.
Naujas pasiutimas 
Puikūs sumanymai. 
Vargšė Kanada! 
Ko siekia Amerika? 
Dolerinė ryklė.
Tiesiai raketieriams.
Dar apie tas melžėjas.

— Rašo A. Bimba —

Visų ūpas pakilęs, visiems 
džiugu. Puikiai pavyko “Lais- 
vės 
važiavmas. Davė 
gražios moralinės ir 
ginės paramos.

Tos mūsų metinės 
yra gilus inspiracijos 
visiems laisviečiams.

bendrovės dalininkų su- 
laikraščiu1 

medžią-

sueigos 
šaltinis

tikraiPrasidėjo nauja ir 
pasiutusi kampanija prieš tą 
mažytę Kubą. Insinuacijos, 
provokacijos, gandai, vienas 
melas lydi kitą melą.

Nejaugi yra planuojama ir 
ruošiama nauja invazija ir tik 
ieškoma priekabės, pasiteisi
nimo ?

Tos kampanijos priešakiu 
atsistojo visiškai nužmogėjęs 
yąūsų didžiosios Niujorko 
valstijos senatorius Keatin- 
gas. Jis nori karo, jis reika
lauja karo. Jam padeda ra
dijo ir televizijos komentato
riai.

Jeigu prieš kiek laiko “Ku
bos krizė“ buvo kaip ir baig
ta, tai šiandien ji vėl labai 
paaštrėjusi.

Amerikos 
budėti, kad 
nesublokštų 
rą.

žmonėms tenka 
reakcionieriai jų 
į naują avantiū-

paremti 
pasiūly-

Sako: “Mes raudamės kare 
nors patys to nežinome”

Washingtonas. —Kolum- 
nistas Royce Brier rašo, 
kad Jungtinės Valstijos 
randasi kare, nors gyvento
jai ir patys to nežino. JAV 
Konstitucija sako: “Tik 
Kongresas turi teisę pa
skelbti karą”. Bet mūsų jė
gos jau kariauja.

Jungtinės Valstijos nėra 
paskelbę karo Pietų Viet- 

bet mūsų 
ten ka-

namo žmonėms, 
militarinės jėgos 
riauja, nes JAV “gelbėja 
tos šalies valdžiai kariauti nurhato 
prieš savo gyventojus. baigsis.

Jungtinių Valstijų mili- 
tarines jėgas komanduoja 
generolas Paul Harkins, 
ten.veikia apie 12,000 JAV 
karininku, lakūnu, marinin- 
kų ir pėstininkų. Veikia 
JAV karo laivynas iš Ra
miojo vandenyno — bloka- 
duodamas Pietų Vietnamo 
krantus. Karas prieš Pie
tų Vietnamo partizanus 
kiekvieną dieną Jungtinėms 
Valstijoms atsieina virš mi
lijono dolerių. Ir JAV mili- 

i tariniai specialistai nei ne- 
kada tas karas

Apsiginklavimo varžybos ir 
Jungtinių Valstijų skolos

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis reikalaus 
Kongreso, kad Jungtinių 
Valstijų skolų lubas pakel
tų iki 316 ir pusės bilijono 
dolerių skolų, nes numato
ma, kad šiemet jų dar susi
darys apie 12 bilijonų dole
rių.

karo 1948 metais buvo 
$253,300,000,000 skolų.

Kenedis ragino Kongresą 
šiemet skirti grynai apsi
ginklavimo reikalams virš 
54 bilijonus dolerių, o viso
kiems tyrimams ir naujųjų 
ginklų išradimams dar virš 
12 bilijonų dolerių.

Generolai, admirolai ir

Galima nuoširdžiai 
prezidento Kenedžio 
mą, kad prie federalinės val
džios būtų įsteigtas Nacionali
nis^ vaiko sveikatos ir žmogaus 
vystymesi institutas. Taip pat 
galima prezidentą pasveikinti 
už pasiūlymą Kongresui iš fe
deralinio iždo paskirti lėšų 
kovai su protinėmis ligomis.

Tai visa žmonių gerovei. 
Tegu nors bilijonas kitas do
lerių nuo g i n k 1 a vimosi nu
krinta tiems opiems liaudies 
poreikiams.

Reikia, kad šie sveiki pre
zidento sumanymai nebūtų 
pamiršti. Reikia už juos ko
voti. iReikia, kad ypač mū- 

didžiosios darbo unijos 
juos tvirtai paremtų.

Tikrai gaila vargšės Kana
dos.^ Jai mūsų vyriausybė į 
rankas bruka atominį ginklą, 
o ji jo nenori! Gerai daro. 
Tegu priešinasi. Visi taikos 
mylėtojai jai simpatizuoja.

Kur protas mūsų preziden
to? Jis tą ginklą bruka į 
rankas Vakarų Vokietijai, 
bruka jį Kanadai. O kas bus, 
jeigu Tarybų Sąjunga pradės 
atominius ginklus dalyti savo 
talkininkams? Jeigu tam ne
bus užstotas kelias, atominis 
ginklas taps taip universalus, 
kaip šautuvas ir revolveris.

Kodėl mūsų Jungtinės Vals
tijos taip susirūpinusios įtrau
kimu Anglijos į taip vadina
mą “Europos bendrą rinką“ ? 
Dabar jau aišku. Jos nori 
per Angliją ant tos rinkos už
dėti savo monopolistinę kont
rolę.

Prancūzams nepatinka. De 
Gaulle priešinasi. Nežinia, ko
kių priemonių prezidentas Ke
nedis griebsis francūzus pasi- 
klupdyti.
^Jdomus diplomatinis spek- 

JaLlis.

% Didžiosios monopolijos bai
gia susidoroti su mūsų taip 
vadinama “laisvąja spauda.“

Ar žinote, kad šiandien vi-
JTąsa 5-tam pusi.)

e i 7Tai dar niekados Jungti-Į atominių ginklų specialistai 
nės Valstijos neturėjo tiek į reikalauja dar daugiau 
valstybinių skolų. Po Na- skirti pinigų apsiginklavi- 
minio karo 1866 metais jų ' mui. Edward Teller, kuris 
buvo $2,800,000,000, po Pir- i vadinamas “vandenilio ‘H-’ 
mojo pasaulinio karo ir bombų tėvu”, reikalauja 
ekonominės krizės 1940 me- nutraukti pasitarimus su 
tais buvo 40 bilijonų dole- TSRS uždraudimui atomi- 
rių, po Antrojo pasaulinio nių ginklų.

Vertingi piešiniai 
ir ją pristatymas

New Yorkas. — Pirma
dienį į New Yorką buvo at- 

! gabenta trys vertingi pie
šiniai, tai Leonardo da Vin
ci garsioji “Mona Lisa”,

TSRS minėjo 20-ties 
metą sukaktį

Maskva. — 1943 m. vasa
rio pirmomis dienomis ga
lutinai buvo sulikviduota 
330,000 vyrų Hitlerio armi
jos, apsuptos Stalingrade,

kuri dabar išstatyta Met- šiemet sukako 20 me- 
ropolitan muziejuje paro- tų nuo tos pergalės. TSRS 

| spaudoje daug buvo rašyta. 
Malinovskis, TSRS 

buvo vežami J. gynybos ministras, pateikė 
“Pravdoje”, 

kuriame persergsti Vakarų 
imperialistus, kurie auklėja 
planus puolimui Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių 
respublikų.

Jis rašo, kad TSRS nieko 
nepuls, bet jeigu imperialis
tai ją puls, tai susilauks to 
paties, ko susilaukė hitleri
ninkai

dai, ir dar du kiti.
Per New Yorką į Atlan-) 

ta, Ga 
Whistlerio piešinys “Mo- ilgą straipsnį 
ther”, ir francūzų artisto 
Georges de la Tour —“Pe
nitent St. Mary Magdale
ne”.

Kadangi tie piešiniai bran
giai įkainuojami ,tai jie bu
vo gabenami šaldytuvuose, 
kur palaikoma nustatyta 
atmosfera, o taipgi didelėje 
apsaugoje.

“RRAVDA” KRITIKAVO 
DEANĄ RUSKĄ

Maskva. — Dienraštis
“Pravda” kritikavo Jungti-

MINĖS LINCOLNO 
GIMTADIENĮ

Washingtonas. — Vasa
rio 12 diena yra A. Lincol-
no gimtadienis. Pietinėse nių Valstijų valstybės sek- 
valstijose Lincolno gimta- retorių, kuris kalbėdamas 
dienio nemini, nes jis 1863 per televizijos tinklus, nors 

ir pripažino, jog Tarybų 
Sąjunga laikosi susitari- 
mų^ bet tuom pat kartu 
žmones kurstė prieš socia
listines šalis. Jis tvirtino, 
kad “komunizmas subank
rutavo”, kad “jis netinka 
Vakarams”, kad “Kuboje 
bus pašalinta dabartinė 
santvarka”.

m. sausio 1 d. paskelbė 
trims milijonams negrų pa- 
liuosavimą iš vergijos.

Baltajame Name prezi- 
jdento žmona turės Lincol- 
no gimimo paminėjimą, į 
kurį užkvietė 800 svečių.

Roma.— Popiežius Jonas 
XXIII gavo šaltį,

Meksikoje susekė tris 
Kubos priešų centrus:

Mexico City. — Meksikos amunicija yra Jungtinių 
reporteris, nuteistas, natoriai, kaip tai K. B. Kea- vyriausybė susekė tris Ku- Valstijų gamybos.

- ’ , i,. — • •' - - - Suokalbininkų centrai ra
dosi Vera Cruz ir Chiapas 

ie 
z-. , zt v - , ; VI LlClLClllCllVO I tuos

T7......................... , ,iPV0S ę°rveynusove ku-i centrus sutraukta šimtai
Vieni is jų tvirtina, kad-bietp dabartines Kubos priešU) kurie ten da- 

( re karinius pratimus — uz- 
; puolimui Kubos.

Padarius kratą surasta Į Atrodo, kad Kubos prie- 
, nors pre- 

' 500 šautuvų, apie 100 revol- zidentas Kenedis pasižadė- 
1 | veriu, šimtai dėžių su ran-1 jo, kad nebus daroma inva- 

! kine mis granatomis ir zija iš JAV ir kitų Ameri- 
amunicija. Visi ginklai ir kos valstybių.

Nauji išmistai apie 
Kubos respubliką

Washingtonas. — Kubos 
hollahd, “The London Daily I pabėgėliai ir kai kurie se-! 
Mail” : ‘ ’
šešiems mėnesiams kalėji-• tingas, D. C. Bruce, vieni i bos priešų žmogžudžių— 
mo, R. Foster, “The London su kitais belenktyniaudami : centrus Centrai susekti po 
Daily Sketch” - trims mė-; skelbia visokių prasimany-Į to, kai Kubos priešas Juan P>'ovincijose- Pastaroji pri 
nesiams, o kiek pirmiau mų apie Kubą. ------ i... ; Guatemalos sienos. Į tuo
reporteris D. Clough buvo 
nuteistas sesiems mėne- Kuboje randasi 25,000! tvarkos šalininką, Mauricio 
siams kalėjimo. , TSRS armijos vyrų, koman-' Arias Rezaną.

Jie aprašydami W. J. doje penkių generolų, kiti, | Padarius kratą l______

Vassall io teismą, kuris bu- kad ten randasi paslėptu 240 rankinių kulkosvaidžiu,1 šai nenurimsta, 
vo kaltinamas snipavime raketų, o treti, buk TSRS 
TSRS, buvo dąug prirašę laivais vėl į Kuba gabena 
sensacijų, bet atsisakė ati-; “ofensyvos ginklų”, 
dengti teismui savo infor
macijų šaltiniu^.

Anglai nuteisė tris | 
reporterius i

Londonas. — B. Mul-;

Welling tonas, Nauj o j i 
Zelandija. — Išplaukė lai
vas “Mercury”, 9,000 tonų 
įtalpos, kuris tiesia į Fiji 
salą 1,200 mylių ilgio po
vandeninį telegrafo laidą.

Jų pasakomis pasinikti- 
no net toks Kubos nedrau
gas, kaip McNamara, JAV 
gynybos sekretorius, pa
reikšdamas, kad JAV vy
riausybė, per Centrinę žval
gybos agentūra, geriau ži
no kas darosi Kuboje, negu 
tų paskalų skleidėjai.

JAV vis pumpuoja 
ginklui į Indiją

New Delhi.-f- J. Valstijos 
Indijai jau-suteikė už ketu-- 
ris ir pusę biliiono dolerių 
ginklų, amunicijos ir eko
nominės pagalbos.

Dabar tai < daroma, kad 
Tai daroma, /-kad stipriai 
apginklavus Indiją, nes 
JAV karo specialistai ma
no, kad ateinantį pavasarį 
vėl prasidės mūšiai prie 
Indijos ir Kinijos sienos.

Iš JAV, Anglijos ir kitų 
NATO valstybių ginklus 
gabena lėktuvais ir laivais. 
Pribuvo eskadri 1 ė s JAV 
gamybos mūšio sprūsminių 
lėktuvų. Atvyko daug ge
nerolų, pulkininkų, karinin
kų, o jų tarpe ir generolas 
John Kelly, kuris skaito-

mas Kinijos reikalų “spe
cialistu.” ■.

Numatoma, kad šiais me
tais dar JAV suteiks Indi
jai visokios pagalbos už 
$435,000,000. Jos. reikalauja, 
kad teiktu pagalbos ir kiti 
NATO ir SEATO karo są
jungų nariai.

• Nehru raportavo, kad 
pasienio įvykiai sudavė di
delį smūgį Indijos komunis
tams, kurie susiskaldę, nes 
vieni remia Indijos vyriau
sybę, o kiti priešinasi. Da
bar kalėjimuose randasi 
virš 400 komunistų, kuriuos 
Nehru valdžia areštavo 
“Indijos saugumo sumeti
mais”.

Jungtinių V aisti j ų ir Kanados 
santykiai žymiai pablogėjo 
Ottawa.—Kanados prem- j (konservatorių) partija tu- 

jeras John Diefenbaker ri 116 deputatų, “liberalai” 
kaltina Jungtines Valstijas, 100, o kiti deputatai yra 
kad jos kišasi‘į Kanados vi
daus reikalus. Jis atsisako 
priimti JAV atomines bom
bas. Sako, kad Kanada pa
ti gali atominių ginklų pa
sigaminti.

’ Jungtinių Valstijų ato-. 
minių ginklų politiką remia 
taip vadinami “liberalai”į 
priešakyje su L. B. Pearso- 
nu. Jie grasina priversti 
Kanados valdžią paleisti 
parlamentą ir reikalauja fenbakerio vyriausybė par- 
paskelbti naujus rinkimus, lamente dviem balsais ne- 

Kanados parlamentą su- gavo
daro 265 deputatai, iš tol premjeras paskelbė parla- 
skai č, i a u s Diefenbakerio ' mento paleidimą.

“liberalai

nuo kitų partijų.
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų valstybės 
sekretorius Dean; Ruskas 
piktai išstojo prieš dabarti
nę Kanados vyriausybę. Jis 
sako, kad Kanados vyriau
sybė “ardo Vakarų apsigy- 

;nimo planą”.

Ottawa. —Premjero Die-

pasitikėjimo. Todėl

Vėl pasimojo prieš 
tymsterią uniją

New Yorkas. — Teams- 
terių uniją, kuri turi apie 
du milijonus narių, puola 
ne tik kompanijos, įvairūs 
JAV komitetai ir A’FL-CIO 
vadai, bet ir apdraudos 
kompanijos.

Pagal Landrum - Griffin 
įstatymą kiekvienas unijos 
lokalo viršininkas turi būti 
po $5,000 kaucija. Kuris to 
neturi, tam gresia metai 
kalėjimo ir $10,000 bauda.

Paprastai kauciją užsta
to tam tikros kompanijos. 
Tymsterių viršininkai buvo 
po Citizens Casualty Co. 
kaucijomis, kuriai unija 
per metus sumokėdavo 
$270,000 už 1,000 lokalų 
viršininkų kaucijas. Dabar 
minėta kompanija atsisakė 
už tymsterių unijos virši
ninkus užstatyti kaucijas. 
Unija kreipėsi į kitas kom
panijas, tai ir iš jų 232 tąi 
pat padarė—atsisakė.

GENEROLAS “MOLIS” 
GAVO NAUJĄ DARBĄ
New Yorkas. — Chase 

Manhattan bankas išrinko 
generolą Lučių Clay (Mo
lis) direktoriumi Chase In
ternational Investment kor
poracijos, kuri šio banko 
pinigus investuoja kitose 
šalyse.

FRANCŪZIJOS IR 
TSRS SUTARTIS

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Francūzija pasi
rašė 1963—1965 metams 
prekybos sutartį, pagal ku
rią metinė prekyba sieks 
$100,-000,000. .

TSRS parduos Francūzi- 
jai kietos anglies, naftos, 
mangano, mašinų ir kitų 
reikmenų, o iš Francūzijos 
gaus cheminių gaminių, 
elektrinių motorų ir kito
kios mašinerijos.

JAV nedarbas ir 
vėl padidėjo

Washingtonas. — Sausio 
mėnesį bedarbių skaičius 
padidėjo 855,000, tai nedar
bo apdraudą imančių jau 
yra 4,660,000. Jungtinių 
Valstijų darbo departamen
to sekretorius sako, kad 
dirbančiųjų yra 66,000,000.

Bet darbo unijų vadai su 
šiomis skaitlinėmis nesutin
ka. Jie mano, kad mūsų ša
lyje norinčių dirbti, o nega
linčių darbo gauti yra 
5,600,000. Mat, JAV darbo 
departamentas sprend ž i a 
tik pagal skaičių gaunančių 
nedarbo apdraudą, o unijų 
vadai įskaito ir tuos, kurie 
po apdrauda nepaeina — 
jaunuolius, ir 'kurių ap
drauda jau pasibaigus.

Ar Francūzija ir 
T. Sąjunga artėja?

Paryžius. — Po to, kai 
Francūzija griežtai atsisa
kė įsileisti Angliją į Euro
pos “Common Market” pre
kybos sąjungą, tai čia di
plomatai daug spekuliuoja.

Yra žinoma, kad De 
Gaulle valdininkai ir TSRS 
ambasadorius jau 
kelis pasimatymus.

Sakoma, kad De 
linkęs padaryti su
nekariavimo sutartį, nes tas 
pakeltų jo prestižą Euro
poje. Jis linkęs pripažinti 
Lenkijos vakarinę sieną iš
ilgai oderio ir Nęisse upių. 
Taipgi sako, kau \ sutiktų 
ištraukti Vakarų 
nes jėgas iš vakar 
lyno.

turėjo

Gaulle
TSRS

lilitari- 
o Ber-

Ottawa.
rinkimai įvyks balandžio 
8 dieną.

- Parlamento

Wachingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo grįžo genero
las E. G. Wheeler, JAV ar
mijas štabo viršininkas. Jis 
sako, kad Pietų Vietnamo 
valdžia su JAV pagalba už 
trejų metų laimės karą 
prieš partizanus.

ANGLAMS NEPATINKA 
JAV POLITIKA

Londonas. — Anglijos 
valdininkai yra nepasiten
kinę Jungtinių Valstijų pa- 
diktąvimu “Skynoll” rake
tų reikalais politikos, o da
bar jau iškilo JAV nesuti
kimai ir su Kanada. Anglai 
sako, kad tai rezultatas 
JAV diktuojamos politikos.

APIE PROTINIŲ 
LIGONIŲ GYDYMĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis stoja už tai, 
kad JAV skirtų protinių li
gonių gydymui $85,000,000 
per ketveris metus. Dabar 
nuolatos ligoninėse randasi 
800,000 protinių liganių, o 
kiekvieneriais metais gema 
120,000 protiniai -silpnų vai
kų.

Paryžius. — Francūzijos 
militaristai mano, kad jie 
turi trijų rūšių “Mirage” 
sprūsminių lėktuvų, kurie 
gali nešti atomines bombas.

Sane, Jemenas. — Jeme
no respublikos vyriausybe 
paskelbė, kad pabaigoje 
vasario įvyks vietinių savi
valdybių rinkimai.
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žemiau telpa ištraukos iš pranešimo metiniam lais- 

viečių suvažiavimui, įvykusiam 1963 m. vasario mėn. 3 
d. /Xmerican-Russian salėje, Niujorke.

Praėjusieji metai nebuvo mums, kurie stovime prie 
laikraščio išleidimo, kuo nors ypatingi. Bendrovės direk
torių taryba ir visas “Laisvės” kolektyvas tarėmės, dir
bome ir išleidome “Laisvę” reguliariai.

Pasauline plotme, tačiau, praėjusiais metais buvo 
momentas, sukrėtęs visą žmoniją. Tik prisiminkime spa
lio mėnesio dienas, — t. v. “Kubos krizę”, kai Pentago
nas buvo pasimojęs užpulti Kubos respubliką ir pradėti I 
pasaulinį karą. Tai buvo baisios dienos, sunkus metas! 
Ir jei ne Tarybų Sąjungos taiki politiką, jei N. Chruščio
vas būtų neįsikišęs, jei prezidentas Kenedis nebūtų su 
Chruščiovo siūlymais sutikęs, tai nežinia, kas būtų at
sitikę; gal mes jau nebūtume šiandien suvažiavę ir ta
ręsi.

Branduolinis karas buvo išvengtas; jei ne oficialiai,

įstatymo, pagal kurį valdžia pradėjo persekioti kai ku
rias pažangias organizacijas, spaudą ir pavienius asme
nis. Mes tai kovai pritariame, kadangi toji'kova yra už 
visų amerikiečių laisvę, už Konstitucijos gynimą, už 
šviesesnį rytojų. Reakcionieriai JAV Kongrese, nemįęgą.; 
jie ruošia žiaurius įstatymus prieš darbininkus;1 ir pra^ 
ves, jei darbininkų judėjimas snaus.

Reikia įsijungti į kovą už tai, kad Kongresas pra
vestų įstatymą, pagal kurį seno amžiaus žmonėms būtų 
teikiama nempkaiųa medicininė pagalba ir gydymas. 
Šis klausimas paliečia labai daug lietuvių darbo žmonių.

Matote, kokios didžiausios problemos šiandien 
prieš mūsų visų akis!

LIETUVA IR MES
Mūsų ryšiai su Lietuva geri. Iš ten “Laisvei” 

ir “dideli” ir “maži” žmonės, informuodami mus,

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
rastis pasipiktinusiai rašo 
apie Vakarų Berlyną, kiu
ris, girdi, nūdien pavirto 
visai “nuodėmingu miestu”.

Daugelis miesto gyvento
jų, sakoma, paneigė visas 
senąsias kultūrines tradici
jas, pasinėrė į laukiniškas 
puotas. Gyvenimas darosi 
visai nenormalus.

Kriminalinė policija vie
ną savaitę areštavo 33 ve
dusias poras, kurios prak
tikavo taip vadinamą “kup- 
pelei”: reiškia, kad ištvir
kę vyrai verčia savo žmo
nas lytiniai santykiauti su 
kitais vyrais. Net turtingų- 
jų apgyventame sektbriuje. 
Grunewalde šimtai porų^ 
praktikuoja “laisvą meilę” 

—vyrai mainikaujasi su ki
tu žmonomis.

Naktiniai klubai daro di
džiulį biznį. Gėrimai upe
liais plaukia. Žmonės gyve
na su ta diena, atrodo, ne
paisydami rytojaus. Labai 
panašu į biblijinius Sodo
mos ir Gomoros miestus.

Tai amerikinės šaltojo 
karo politikos pasekmės.

“Tačiau mes matome pa
radoksą mūsų pačių drau
gijoje — beveik kasdien—, 
kai bet kas, kalbantis prie
lankiai apie pastovios 
taikos viltį, gali tuoj 
apšauktas išdaviku”.

Teisingai pasakyta.
.1 kanka prisiminti Washing

tone ir kitur vedamus tyri
nėjimus tų žmonių ir orga
nizacijų, kas tik kiek smar
kiau kovoja už pastovią 
taiką. Minimas laikraštis 
irgi palaiko šniukštinėtojus 
ir ne vieną taikos kovotoją 
apšaukia išdaviku.

Vyrai pavadavo moteris
Graikijos miestelyje Mo- 

'necclisia sausio 8 d. buvo 
minėta moterų diena seka
mai:

1 Visi vyr .1 turėjo pasilik
ti tą dieną namuose—virti 
valgį, vaikus prižiūrėti ir 
kitus namų darbus atlikti. 
Visos moterys išėjo laukan 
—laikė viešas įstaigas, vai
šinosi, kalbėjo apie politi
ką ir kitais klausimais. Jei
gu kuris vyras bandė 
iš namų, tai tas gavo 
vandeniu pašventinti.

’! Moterys teigia,.kad 
davė atsilikusiems kr aš- J*e senovėje pagonys

švęsdavo moterų dieną, tai 
i dabar ir minimo miestelio 
1 moterys atgaivino seną tra-

Ar doleriais galima 
< panaikinti skurdą?
Paut^b.; Hoffman, vienas* F1

Mąrshailb^plano reikalų ve
dėjų, iš savo patyrimo pa
rašė knygą “World With
out Want” (Pasaulis be 
skurdo). ‘

Knygos įvade jis sako: 
“Aš geidžiu šioje knygoje 
perduoti jums nors dalį 
jausmo, kaip plečiasi nera
mumas tarp žmonių dauge
lyje atsilikusių šalių, ku
rias aš 10 metų bėgiu lan
kiau”. Tie neramūs žmo
nės siekiasi būdų, kaip pa
gerinti savo gyvenimo są
lygas. Jie nenuolaidžiai ko
voja prieš bet kokį kolonia
lizmą. Turtingųjų šalių pa- į J 
galbą jiems būtinai reika
linga.

Jungtinės Valstijos, sako 
O praėjusių metų gale minėtos šiluminės elektrinės ' Hoffman, jau išleido kitų 

pirmoji turbina jau buvo paleista darban, jau duoda Lie- i kraštų “ekonminei pagal- 
tuvai šviesos ir jėgos. Šiemet statytojai žada paleisti ir bai 
kitą turbiną. Tai džiuginantis dalykas kiekvienam Lietu- rių. Iš tos milžiniškos 
vos sūnui ir dukrai, nežiūrint, kur jis begyventų. i__  1.. liLj__ ... ___

Kėdainiuose baigtas statyti milžiniškas chemijos1 ėjo i Vakarų Europos šalis, 
kurios dabar jau gali kon- 

rin-

stovi

raso 
kas 

darosi mūsų tėvų žemėje. O ten darosi dideli dalykai. 
Vyksta milžiniškos statybos, plečiasi pramonė, statosi 
nauji miestai, tarsi kokioje pasakoje! 1 •

Tik neseniai tarp Vilniaus ir Kauno įsikūrė naujas 
miestas—Elektrėnai, kuriama statoma milžiniška šilu
minė elektrinė—didžiausia .Pabaltijyje. .Mes per spaudą 
kreipėmės į elektrėniečius, kad jie parašytų mūsų laik
raščiui apie savo ir kitų žygius statant elektrinę ir nau
ją miestą. Skaitytojai gerai atsimena, kaip, naujo Lietu
vos miesto statytojai gausiai atsiliepė į mūsų prašymą; 
daugelis jų parašė Speciales mums korespondencijas. 
Miela visa tai buvo skaityti.

O praėjusių metų gale, minėtos šiluminės elektrinės

” virš 49 bilijonus dole- 
su- 

mos 30 bilijonu doleriu nu

tai bent formaliai, buvo užtikrinta Kubai, teise laisvai |fa^rpęas—kombinatas, kuris, be kitų svarbių cheminių kurios dabar jau gali 
gyvuoti, pažadant, kad JAV^nedarys jon invazijos. . aip ig^įpbysčių, gamins chemines trąšas žemes ūkiui. Kaune kuruoti tarptautinėje
bus toliau, nežinia. Tikėkimės, kad po “Kubos krizės” ; 
tarptautiniai santykiai vystysis taikos linkme; kad im
perialistai bus suvaldyti, nežiūrint kai kurių reakcinių 
rėksnių, keliančių triukšmą, būk Kuba tebesanti JAV 
pavojinga. p-

Ir “Kubos krizė” dar ir dar patvirtino tai, kad žmo
nija neprivalo nė minutei ramiai sėdėti; ji turi budėti. 
Nuolat ir nuolat reikia stovėti taikos išlaikymo sargy
boje !

Mūsų laikraštis visuomet statė, tebestato ir statys 
taikos išlaikymo klausimą pačiu svarbiausiu Amerikai 
ir visai žmonijai.

Liaudies judėjimas dėl nusiginklavimo ir taikos iš
laikymo praėjusiais metais buvo didelis. Pats didžiau
sias įvykis buvo 1962 metų vasarą Maskvoje—milžiniš
kas Pasaulinis koilg'resas už visuotinį nusiginklavimą ir 
taiką. Dalyvavo 2,500 delegatų iš 121 šalies. Tai buvo 
kongresas, išjudinęs kovai už taikos pasaulyje išlaikymą 
milijonus žmonių!

Praėjusiais metais Amerikoje ypač gražiai, garbin
gai pasireiškė amerikietės moterys, kovojusios už nusi
ginklavimą, už taiką. Jos ruošė didžiules demonstraci
jas; ruošė pikietus ties atitinkamomis įstaigomis.

Tik dėl to moterų judėjimo vadoves kongresinis ne- 
- amerikinės veiklos tyrinėjimo komitetas šaukė į Wash- 

ingtoną inkvizicijai. Ir ten, turime pabrėžti, moterys 
pasirodė puikiai: iš defensyvo, jos išvystė prieš pačius 
ragangaudžius ofensyvą, ir tai pasiliks Amerikos isto
rijoje gražiausias puslapis.

Be abejonės, žmonių judėjimas už nusiginklavimą 
ir taiką vis plėsis ir didės. Lietuviai darbo žmonės pri
valo kuo kas gali prie to judėjimo prisidėti.

Praėjusiais metais JAV prasidėjo didesnė kova už 
35 valandų darbo savaitę. Toji kova, palyginti, dar ne
buvo labai plati — ji tik prasideda? Kaip žinia, AFL- 
CIO vadovai oficialiai pasisakė už 35 valandų darbo sa
vaitę, tačiau jie neveda aktyvios už tai kovos. 0 visgi 
.Čia ir ten-prasidėjo darbininkų streikai, ir sakoma, 
streikų šiemet bus daug daugiau ir didesnių. Kodėl gi 
šiandien statomi reikalavimai dėl įvedimo 35 valandų 
darbo savaitės?

Todėl, kad automatija—automatiškų mašinų įvedi
mas į pramonę—mėto iš darbų tūkstančius darbininkų. 
Šiuo metu šalyje yra apie penki milijonai bedarbių; jei 
organizuoti darbininkai nekovos už sutrumpinimą darbo 
Valandų, bedarbių skaičius vis augs.

Imkime geležinkelių pramonę. Kompanijos nusita
rė paleisti iš darbo tarp 60—80 tūkstančių darbininkų; 
juos skelbia esant “tinginiais”, “imančiais algas be dar
bo.”

Geležinkeliečių unijos prirodė faktais, kad, nežiū
rint kompanijų skelbimo, būk darbininkai tinginiaują, 
šiandien geležinkelių darbininkai pagamina 40 procen
tų produkcijos daugiau negu prieš 10 metų. Darbo uni
jos buvo galvojusios skelbti streiką, bet valdžia įsikišo, 
streikas neįvyko; darbo unijos apeliamo į Aukščiausiąjį 
teismą. Kuo visa tai baigsis, dar nežinia.

Buvo sustreikavę Atlanto pakraščio uostų laivakro- 
Viai—apie 100,000 jų. Sustreikavo Niujorko didžiųjų 
dienraščių spaustuvių darbininkai, streikas tebesitęsia. 
Buvo sustreikavę Filadelfijos miesto važiuotos darbinin
kai. Streikuoja šen ir ten kitose pramonėse darbininkai. 
Ir šie streikai vyksta, be kitko, ir prieš tai, kad kompa
nijos, automatijos pagalba, paleidžia iš darbo darbi
ninkus.

Ką gi visa tai rodo? Tai rodo, kad reikia plačiu ba
ru imtis priemonių, reikalaujant, kad būtų įvesta 35 va
landų darbo savaitė, nors tam prezidentas Kenedis prie
šinasi. Jei darbininkai to nereikalaus, jei nekovos, plė
sis nedarbas ir skurdas, o turčiai vis labiau lobs!

Automatiškų mašinų į pramones įvedimas—nuopel
nas darbo žmonių. Dėl to reikia visa daryti, kad tos ma
šinos darbo žmonėms gyvenimą lengvintų, o nesunkintų!

Amerikos žmonės kovoja už pilietines teises ir lais
ves. Jie kovoja už atmetimą pragaištingo McCarrano

'statoma dirbtinio pluošto gamykla, Jonavoje Azotinių koje su Amerika. Žinoma 
trąšų gamykla. Suminėjau tik keletą. O tokių užmojų toji pagalba nieko gero ne-! . 
daug, čia visų neišvardinsiu.

Kitais žodžiais: Lietuva, mūsų gimtoji žemė, kyla tams Afrikoje, Azijoje, Lo- 
pramonėje, kyla ekonomikoje, kartu kyla ir žmonių gy- tynų Amerikoje, 
venimo lygis.Kyla mūsų tąuta ir kultūroje-kyla sparčiais tem- j buvoTšmesti’^^militarinei” Sms^elabS
pais. Negalima praeiti pro šalį nepaminėjus, kokį laimė
jimą lietuvių literatūra pasiekė, kai praėjusiais metais

militarinei” 
pagalbai” tose, šalyse, kur 
liaudis smarkiau kovoja

poetui Eduaidui Mieželaičiui buvo suteikta leninine pre- prįe§ savo fašistiniai dikta- 
miifi ‘ '/mnoni ' , .v, m • •mija už “Žmogų”!.. • ,

Visa tai mes atžymime laikrašty, visa tai parodome 
užsieny gyvenančiam lietuviui, kad jis matytų, kad jis 
suprastų tuos milžiniškus pasiekimus,■jokius mūsų tau
ta darbtarybinėmis sąlygomis4;.y< . :

Pernai taip pat į Lietuvą buvo,, nuvykusi JAV, lietu-' 
vių:turistų grupė. Iš1 ten grįžę, grupės dalyviai per mū- , 
sų‘ špaūdą pasidkliiio savo ‘įgytais įspūdžiais su mūsų 
skaitytojais. v.., ... .... . • . _
vera Karosiene apie impulevičinių hitleriųių žudikų dzioms, kurios visai nesiru-

tai- 
būt

išeiti 
šaltu

seno-
taip

vyrams nelabai patinka.

“Nuodėmingas miestas”
Vienas komercinis laik-toriškas valdžias. Toji pa

galba, suprantama, žymiai 
nublogino tų šalių ekono
minį žmonių gyvenimą.

Virš 10 bilijonų, .tiesa, nu
ėjo atsįlįkusių šalių; “eko
nominei pagalbai”, bet pa

skaitytoj ais. Ypatingai svarbių įnfirmaeiją suteikė Ksa- šalių yaj-
ve.ra Karosiene apie impulevičinių hitleriųių žudikų dzioms, kurios visai nesiru- 
Kaune teismą, kuriame jai teko asmeniškai;dalyvauti. |Pina haūdies gerbūviu.

Vadinasi, tie 49 bilijonai į
dolerių nesuteikė reikiamos ' kijos lietuviai, kurių Seinų 
paramos atsilikusių šalių krašte yra nemaža. Grįžęs 
skurde gyvenantiems žmo- iš Lenkijos, savo kelionės 
nėms. Paul Hoffman pripa- įspūdžius aprašė laikrašty- 
žįsta, kad tokia pagalba je “Tėviškės žiburiai.” 

vykusi Vilniaus “Žalgirio” irkluotojų komanda aštuo- nepastojo .nei komunizmui 
nių vyrų sudėtyje. Varžėsi ji su rinktinėmis amerikinė- kelio, 
mis komandomis, na, ir laimėjo pergalės vainiką! Tai 
buvo nepaprastas įvykis to sporto istorijoje. Žalgirie
čiai buvo susitikę su Filadelfijos lietuviaisi O kai jie at
vyko į Niujorką, tai mūsų laikraštis suruošė jiems susi
tikimą mūsų pačių pastogėje. Puikus, šiltas, sakyčiau 
entuziastiškas buvo tas susitikimas. Kuriam teko proga 
jame dalyvauti, niekad nepamirš! r

Vėliau buvo atvykusios tarybinės krepšininkų ko
mandos —vyrų ir moterų; jos varžėsi su' amerikiniais 
krepšininkais. Moterų komandos treneris buvo Stasys 
Butautas, o toje komandoje viena žaidėjų — Jūrate

Su Lietuva palaikome visokeriopą ryšį, tam pasiek
ti išnaudojame kiekvieną progą progelę. Kai tik atvyks
ta iš Lietuvos koks žmogus, mes bandome'su juo susitik
ti — jei negalime platesnio susitikimo »suorganizuoti, 
darome siauresnį, asmeninį. p ■■

Praėjusią vasarą, kaip žinoma, į Filadelfiją buvo at-

Būsimas prezidentas...
Generalinio prokur oro 

Roberto Kenedžio 6 metų 
sūnus David dabar didžiuo
jasi paveikslu, kuris jam 
esant Baltojo Namo pievo
je buvo nuimtas ir kuriam 
prez. Kenedis įrašė seka
mai: “Busimasis preziden
tas apžiūri savo nuosavy-

Dabar David ir giriasi, 
kad jis užaugęs tikrai bus 
prezidentu.

Kan. J. Končius rašo netiesą
1962 m. vasarą Lenkijos 

Liaudies Respublikoje, kaip 
CARE1 atstovas, lankėsi 
kūn. J. Končius; Pabuvojo 
dideliuose Lenkijos miestuo
se, užniko ir į Punską pasi
domėti, kaip gyvena Len-

Tarp kitko kun; Končius 
rašo ir apie Punsko vi- j i i • v i • v • 'Hoffman dabar pripažįs- jurįnę mokyklą ir štai čia 

ta neturįs praktiškos pro
gramos”, kokiu būdu panai- , • * , -j . MM • 0 dipbllj Jv
ta neturįs “praktiškos pro-

kinti skurdą atsilikusiuose 
kraštuose.

Skurdą panaikinti dole
riais nevyksta, kadangi tie 
doleriai aplinkiniais keliais 
paten k a monopolistiniam 
kapitalui, kuris atsiliku
siuose kraštuose turi savo

, nuo

jis apsilenkia su tiesa 
s rašoma, j 

lietuviai Punske turi savo 
gimnaziją, kad i 
yra valdžios išlaikoma, pa-i 
duoda tikslų mokinių skai
čių. Tai tiesa, bet netiesą

mokykla lietuvių dėstomąja 
kalba. Visos šios mokyk
los yra valdžios išlaikomos, 
mokytojai daugumoje lietu
viai, kurie su meile diegia 
lietuvišką žodį į vaikų sie
las.

Lietuviai Punske turi sa
vo kultūros namus, kurie 
organizuoja Punsko ir apy
linkės lietuvių kultūrinį 
gyvenimą: ruošia vakarus, 
vaidinimus, kuriuose skam
ba lietuvių kalba .

Štai kokia yra tikrovė. 
Negražu meluoti ir klaidin- 

kad tautiečius, kanauninke!
j J. Margaitis

mokykla Punskas, 1963. I. 29

Daktaraite. Norėjome ir šiuodu mūsų tautiečius supa- investmentus ir lupa 
žindinti su platesne Niujorko lietuvių visuomene, deja, liaudies kūno devynis kai- 
laiko ribotumas neleido tai padaryti: užteko kai ku- ]įus> 
riems mūsų su svečiais pasikalbėti. _ :__

Ateityje žadame daryti tą patį: informuoti mūsų jau ryškesnės taikingam
skaityto jus ir plačiąją JAV lietuvių visuomenę apie tai, 
kas darosi Lietuvoje, apie mūsų tautos, Lietuvos sūnų 
ir dukrų atsižymėjimus visokiose gyvenimo srityse.

Mes sekame, rašome ir kalbame apie tai, kas daro
si Tarybų Lietuvoje, o Lietuvos žmonės seka, stebi mū- 
sų-visuomeninį gyvenimą, jį aprašo, atžymi savo spau
doje ir per radiją.

Lietuvoje leidžiamos JAV lietuvių rašytojų knygos. 
Ten plačiai žinomas d-ras A. Mangieris, kurio eilė kny
gų žmonių skaitoma; žinoma čikagietė S. Tomariene— 
dvi jos knygos išleistos Lietuvoje. Neseniai Vilniuje iš
leido čikagiečio S. J. Jokubkos knygą, taipgi A. Mor
kaus (dipuko rašytojo) knygą.

Vilniaus “Tiesoje” mūsų Pranas Buknys dažnai pa
rašo biografinius duomenis apie JAV lietuvių pažan
giuosius • < veikėjus—mirusius ir gyvus, atsižymėjusius 
savo dalbai s mūsų judėjime. Per “Tiesos” skiltis Lietu
vos žmonės plačiai susipažįsta su mūsų žmonėmis. Atsi
minkime, kad “Tiesos” tiražas siekia kur kas daugiau 
kaip 200,000 egz.

Lietuvos žmonės pagerbia mūsų veikėjus, o tai reiš
kia pagerbia visą pažangųjį mūsų judėjimą.

Antai praėjusių metų lapkričio 10 d. sukako 75 me
tai, kai gimė Leonas. Prūseika. Mes čia tą įvykį kažkaip 
pramiegojome, bet ne Lietuva! Vilniuje, Kybartuose, 
Virbalyje, buvo suruošti mitingai L. Prūseikos 75-osioms 
gimimo metinėms atžymėti. Lietuvos vyriausybės nuta
rimu Leono Prūseikos vardu buvo pavadinti Kybartų

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

sambūviui prošvaistes
Philadelphijos laikraštis 

“Inquirer”, linkėdamas vi- - ------ ----- ,
siems laimingų 1963 metų, I mokiniai ją gražiai moka, 
priminė, jog sekamais ke
liais mėnesiais galima tikė
tis žymių progų žmonijai 
atsitraukti “nuo grąsinan- 
oios branduolinės katastro
fos prarajos ir padaryti 
žymią pažangą” tarptauti
nių santykių gerinimo link
mėje. Svarbiausias pasau
liui klausimas — pastovi 
taika.

“Inquirer” redakcija to
dėl primena mūsų valdžiai 
šiuo metu rimtai ieškoti ga
limybių taikingam susitari
mui. Pataria nelaukti vei
kimo, kai krizė jau išsiplė
tusi,. bet iš anksto imtis 
priemonių, sulaikančių kri
zės iškilimą.

Bet kova už taikingą 
sambūvį tebėra sunki, viso
kios skerspaines tebėra ne- 

I nugalėtos. Minimas laikraš- 
( tis pastebim

„n

Gabi kazachų šeima 
kanauninkas plepa rašyda-| Tarabajevų šeima, gyVe
rnas, kad viskas mokykloje nan^į Alma-Atoje, neseniai 
yra dėstoma lenkų kalba. atšventė idomų jubiliejų’^ 
Taip rašydamas jis pats sau 
prieštarauja, nes rašo, kad 
“mokiniai puikiai kalba lie
tuviškai.” Kaip tai supras
ti?

Pagal kan. Končių išeina, 
jog mokykloje lietuvių kal
bos nemokoma, tuo tarpu

Kad išmokti kalbą — rei
kia jos mokytis. Reiškia, ir 
lietuvių kalbos Punsko gim
nazijoje mokoma.

Iš straipsnio matyti, kad 
kan. Končius Punske turėjo 
neblogus informatorius, ku
rie pateikė tikslius duo
menis apie Punsko, gimna
ziją, kuriam gi tiksĮui ta
da, kanauninke, jums prisi
ėjo įsiteikti ir parodyti, 
kad, štai, žiūrėkite, Lenki
joje niekas nepasikeitė: lie
tuviai neturi teisės mokytis 
savo gimtosios kalbos, soci
alistinėje Lenkijoje diskri
minuojamos tautinės mažu
mos!

O tai visa netiesa. Puns
ke ir apylinkėse yra daug 
pradinių ir viena vidurinė

vyriausioji sesuo Gulba- 
gram Tarabajeva išspaus
dino mokslinį darbą — dvi
dešimtą šeimoje. Šiai moks
lininkei, medicinos mokslų 
daktarei ir, tarp kitko, pir
majai gydytojai kazachei, 
priklauso tąip pat mono
grafija apie derminą, ne 
tik mūsų šalyje plačiai ži
nomas veikalas apie švino 
kenksmingumą org a n i z- 
mui.

Įdomiausia tai, kad Ta- 
rabajevų šeimoje — visi 
mokslininkai. Gulbagram 
brolis Seitas — technikos 
mokslų kandidatas. Jis at
vėrė kelius padidinti stal- 
votųjų metalą gamybai. Šia 
tema jis parašė disertaciją 
daktaro laipsniui gauti. Se
suo Bibi—biologijos moks
lų kandidatė, kita sesuo — 
Marjam —matematikė, tre
čioji — Dariga — istorikė.

Tokių šeimų—mokslinin
kų, kompozitorių, artistu 
dailininkų, architektų, gy
dytojų, žurnalistų -*• Ka^ 
zachstane galima sutikti la
bai dažnai.

£

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, vasario (Feb.) 8, 1963
f
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kultūros namai ir viena miesto gatvių. O prie Virbalio 
vidurinės mokyklos, kurią L. Prūseika lankė, buvo pri
kalta memorialinė lenta. Lietuvoje ruošiamasi išleisti 
L. Prūseikos rinktinius raštus keliuose tomuose. Jo at
siminimų knyga jau seniai Lietuvoje išleista. Taigi Lie
tuva tinkamai pagerbė Leoną Prūseiką, įamžino jo švie
sų vardą. Tai darydama ji, aišku, pagerbė JAV lietu
vius, tarp kurių L. Prūseika per 50 metų gyveno, veikė, 
kovoio už šviesesni liaudžiai rytojų, už taiką. j

Tik neseniai Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko var-1 
do universitetas suteikė mūsų Antanui Bimbai Istorijos 
mokslų garbės daktaro vardą. Tai didelė garbė 'Anta
nui, didelė garbė mums visiems,, su kuriais jis kartu il- 

(gus metus dirba. Tai, beje, didelė garbė ir mūsų laikraš
čiui “Laisvei”, kuriam draugas Bimba dirba per apie 40 
'metu.

Sveikiname Antana su didžia šlove, kuria jį apvaini
kavo seniausia Lietuvos aukštojo mokslo ištaiga! Dėko
jame Universiteto vadovams ir mokslininkams! Pri
minsiu. jog A. Bimbai ta garbė buvo suteikta dėl jo 
dvieili istoriniu veikalu anie Amerika; viena tų knvgų 
—“Moli M s prairs”—jau išėio iš spaudos, o kita—“Ame-1 
rikos darbininkų klasės istorija greit pasirodys Lie- * cinkai veikliai dirbo ir rezultatai geri.
tuvoie.

Galiu priminti dar ir tai: Š. m. sausio 22 d. A. Bim
ba ižengė i 70-tuosius savo gyvenimo metus.

Matote gerbiamieji. kain klostosi mūsų ryšiai su 
pimtpip mūsų žeme, su Lietuva. Jie gyvi. realūs, broliš
ki. Jie ikvenia mus. suteikia daugiau noro ir rvžto dar
buotis už taikos išlaikvma. už šviesesni liaudžiai rytojų.

Tai. beie. yra kultūrinis bendradarbiavimas tarp 
nžsi^.nvie prVvpnanč’H lietuviu ir iu gimtosios šalies. Ta- 
rvM LWnvos. Kultūrinis bendradarbiavimas turi būti 
abipusis. Kai kurie žmonės to nesupranta. Jie mano, 
kad tik Lietuva turinti užsienio lietuvius gerbti, o jie 
lai ant Tarvbu Lietuvos spiaudo. Taip nėra, taip negali 
būti, taip nebus!

Lietuva vra nusirengusi padėti kiekvienam išeiviui 
s^vn sūnui h^i dukrai. Primintinas čia ir poeto Juozo 
Tvqliavns dalvkas. J. Tvsh’ava redagavo savaitraštį 
“Vienvbe”. Neretai jis “dėl takelio nametė kelią”, tačiau 
jis viešai ir atvirai pripažino, kad Tarybų Lietuva yra, 
kad su ia reikia mums kooperuoti. Prieš mirdamas poe
tai Tvshava prašė žmonos, kad jo pelenai būtų sudegin
ai. nugabenti i Tarvbu Lietuva ir palaidoti Rasų kapinių 
kalnalvie. kur ilsisi Petras Cvirka. St. Jasilionis, Dau
guvietis. Petras Vaičiūnas ir kiti rašvtoiai bei poetai.

Valė Tysliavienė savo vyro pelenus nuvežė Vilniun 
ir iie buvo palaidoti iškilmingai; poeto noras buvo įvyk
dytas.

Ka visa tai rodo? Tai būtent rodo, kad Lietuvos 
žmonės gerai žinojo J>. Tysliavos praeiti, jo išsišokimus, _ 
gal būt nesuvokimus to, kas Lietuvoje darosi., Tačiau jie 
žinojo ir tai, kad J. Tvsliava prieš mirti reiškė noro su 
Tarvbu Lietuva tvirtinti kultūrinius ryšius. ‘ '

Dėl kultūriniu rvšiu su Lietuva palaikymo nęmažai 
šiandien Amerikoje kalbama, diskusuojama. “Veiksnių” 
erštai prieš tai rėkia, šaukia, sielojasi. “Veiksniai”— 
per spauda ir mitinguose—net ir rezoliucijas skelbia, 
būk negalima esą su socialistine Lietuvą turėti jokių 
kultūriniu rvšiu. Bet gyvenimas eina savo keliu. Nežiū
rint lietuviu tautos priešu-desperatų šauksmu, vienas 
po kito toliau numata žmonės ieško rvšiu su Lietuva, su. 
jos kultūrinėmis organizacijomis. įstaigomis.

Mes turėkime kantrybės, darbuokimės, kain darba
vomės. o matvsime. kad laimės tie. kurie nenamiršta sa
vo tautos, kurie palaiko su ja tamprius rvšius!

DĖL MŪSŲ LAIKRAŠČIO TURINIO
Nesakysiu, kad mūsų “Laisvė” šiandien savo 

niu jau yra labai tobula; pagaliau tobulybė ribų neturi.. 
Bet drąsiai sakau, kad mūsų laikraščio turinys gerokai 
pažengė pirmyn i prieki, kad jame skaitytojas jau ran- 

/Aa visokiu pasiskaitymu—“lengvesnės ir sunkesnės ar
tilerijos”. kaip sako žmonės. Mes, kurie dirbame redak
cijoje, ai«ku. nesame pasitenkinę tuo, ką turime; vis no
rime, kad “Laisvė” būtu įdomesnė ir įvairesnė, kad joje 
atsisnindėtu ypatingai JAV lietuvių gyvenimas, kad ji 
sunažindintu skaitvtoius su viskuo, kas darosi mūsų ša
lyje ir pasaulv. Bet tai nėra lengvas darbas.

Korespondencijomis iš amerikiniu lietuviu kolonijų 
esame turtingi—galėtume eiti i lenktynes su bet kuriuo 
kitu JAV lietuvišku laikraščiu. Korespondencijų “Lais
vėje” visuomet teina apsčiai, norsgal ne visos jos įdo
mios: kai kurios silpnokos turinio atžvilgiu, bet visvien 
didžiuojamės ir džiaugiamės, kad jų daug turime.

Neseniai man teko kalbėtis su armėnų pažangaus 
laikraščio (“Pranašo”) redaktorium. Laikraštis išeidi- 
nėia. Niui°^kn mieste tn’s kartus per savaite. Kai aš 
iam narsiau “Laisve”, ir kai iis narnate, kiek mes tu
rime iš ivairn miestu korp.snondencijų. armėnų drau
gą* redaktorius sušuko: “Tiek daug!.. Kokie jūs laimin
ai t.”

re nemažas skaičius mūsų gerų draugų, skaitą jų, pla
tintojų ir bendradarbių. Visų jų čia nesuminėsiu. Tačiau 
būtinai matau reikalo suminėti Antaną Metelionį, Vin
cą Žilinską ir Kristiną Stanislovaitienę. Antanas Mete- 
lionis, tragiškai miręs, buvo ne tik mūsų bendradarbis, 
o ir vajininkas StčPetersburge. Su juo iries turėjome ir 
kitokių reikalų, be kitų: “Laisvės” leidykla išleido jo 
dvitomį veikalą “Apie dievus ir žmones.”

Vincas Žilinskas—ilgametis ir nuolatinis mūsų ko
respondentas ir vajininkas; be to, visuomenės veikėjas.

Kristina Stanislovaitienė—stovėjo pačiose pažan
gaus judėjimo viršūnėse ne tik tarp lietuvių, o ir tarp 

j kitataučių—plačiąja plotme. Tai buvo tvirto nusistaty
mo, veikli, drąsi kovotoja už taiką ir už šviesesnį liau
džiai rytojų.

Suminėtiems ir nesuminėtiems įnirusiems mūsų 
skaitytojams, vajininkams ir bendradarbiams lai būna 
amžina atmintis! Pasižadėkime, draugės ir draugai, kad 
mes ne juokais užpildysime tas tuštumas, kurios paliko 
mirus mūsų mieliems draugams ir draugėms!

Atsižiūrint į visą padėtį, tai mūsų laikraščio pasta
rasis vajus buvo geras. Draugai ir draugės vajininkai 

.visur darbavosi, man rodosi, pavyzdingai, sumaniai ir 
veikliai. Už dienos kitos laikrašty bus paskelbti vajaus 
rezultatai, tai aš čia apie tai nekalbėsiu.

Į Kiek matosi iš čikagiečių “Vilnies”, ten taipgi vaji-

Kanadiškis “Liaudies balsas” praneša; kad ir jo va-, 
jus buvo sėkmingas, ir kanadiečiai nemaža paramos ga
vo iš JAV lietuvių.

Yra dar nemaža žmonių, kūne mielai mūsų spaudą 
skaitytų, jei būtų kas prie jų prieina ir pasišneka, pa
aiškindamas, kodėl jis ar ji turi, sakysime, “Laisvę” pre
numeruoti.

Yra nemaža lietuvių, priešo propagandos suklaidin
tų, ir prie jų kaip tik mes privalome visais, būdais priei
ti, su jais tartis, jiems aiškinti, atmušant 'priešo melus.

Taigi ir baigiu žodžiu:
Tegyvuoja mūsų bendradarbiai, vajininkai ir skai

tytojai !
Tegyvuoja pasaulinė taika!.
Linkiu, kad po metų laiko mes visi ir vėl susitikfur

Žinios iš Lietuvos
Dokumentai apie revoliucinį’lykinis rodikliai. Knyga bus * 

! labai naudinga studijuojan
tiems revoliucinę Vilniaus 
praeitį.

š. KurliandČikas
"Vakarinės naujienos"

Vilnių I «•

Valstybinė Baltarusijos 
TSR leidykla išleido doku
mentų ir medžiagų rinkinį 
“Vakarų Baltarusijos darbo 
žmonių kova už socialinį ir 
nacionalinį išsivadavimą ir 
susivienijimą su B T S R. ’ ’ 
Rinkinyje yra eilė dokumen
tų, pasakojančių apie įvy
kius po Vilniaus krašto oku
pavimo nuo 1920 m. iki 1929 
m. Šio rinkinio dokumen
tai — gyvieji tų metų įvy
kių liudininkai. Darbininkų 
klasė buvo žiauriai išnaudo
jama, socialinė priespauda 
glaudžiai siejosi su naciona
line. Vilniaus krašte siautė
jo baudžiamosios, ekspedici
jos, vyko masiniai suėmimai.

Suiminėjo ne tik komunis
tus, bet ir kitus aktyvius 
n a c i o n alinio išsivadavimo 
judėjimo dalyvius. Vakarų 
Baltarusijos revoliucinės 

. kovos centras buvo Vilniaus 
miestas. Jame buvo įsteig
ti vadovaujantys Vakarų 
Baltarusijos komunistų par
tijos ir komjaunimo orga
nai. Vilniuje buvo leidžiami 

, pagrindiniai komunistiniai 
! ir komjaunimo leidiniai, ku
rie suvaidino svarbų vaid- 

|menį darbo žmonių kovoje 
!už išsivadavimą nuo buržu
azijos viešpatavimo. Kovo-

Vienoje rikiuotėje

turi-

Turime korespondentų, kurie rašo mums nuo
lat ir nuolat, ir rašo trumpai. Yra tokių, kurie parašo 
retkarčiais. Nei vardinsiu aš čia jų nei vieno, kadangi 
daupr iu rašo slapyvardžiais. Pagaliau, patys skaityto
jai viską mato. /

Turime ir straipsnių rašytojų, nuolat ir per ilgą lai
ka be iokio honoraro spausdinančiu “Laisvėje” įdomius 
straipsnius.: Mikromegas, J. Grigiškis, Arėjas, Pregre- 
S3S, Dzūkelis ir eilė kitų...
r šia proga, redakcijos ir suvažiavusiųjų akcininkų 
Vardu tariu didžią padėką visiems mūsų bendradar
biams už raštus, už kooperavimą, ir linkiu jiems visiems 
sveikatos, kad gyventų ilgai ir galėtų ateityj mums ra
šyti!

Tarp praėjusio ir dabartinio mūsų suvažiavimų mi-

— 1 •'IV* 1 1 V V • //T • — •« • 1 CViJl I V0 Y 1V0MCA VGA T 11AA v» Akv v vme musų leidžiamo laikraščio Laisves” reikalams ap- je ugdgsi ir štiprgjo parti.
svarstyti!

Po redakcijos pranešimo tęsėsi diskusijos, kuriose, 
be kitų, dalyvavo: J. Kunca, J. Petruškevičius, J. A. Be
kampis, S. Petkienė, O. Kazlauskienė, Puodis, J. Stasiu- 
kaitis.

Buvo iššaukti tarti žodį mūsų vajininkai: V. Bun- 
kus, J. A. Bekampis, A. Stripeika, S. Radusis, J. Stasiu- 
kaitis, Lipčius, Šlajus, J. Jaskevičius, J. Petruškevičius.

Redakcija davė paaiškinimus į kai kuriuos palies- 
įtus diskusijose klausimus, tuomet pranešimas buvo pri
imtas.
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koja kojon žengia kartu su 
gyvenimu.

V. Gružinskas
Eltos korespondentas

Šilutės rajonas

Teatrine savaite 
Druskininkuose

Druskininkuose įvyko te
atrinė savaitė, skirta šimto- 
sioms K. Stanislavskio gimi
mo metinėms. Kultūros na-

RUSNĖS žuvininkystės mų dramos ratelis, kovojan- 
ūkio skyriuose, mechaninė- (tis dėl liaudies teatro vardo, 
je dirbtuvėje, žuvivaisosiParodė JjKavoliūno pjesę 
įmonėje veikia 8 poli t i n i o “Išbandymo valandas,” R. 
švietimo rateliai ir jaunimo Mizaros “Prašvilpta laime,” 
ratelis Rusnės mieste. Juos j. Grušo pjesę “Vedybų su- 
lanko 150 darbininkų, žvejų kaktis.”

Teatrinės savaitės metu 
Druskininkuose viešėjęs 
Gardino miesto dramos te
atro aktorius V. Diominas

lanko 150 darbininkų, žvejų 
ir tarnautojų.

Myli ir gerbia vietos gy
ventojai Praną Žvirblį. Dar
bas pogrindyje, kova už švie
sų gyvenimą, o paskiau ii- skaitė paskaitą apie K. Sta-
gi, tamsūs metai Marijam
polės ir Kauno kalėjimuose, 
kuriuos pakeitė IX fortas, 
Dimitravo koncentra c i j o s 
stovykla. Toks komunisto 
Prano Žvirblio gyvenimo 
kelias buržuazinėje Lietu
voje. Katorginis darbas 
anksti palaužė bebaimio ko
votojo sveikatą. z

Bet senasis komunistas ne 
toks, kad sėdėtų be darbo. 
Visuomeninėje veikloje jis 
visuomet pirmas, aktyvus 
paskaitininkas ir propagan
distas. Pranas Žvirblis ne
pasitraukė iš rikiuotės. Jis

nislavskio teatrinę sistemą.
M. Vaitkus

ŠIAULIAI. — Studentiška 
daina ne vieną vasarą skam
bėjo “Raudonosios vėliavos” 
kolūkyje, plazdėjo Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto studentų 
darbo ir poilsio stovyklos 
vėliava. Studentai statė li
goninę — dviaukštį mūrinį 
pastatą.

Sutinkant 1963 metus> įvy
ko studentų pastatytos kol
ūkinės ligoninės atidarymas.

Nauji raštai
“PRAKTINĖ 

ELEKROKARDIO- 
GRAFIJA”

■ nims, norintiems geriau iš
studijuoti elektrokardio- 
grafiją, rekomendu o j a m e 
vadovėlio pabaigoje nūro-Tai prof. Z. Januškevi- i \aaoveno paoa 

us ir G. V i t e n š t e i n o I d>’literatūrą.
Knyga gausiai iliustruo

ta braižiniais.
Tenka pasakyti, jog ši 

&tiria! ^n^a’ nors lietuvių kal- 
’ ba, eiliniam skaitytojui var- 

’ ■’ ’ " ” Ji
skiriama specialist ams, 

Knygą išleido Valstybinė 
politinės ir mokslinės/lite
ratūros leidykla Vimiuje 
1962 metais. Puslapių-^136 
Tiražas,—4,000 egz.

Mokslininkai Z .Januške
vičius ir G. Vitenšteinas 
tikrai atliko didelį darbą, 
pateikdami šį veikalą lietu
vių kalba!

čiaus ir G. Vi ten šteino 
mokslinis veikalas apie 
elektrokardiografiją,' su ku- i 
rios pagalba šiandien gydy-i 
tojai diognazuoja, 
žmogaus širdies ir krauja- , , 
gyslių veikimų. Tai, beje.'g". bebus “įkandama.
pirma tokia knyga lietuvių 
kalba. .

Knygos pratarmėje auto
riai sako:

“Rašydami knygą, greta 
mūsų sukaupto patyrimo 
Kauno Valstybinio medici
nos instituto hospitalinės 
terapijos katedroje panau
dojome ir naujausią moks
linę informaciją. Asme-

Skaisti saule
Kai ūkanos tik pakilo 
Vakarų padangėj 
ir baisūs juodi šešėliai 
Pradėjo vaidentis,— 
Šiurpas nusiaubė žmoniją, 
Kad audra gal’ kilti, 
Kad uždengs žydrią padangę— 
Perkūnas ims belstis.

Tai krankliai gi ir apuokai 
Iš visų patamsių,
Ūme garsiai klykti, krankti— 
Ruošėsi “puotauti”.,.
Betgi ryto skaisti saulė, 
ūkanas praskleidė: 
Kranklių gaujai dingo viltys 
Kraujo atsigerti. ..

Bet krankliai vis nerimauja, 
Sparnais vis skėsčioja, 
Ir uždengt žydrią padangę 
Vilčių nenustoja.
Vis tamsius baimės šešėlius 
Juodais sparnais sklaido, 
Kad žmonija nenurimtų, 
Vis garsiai klykauja.

Betgi ryto skaisti saulė \ 
Klyksmo jų ne’tboja:
Aukščiau kopia, skaisčiau šviečia, 
žydrias viltis tiesia,

n

R. M.

Rezoliucija “Laisves” 
turinio reikalais

Priimta 1963 m. vasario 3 d. “Laisves” bendrovės dalininkų 
suvažiavime, 61 Rivington St., Manhattane.

1. Mes surandame, kad mūsų laikraštis “Laisvė” buvo ve
damas mūsų praeito suvažiavimo nutarimų dvasioje. “Lais
vė’ ryžtingai kovojo už išlaikymą pasaulinės taikos, už taikų 
visų tautų sugyvenimą, už pagerinimą darbo liaudies būklės 
tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek visame pasaulyje. 
Mes reiškiame pageidavimą, kad mūsų laikraštis ta pačia 
kovinga ir nuoseklia linija būtų vedamas ir šiais metais.

2. Mes surandame, kad “Laisvė” plačiai ir teisingai in
formavo Amerikos lietuvius apie pasaulinius įvykius, apie 
Lietuvoj liaudies pasiekimus ir laimėjimus, apie pavergtųjų 
taittų kovas už išsilaisvinimą iš kolonialės vergovės.

3. Mes dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais, o

jos kadrai. Jų tarpe buvo 
visų tarybinių atstovų: bal
tarusių, lenkų, žydų, ukrai
niečių, lietuvių...

Dokumentuose pateikiami 
duomenys apie Vilniaus 

| krašto darbo žmonių padė
tį. Vilniaus darbo biržose 
1928 metų kovo 30 d. buvo 
užregistruota 5,536 bedar
biai. Vilniaus vaivadijoje 
vienam tūkstančiui gyven
tojų teko tiktai du gydyto
jai, ligoninėse iš viso buvo 
tiktai 1,992 lovos. Iš viso 
1928 metais veikė 59 smul
kios įmonės, kuriose dirbo į ypač laike rudeninio vajaus, su tokiu pasišventimu darba- 
2,849 darbininkai. Šie duo
menys. dar ryškiau liudija 
apie dabar vykstančias di
džiules statybas Vilniuje.

Spausdinamų dokumentų 
tarpe — “Pranešimas apie 
Vilniaus forto statybos dar
bininkų streiką ir apie 
VBKP Vilniaus. OK atsišau
kimą i streikininkus,” 
“VBKP Vilniaus OK ata-

votfi laikraščio palaikymui, kaip: gavime naujų skaitytojų, 
atnaujinime išsibaigusių prenumeratų bei sukėlime specialaus 
penkių tūkstančių dolerių fondo laikraščio medžiaginiam su
stiprinimui.

4. Mes širdingai dėkojame visiems korespondentams už ra
šinėjimą korespondencijų iš savo kolonijų, prašydami tą patį 
daryti ir šiais metais, žinokite, kad “Laisvė” didžiuojasi jū
sų pasiaukojimu. Ypatingą dėmesį kreipiame į mūsų pasto
viuosius bendradarbius, kurie savo puikiais trumpais raštais 
labai paįvairina “Laisvės” turinį. Mes turime mintyje Gri- 
giškį, Mikromegą, Arėją, Dzūkelį, Pregresą, Jaunutį ir kitus. 
Reikia žinoti, kad jie mums nuoširdžiai bendradarbiauja be 

lygiai taip, kaip ir mūsų korespondentai.skaita apie darbą 1925 metų jokio atlyginimo,
» “Praneši- • Todėl lai jiems eina visų laisviečių nuošrdžiausia padėka ir

• ■ - . . « i t t • i Z Z V • •rugpiūčio mėn., 
mas apie Gegužės Pirmosios 
demonstraciją Vilniuje 1929 
m.” ir daug kitų. Dauguma 
dokumentų spausdinami 
pirmą kartą. Jie pateikiami 
chronologine tvarka. Rin
kinio pabaigoje — pastabos, 
vardinis geografinis ir da-

Kad nekils audra siaubinga— 
Nerūstaus perkūnas,1 
Ir dings baimė pas žmoniją, 
Kol saulutė šviečia!

I. Vienužis
1962-XL18

LABAS RYTAS
Į darželį skuba Vytas, 
O .praeivių pilnas kelias. .. 
—Labar rytas, labas rytas!. .— 
Vytas jiems kepurę kelia.

—Labar rytas,—pakartoja 
Sutiktas kely žmogus 
Ir dar priduria sustojęs:
—Štai kur vyras mandagus!

J. Kasparavičius

BESMEGENIS
Visą naktį smarkiai lijo,
Lijo ir iš ryto.
—Kur tas Senis Besmegenis,
Kurį vakar ritot ?. .

—Ne toks ’kvailas mūsų Senis, 
Kad ant jo vis lytų.
Nukeliavo apsiaustėlio
Pirkti į Alytų.. . <

L. Vainikonis
(Iš "Lietuvos pionieriaus")

prašymas, kad jie savo plunksna turtintų “Laisvės” turinį ir 
ateityje. J

5. Mes surandame, kad “Laisvės” santykiai su Chicagos 
dienraščiu “Vilnimi” yra geri, draugiški. Mūsų troškimas yra, 
kad laisviečiai prie kiekvienos progos visur pasidarbuotų dėl 
išplatinimo ir parėmimo “Vilnies,” o vilniečiai tuo patimi at
simokėtų “Laisvei.” Daug yra tiek vieno, tiek kito laikraš
čio skaitytojų, kurie galėtų prenumeruoti ir skaityti abudu 
laikraščius. Kaip žinia, šiandien dauguma skaitytojų yra 
pensininkai, todėl turi gražaus laiko skaitymui. Iš kitos pu- 
$ės, mes labai pageidaujame, kad mūsų korespondentai ir 
bendradarbiai kiek galima vengtų tų pačių raštų siuntinėjimo 
abibms laikraščiams. Tie patys raštai abiejuose laikraščiuose 
laikraščius vienodina, nuobodina. Mes manome, kad to la
bai gražiai galima išvengti.

6. Mes reiškiame didžiausią pasitenkinimą mūsų laikraš
čio draugiškais santykiais su mūsų senąja tėvyne Lietuva. 
Mes labai dėkingi Lietuvos plunksnos darbuotojams, kurių 
raštai puošia “Laisvės” skiltis.

7. žemai nulenkiame galvas prieš tuos laisviečius, kurie 
praėjusius metus išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Mes reiškiame 
giliausią užuojautą jų giminėms, prieteliams ir draugams. 
Pasižadame dar energingiau darbuotis, kad tie'aukšti ide
alai, kuriais jie gyveno, suklestėtų visame pasaulyje.

NUTARIMAI
Šis “Laisvės” bendrovės dalininkų suvažiavimas pilnai 

užgiria prezidento Kenedžio Medicare programą, kurioje 
siūloma prie socialinio saugumo sistemos pridėti medicininį 
aprūpinimą visiems seno mažiaus amerikiečiams. Mes griež
tai pasmerkiame tuos reakcionierius, ypač Amerikos gydy
tojų susivienijimą, kurie tai programai atkakliausiai prieši
nasi. Mes reikalaujame, kad dar šita Kongreso sesija be del
simo Medicare pasiūlymą padarytų šalies įstatymu.

Suvažiavimas pasisako, kad ir šiemet per rudeninį vajų 
būtų siekiama sukelti penkių tūkstančių dolerių fondą “Lais
vės” medžiaginiam sustiprinimui 1964 metais.

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 8, 1963
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Dr. A. Petriką

Jamaikos ‘nepriklausomybė’
Per kelias savaites JAV 

ir Anglijos komercinė spau- 
da priseilėjo ilgiausių 
straipsnių apie tariamą Ja
maikos (Jamaica) ”nepri- 
kllausomybę.” Ta spauda 
be jokio saiko šlovino An
glijos “demokratiją” ir 
“geraširdiškumą,” kad po 
300 metų valdymo ji “sava
noriškai” davė savo koloni
jai “laisvę.” Anglija buvo 
statoma pavyzdžiu kitiems 
kolonijaliniams kraštams, 
kad ir tie būtų tokie “mie- 
laširdingi” savo kolonijoms.

Taigi verta pažiūrėti, kas 
yra ta kalbamoji Jamaika

• ir kokia ta išgarbinta “ne
priklausomybė,” kuria An
glija ją apdovanojo...

Jamaika yra viena dides
niųjų Didžiųjų Antilų salų 
Vakarų Indijose. Ji guli 
Karibų jūroje tarp JAV ir 
Pietų Amerikos, į pietus 
nuo Kubos. Jos apimtis — 
4,411 kvadratinių angliškų 
mylių. Gyventojų 1960 m. 
ji turėjo apie 1,607,000, ku
rių dauguma, apie 80%, tai 
buvusieji Afrikos negrai, 
atvežti salon kaip vergai. 
Be šių yra dar apie 300,000 
maišyto krauujo žmonių 
(metisų), su virš 7,000 kinų, 
yra indų, sirijiečių, libanie
čių, arabų ir nemaža grupė 
iš Portugalijos atvykusių 
žydų. Visi jie taikiai su
gyvena, jokios rasinės dis
kriminacijos tarpe jų nė
ra. Jamaikos sostinė — 
Kingstonas.

Pirmieji salos gyvento
jai, aboriginal, buvo Ara- 
voko gentės indėnai, ku
riuos iki vienam v ispanų 
riteriai išžudė. Jų vieton 
anglų ir ispanų vergval
džiai privežė iš Afrikos 
vergų, kad cukraus plan
tacijų savininkai turėtų 
nemokaipų darbo rankų. 
Jamaiką atrado Kristofas 
Kolumbas 1494 m. ir pa
vergė ją Ispanijos karalie
nės Izabelės vardu, pava
dindamas Santiago (šv. Jo
kūbo) vardu. Ispanai ją val
dė ir išnaudojo ligi 1655 
m., o nuo tada ją valdė an
glai. Po 300 metų koloni- 
jalinio valdymo, “gerašir- 
dingoji” Anglija 1944 m. 
davė Jamaikai autonomiją, 
o 1962 m. rugpjūčio 6 d.—' 
paskelbė ją esant “nepri
klausoma,” Anglijos įtakos 
sferoje esančia valstybe.

Kokia ta Jamaikai su
teikta “nepriklausomybė ir 
laisvė” yra, matysime iš 
jos paskelbtos konstituci- 

. jos, kurią priėmė ne žmo
nių referendumas, bet le- 
gislatūra. Jamaika nėra

• respublika, bet konstitu- 
. cine monarchija, sulipdyta
pagal karališkosios Angli- 

' jos modelį. Anglijos kara- 
‘ lienė yra ir Jamaikos ka
ralienė, kuriai atstovauja 
jos paskirtas generalguber
natorius. Šis skiria minis- 
terį pirmininką, tvirčiau- 
sios parlamento partijos 
vadą. Gi pastarasis skiria
si pagalbininkus - m i n i ste- 
rius — 3 iš senato, o kitus 
iš atstovų buto. Juos tvir
tina generalgubernatorius, 
kuris turi veto galią vi
siems parlamento ar mi- 
nisterių darbams bei tari
mams. Jis (generalguber- 
fcatorius) dar skiria vyriau
sius teisėjus ir kitus teis
mo narius, jis skiria sena
torius, policinius vadus ir 

' kt. Generalgubernato r i u s 
skiria net ir “opozicijos” va
dą, kuris yra vadu atstovų 

, rūmo mažumos, žinoma, 
"tai tik jokios reikšmės ne
turinti “demokratinė” de
koracija.

Parlamentas sudarytas, 
kaip ir Anglijos, iš dviejų 
butų: general gubernato
riaus skiriamo senato ir 
renkamo atstovų buto. 
Stipriausia šiuo metu par
tija yra konservatyvi Dar
bo Partija, kurios vadu yra 
anglų kilmės džentelmenas 
— Hon. Aleksander Bus
tamante. Jis pralobo bend
ra d a rbiaudamas su JAV 
kapitalistais ir dabar yra 
“finansiniai neprik 1 a u s o - 
mas.” Jis yra ir ministeris 
pirmininkas. Jo partija 
1959 m. Jaimėjo 26 atsto
vus, o oponentai, Liaudies 
Nacionalinė Partija, — 19 
atstovų. Mažesnėsės par
tijos 45 narių parlamente 
neturi nė vieno atstovo.

Gamtiniais turtais Ja
maika pasigirti negali: ji 
neturi savo žemėje aukso, 
vario, nikelio, alavo, gele
žies, anglies ar naftos alie
jaus. Vienintelis minera
las, kurio klodais užklota 
ketvirta dalis salos sausže- 
mio, tai buksitas, iš kurio 
išskiriama aliuminis. Visa 
buksito pramonė, kaip ir 
visos kitos stambesnės pra
monės bei įmonės, — sve
timųjų kapitalistų rankose, 
daugiausia amerikiečių, an
glų ir kanadiečių; yra ir 
ispanų. Buksitas randamas 
ne tik giliai kasyklose, bet 
ir 
tik pradedama kasti buksi- 
tą, 
nuo savo žemės kitur, o kai 
jau mineralas iškastas, tuo
met tos milžiniškos duobės 
užpilamos iš kalnų prikasta 
žeme ir užvedami ūkiai bei 
ganyklos. Pieno produktų 
pramonė gana didelė; yra 
ir skerdyklų. Visa tai ran
kose svetimųjų, kurie krau
jas! didelius turtus ir ne
sąžiningai išnaudoja vietos 
žmones.
^Aliuminį iš buksito Jamai
koje nedirba. Rūdą veža į 
JAV arba Kanadą, kur yra 
pigi elektros jėga. Jamai- nf - - x ° -
koje elektros iki 1918 m. mams, įvertindama juos kaip 
visai nebuvo,, o dabar ji ten alžyriečių tautos pergalę.

žemės paviršiuje. Kur

tai ūkininkai nuvaromi

gana brangi.
Kurie salos gyventojai, 

daugiausia baltieji ateiviai, 
yra susirišę su kokia nors 
pramone ar prekyba, tie 
yra gana turtingi, gyvena sus su ultrakolonizatoriais.
kaip ponai. Bet tokių ne
daug. Gi liaudis, kurios yra 
didelė dauguma, labai su
vargus, nuskurdus. Salos 
įplaukos 1960 m. buvo 583 
milijonai dolerių. Taigi vi
durkis kiekvienam gyvento
jui bus po 359 dolerius me
tams; labai maža. Salo$ 
vadai tikisi, jog krašto eko
nomija augs zper ateinan
čius nešimtį metų po 7 ar 
8% kas metai. Darbininkai 
labai prastai apmokami, 
turtus svetimieji išveža už
sienin, todėl skurdas vi
suose vartuose žydi. Dėl to 
daugelis jamaikiečių emig
ruoja į JAV, Angliją, Ka
nadą, Prancūziją ar net į 
Pietų Ameriką. Jų pinigai 
remti Anglijos svaro ver
te.

Jamaikoje labai* stipriai 
šaknis suleidus įvairių tiky
bų kunigija. Ten įsigalėję 
visokios misijos ir misijo- 
nieriai. Seniau jokių mo
kyklų ten nebuvo. Žmonių 
prie savęs patraukimui, mi- 
sijonieriai kūrė mokyklas, 
kuriose buvo aiškinama 
veik išimtinai tik religija. 
Net ir dabar daugiau ne
gu pusė visų mokyklų, yra 
kunigų rankose, tačiau vy
riausybė tokias mokyklas 
finansuoja.

Jamaika augina cukrines 

nendres, kakavos ir kavos 
medžius, bananus, ekspor
tuoja cukrų, romą, pipi
rus, maliasą, sirupą ir kt. 
Yra nemenka ir cemento 
pramonė. Kadangi Jamai
kos aukštumose oras būna 
labai malonus, neperšiltas, 
tai kraštas turi įplaukų ir 
iš turizmo. Praeitais me
tais salą atlankė apie ket
virtis milijono turistų; šie
met jie tikisi dar gauses
nio turizmo derliaus. Yra 
nemaža senesnio amžiaus 
amerikiečių - pensininkų, 
įsikūrusių ten pastoviam 
gyvenimui, nes pragyveni-

Smūgis demokratijai
Visi, kurie dar neseniai 

džiaugsmingai sveikino ne
priklausomą Alžyrą, kurie 
sveikino Alžyrą pasiekus 
pergalę, stebėdamiesi per
skaitė pranešimą, kad Alžy
re uždrausta K o m u n i stų 
partija (AKP). Nuostabą 
nejučiom papildo skaudūs 
nesenos praeities prisimini 
mai: AKP jau buvo už
drausta 1939, 1954 metais. 
Bet tada ją uždrausdavo 
kolonizatoriai. Kas gi su
kėlė jaunos vyriausybės 
sprendimą, kodėl Alžyro 
Liaudies Demokratinės Res
publikos vyriausybė, kuri 
dar nespėjo paruošti kons
titucijos, žengė šį pavojin
gą žingsnį? Kodėl suduotas 
smūgis partijai, kuri buvo 
ir tebėra alžyriečių tautos 
geriausios dalies atstovė, 
kurios istorija daro garbę 
savo tautai!

Visi, kurie susipažinę su 
Alžyro kovos istorija; nega

prisidėjo prie kovos dėl ne- 
priklusomybės. AKP vado
vybė visą karo metą^ buvo 
Alžyro nacionalinėje terito
rijoje, aktyviai dalyvavo or
ganizuojant ginkluotą visos 
liaudies kovą prieš prancū-' 
ziškuosius kolonizatorius. 
AKP nuolat remdavo Naci
onalinio išsivadavimo fron
tą ( NIF), sudarė s u j u o 
bendrą kovos programą, 
pritarė E vi ano susitari-

Komunistai visada būdavo 
pavojingiausiuose naciona
linio išsivadavimo kovos ba
ruose, aktyviai stodavo 
prieš bet kokius kompromi- 

Įsikūrus Alžyro Liaudies 
Demokratinei Respublikai, 
AKP mobilizavo nacionali
nes patriotines jėgas jaunai 
valstybei stiprinti, sociali
nėms reformoms vykdyti, 
darbo žmonių gerovei kelti. 
AKP remdavo visas pažan
gias Ben Belos vyriausybės 
priemones vidaus gyvenime 
bei užsienio politikoje. AKP 
visada grįsdavo savo veiklą 
vienybe su visais patriotais. 
Ji kovodavo prieš sektantiš
kumą, izoliacionizmą. Ge
riausiai tai patvirtina AKP 
nutarimai paleisti savo 
ginkluotuosius būrius ir įsi
jungti į Nacionalinio išsiva
davimo armijos eiles, o taip 
pat AKP nutarimas suvie
nyti profsąjungas į vienin
gą organizaciją —Visuotinę 
Alžyro darbo žmonių sąjun
gą. Ąlžyro kompartijai pri
klauso įžymus vaidmuo su
vienijant patriotines jėgas 
ir sureguliuojant politinę 
krizę Nacionalinio išsivada
vimo fronte, kuri prasidėjo 
1962 m. liepos 1 d.

AKP gindavo Alžyro/ na
cionalinius interesus.. . Visa 
AKP veikla pirmiau ir da
bar atitinka šalies išsivada
vimo tikslus ir pelnė jai pla
čių Alžyro ir viso pasaulio 
darbo masių meilę ir dė
kingu ma. N e a t s i t iktinai

mas ten mažiau atsieina.
Gavę “nepriklausomybę,” 

jamaikieČiai neilgai džiau
gėsi. Pasirodė, kad šalis 
buvo labai nualinta, kapita
las išvežtas į užsienį, švie
timas ir abelnai kultūros 
darbas apleistas. Dabar 
naujoji vyriausybė nežino 
už ko griebtis: reikia pini
gų mokykloms, valdžiai, vi
su omenin i ams darbams 
ir kitiems reikalams, o jų 
nėra. Anglija nualintai 
valstybei nepaliko nieko, 
tik savo karališko tipo val
džią.
(Iš žurn. "Mokslas ir gyvenimas’')

AKP tapą masiškiausia Al
žyro partija, didele šalies 
politine jėga. Ji suteikė šū
kiui pastatyti socializmą Al
žyre konkrečią perspektyvą 
ir paragino visas sveikas 
jėgas susivienyti, kad būtų 
pasiektas šis tikslas.

... Ben Belos vyriausybė 
daug kartų pareiškė keti
nanti eiti į socializmą. NIF 
Politinis biuras neseniai nu
tarė sudaryti vieningą fron
tą, siekiant užtikrinti eko
nomikos vystymąsi ir socia
linę pažangą einant nekapi
talistiniu keliu. Tačiau ne
galima rimtai kalbėti apie 
žengimą į socializmą, skel
biant ūž įstatymo ribų par
tiją, kuri labiau už kitas 
įsitikinusi reikalingumu sta-> 
tyti socializmą ir kuri pasi
ryžusi įgyvendinti šią poli
tiką. Vadinasi, NIF vado
vų pareiškimai aiškiai prieš
tarauja jų veiksmams. .

l*aip ' pilt? 'h'ėlšlai'kb! kriti
kos ir negali būti suprasti 
NIF lyderių pareiškimai, 
jog jie uždraudę AKP veik
lą todėl< kad norį sudaryti 
vieningą partiją Kubos pa
vyzdžiu. Šie pareiškimai ne
rimti. Pirma, todėl, kad Ku
bos revoliucinės organizaci
jos vienijosi demokratiniu 
keliu, nieko neuždraudžiant, 
ir šis demokratinis procesas 
rėmėsi marksistine-leninine 
partija. Antra, Kuboje 
marksistinė - lenininė par
tija buvo varomoji revoliu
cijos jėga, jos vadovas.

Vadinasi, Alžyro vyriau
sybės nutarimas yra visiš
ka Kubos pavyzdžio prieš
ginoje. Be to, šis NIF Po
litinio biuro nutarimas ne
padeda mobilizuoti patrioti
nių jėgų, skaldo jų eiles, su
daro šaliai naujų didelių 
sunkumų, šis nutarimas 
parankus tik neokolonialis- 
tams.

Istorijos patyrimas moko, 
kad kolonizatoriai neužlei
džia savo pozicijų be mū
šio. Ir Alžyrui dar teks 
smarkiai kovoti, kad taptų 
tikrai nepriklausomu, at
remtų visas tarptautinio' 
imperializmo atakas. Tas 
faktas, kad Nacionalinio iš
sivadavimo fronte paėmė 
viršų tos jėgos, kurios “ vie
ningos partijos*’ šūkiu už
draudė AKP, patvirtina, 
kad kovojama prieš Alžyrą, 
prieš liaudies masių, vieny
bę. Siekdamos pašalinti 
AKP iš šalies politinio gy
venimo, tarptautinė reakci
ja ir Prancūzijos monopoli
jos nori atimti nuosekliau
siam kovotojui — Alžyro 
darbininkų klasei — jos va
dovą, tuo pačiu sudaryti 
sau palankesnes pozicijas 
visokiausiems' politi n i a m s 
sandėriams tarp Alžyro na
cionalinės buržuazijos ir 
smulkiaburžuazinių atstovų 
Nacionalinio išsivadavimo 
fronte, iš vienos, pusės, ir 
užsienio monopolijų, iš ant
ros.

$tai kodėl Alžyro kompar
tijos uždraudimas šunera-

J. KaŠkaitis v

Pamatėm Amerikos lietuvius 
ekrane

.-• •• 4 k j .u •
* Gąypm progą pasižiūrėt 
Amerikpj gamintų fotonuo
traukų ir filmų — iš pažan
giųjų lietuvių gyvenimo ir 
veiklos.

Partijos Istorijos Institu
to direktorius, mielasis 
draugas Romas Šarmaitis, 
pakvietė mane į Kultūros 
ministerijos salę, 3 vai. po 
pietų. Susidarė gražus žiū
rovų būrys.

Pats Kultūros ministeris 
draugas J. Banaitis padarė 
įvadą, paaiškino, kad čia 
dabar bus rodomi vaizdai, 
fotografijos, taipgi filmų, 
gamintų pačių pažangiųjų 
JAV lietuvių, demonstravi
mas. Per dvi valandas spė
sime pamatyt kai ką iš mū
sų emigrantų brolių veiki
mo. Paregėsime ir dviejų 
filmų dalį.

Užgeso šviesos. Nušvito 
balta ekrano marška. Ek
rane ryškiai matom eilę fo
tonuotraukų ir filmą apie 
mirusio mūsų brangioj o 
draugo L. Prūseikos laido
tuves kovo mėn. 1961 m., 
puikiai pagaminta įžymio- 
sios visuomenininkas ir kul- noji nuotaka, Anelytė Ven-

tienė-Juškaitė. Jai tenka 
daug dainuot ir vaidint. Jai 
padeda jos rūpestingoji mo- 

Gėlės, puokštės,. vainikai tina. Piršlys Jonas Ijazaus- 
telkiasi į laidotuvių patai- kas šauniai vaidina, bandy-

turininkės, įžymios advoka
tės Stefanijos Masytės.

pa. Būriuojasi daugybė Či
kagos pažangiečių. Daug 
man žinomų draugių ir 
draugų. Karste mūsų žur
nalistas, kalbėtojas, vado
vas L. Prūseika. Sulysęs, 
ilgos ligos išsekintas ,nuri
męs taurus veidas. Bent 
keli vaizdai iš skirtingų po
zicijų. Kontrastui L. Prū
seikos portretai, nuotrau
kos. Vaizdinga, įspūdinga!

Karste velionį neša šeši 
draugai nešikai, padeda ant 
katafalko,. Nešikai ant 
karsto sudėsto savo piršti
nes, kurios išnyks kartu su 
karstu ir su velioniu... Toks 
jau būdingas paprotys.

Labai giliai įspūdingas 
pavaizdavimas. Pap rasti 
vaizdai ir daugiaspalviai. 
Visi itin aiškiai išbaigti... 
Nuoširdus ačiū miela jai 
draugei St. Masytei! Gabi 
fotografė, pati gabi aktorė 
ir dainininkė, gabiai, inteli
gentiškai sudėstė.

Fotonuotraukos ir filmas 
iš Floridos. Apelsinų, citri
nų, citrų sodai! Paplūdi
mio vaizdai! Svečiai mau
dosi, poilsiauja. Pajūris, 
bangos, skėčiai, kėdės, pal
metės, medžiai, k r ūmai! 
Majestotiški viešbučiai, ko
teliai, rezidencijos —■ vis 
d a u giaspalviai vaizdai! 
Kontrastui kelios negrų 
lūšnelės, skurdi aplinka...

O dabar Floridon susibūru
sių draugų lietuvių išvyka. 
Puikūs ' pietietiški egzotiš
kai spalvingi vaizdai! Bū
riuojasi, šnekasi mūsiškiai 
lietuviai draugai. Daug ką 
galiu atpažint! Rengia sta
lus, dėsto patiekalus, vaiši
nasi labai svetingai! Kėdės 
į šalį — ir jau sukasi, šoka 
linksmai porelės! Šoka pol
kutes, klumpakojį, noriu 
miego... Protarpiais atsi

mino ne tik broliškas kom- 
portijas, bet ir visą pažan
giąją pasaulio visuomenę, 
kuri supranta, kad dabarti
nėmis aplinkybėmis Alžy- 
rui reikalinga ne vieninga 
partija, bet platus vienin
gas frontas, o nacionalinių 
jėgų suskaldymas gali tik 
kliudyti Alžyro vystymąsi 
demokratijoSj socializmo ir 
taikos keliu.

M. Kačanovas

pasanty- 
ir suar-

turi gra- 
reikšmės.

sėda, atsigeria, šnekasi... 
Daugiausia vis pagyvenę, 
bet gyvybingi, gerai atro
do!.. Keletas puikių pie
tietiškos gamtos vaizdų! 
Bendrai, Floridos pavaizda
vimai ir filmas labai gra
žiai pagaminti. Palieka ma
lonų, ilgesingą įspūdį... No
rėtųsi ten kartu su jais pa
buvoti, susitikti, 
kiauti, atnaujinti 
tinti pažintis!..

Šitokie filmai 
žios kultūrinės
Suartina abi puses, sugre
tina, subendrina nuotaikas 
ir veikimą!

Sofijos Čiurlionienės-Ky
mantaitės pjesė “Kuprotas 
oželis,” mano asmeniškai 
matytas Niujorke. Šįkart 
filmavo ir režisavo nenuo- 
alsus filmininkas Jurgis 
Klimas. Pri tikliai mūsų 
dailininkas grafikas drau
gas Robertas Feiferis pada
rė veikiančiųjų asmenų są
rašą ... Oho, daug mielų 
pažįstamų draugių ir drau
gų! Puikiai pasirodo jau

damas įpiršt senyvą jauną
jį. J. Judžentas, bežadėda
mas Amerikon išvažiuot, 
susigretina su jaunąja. Pa
simaišęs piršlys dalykus ki
ta kryptimi pasuka...

Tik dalis “Kuproto ože
lio” šįkart mums tapo pa
vaizduota, kad gautume tik 
bendrą- įspūdį. Laikas ne
leido užtrukti ilgiau. Tai 
čiau, kiek matėm, gavom 
gerą įspūdį. Balsinė dalis 
irgi buvo nebloga, atsižvel
giant į naminio gaminimo, 
filmavimo aplinkybę. Visi 
aktoriai, dainininkai, voka
listai, vedėja Mildutė Stens- 
lerienė nusipelnė gražios 
padėkos! Pats filmininkas 
Jurgis Klimas įdėjo daug 
darbo, energijos, išlaidų, 
daug gero noro, pasišventi
mo ! Širdingai dėkui! Miko 
Petrausko operetę “Birutę” 
esu matęs kelis kartus. Ga
na šauniai ir skambiai ją 
vaidino, prieš keletą metų, 
Niuarko sietyniečiai choris
tai. Šiame Jurgio Klimo 
gaminta me spalvingame, 
daugiaspalviame filme pa
guodžiamai pasirodė Bruk
lino aidiečių choristų gru
pė, jų tarpe ir mano broliu
kas Tadas Kaškiaučius!

Filmas sumaniai ir rūpes
tingai gamintas. Čia tiek 
pati gražiai pasidarbavo 
mūsų dailininkas grafikas 
draugas Robertas Feiferis. 
Jo pagamintas veikiančiųjų 
asmenų sąrašas daug pade
da susivokti ir sutapatinti 
aktorius. O aktoriai itin 
stropiai apsirėdę senoviš
kais lite tu viškais 
žiais, nusigrimiravę, 
atpažinti nelengva! 
ninkas bent keliose 
nušvietė operetės koloritą. 
Greta veiksmų scenoje, pa
rodė ir gamtos vaizdų, Bal
tijos, Palangos jūros sce
noje trijų vokiškų riterių 
jojimą, besiartinant prie 
Birutės trobos.

Veikime ir dainaviine ir 
“Birutėj,” kaip ir “Kupro
tam ožely” daug tenka da
lyvauti mieląjai An e 1 y t e i 
Ventienei. Krivių krivaitis; 
Birutės tėvas, jos brolis ir 
kiti parodė savo aktoriškus 
ir vukališkus gabumus. Kai 

drabu- 
kad ir 
Filmi- 

vietose
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komtūro vokiškieji pašauni A 
niai nesugebėjo prisipiVšt 
Birutės ir tapo mandagiai 
prašalinti, likusieji Birutės 
draugai su pagyvėjimu vei
kė vaidino... Tik dalį ope
retės gavom pamatyt, susi- 
darėm bendrą įspūdį, gerą 
įspūdį, gavom gerą suprati
mą.

Iš žiūrovų ne vienas ste
bėjosi, kokio didelio reikėjo 
pasišventimo aktoriams, pa
pas i aukojimo, energijos, 
laiko! Gyrė aktorius, filmi- 
ninką Jurgį Klimą, Mildu
tę Stenslerienę, Ed. Skučą, 
R. Feiferį... v Puikiai a6- 
sirekomendavo mano mie^ 
lieji draugai ir draugė^' 
Paliko man lyg ir nostalgiš
ką ilgesį, norą vėl kada su
sieiti, pasimatyti.

Visumoje gavau atpažint 
iš čikagiečių — Julę Marą- 
zienę, J. Pauliuką, V. And
ruli, S. J. Jokubka, S .Ve- 
šį, V. Vasį, rodos, ir Vin
cuką Rudaitį, vieną nešiką 
pribuvusį net iš Ozone Par
ko, N. Y., mieląjį Rojuką 
Mizarą, J. Salaveičiką, ro
dos, Joną Senkevičių, mie
ląjį žemaituką Leoną Joni-

Floridoj atpažinau drau
gą Stankų, Anastaziją 
Paukštienę, draugės Marės 
Janušonienės seserį, rodos, 
Marytę ir Joną Kochus- 
Kuzborskius...

Tarpe brukliniškių bet 
o zon pa r k iečių, žinoma, 
Anelytę Ventienę, Joną La
zauską, Mildutę Stenslerie- 
nę, Tadą Kaškiaučių, J. Ju- 
džentą, Elenutę Brazaus
kienę, bene Petrą Grabaus
ką, Steponą Večkį, PoviW

Ir visumoje — galių pasa
kyt, tarytum jūsų visų dau
gybė atsmeniškai atsilankė 
ir suvaidino scenoj dalį 
“Kuproto oželio” ir dalį 
“Birutės.” Buvo tai lyg ir 
jausminis, dvasinis sutapi
mas. Paskiau vienas ir ki
tas iš žiūrovų klausinėjo 
apie vieną kitą dainininką 
bei aktorių. O aš dar ir pa
rodžiau kai kurių atvaiz
dus daugiaspalvėse foto
nuotraukose... Kultūrinis, 
m e n i n i s ben dradarbiavi- 
mas!..

•Galvoju, šiuos visus 4 pa
vaizdavimus gaus kada pa
matyt ir didesni vilniečių 
būriai, o gal ir plačiau Lie
tuvoje. ..

Labai dėkui visoms ir vi
siems už šaunų, mielą pasi
rodymą ! . ..

megsu 
unties 
ku^i

amiau- 
n tim- 
gentis 

S Goja 
niškuo-

BRAZILIJOS TVIRTI'
INDĖNAI ±

Sunku'patikėti, kad kala
dės,sveriančios apie 75 kilo
gramus, kurias neša bėgi
kai, tai estafetės -lazdelės. 
Bet vis dėlto 
tafetė —-viens 
šių indėnų 
biru sporto š 

dalyviai bėga 
aždaųg po pen-

se.
Estafetė 

grupėmis-1 
kiolika žmonių. Komandos 

 

draugai p^sike.i§dąmi ųeša' 

 

estafetės “lazdelę 
darni laisvi, šauksimais ska
tina tą, kuris, ant bęčių už
simetęs, neša krovinį>yai 
žybose dalyvauja ir vyfsd 
ir moterys. Tiesa, kaladės, 
kurias neša moterys, nepa
lyginamai lengvesnės, jos 
sveria “tik” 30 kilogramų.

Skruzdžių kdras
Taikiosios skruzdėles 

dažnai kenčia stipresnįjį 
kaimynų antpuolius, o ka
ringosios be perstojo ka
riauja , vienos su kitomis.



PHILADELPHIA, PA
Važiuotės streikas pasi

baigė su nemažu laimėjimu 
darbininkams. Per 18 strei
ko dienų streiklaužių nebu
vo, darbininkai laikėsi vie
ningai. Gubernat. Scran- 
tonas pakėlė savo presti
žą nesikarščiuodamas, kaip 
majoras Tate, sutaikymui. 
Kontraktas pasirašytas 
Harrisburge dvejiems me
tams, nusako prisilaikyti 
1961 metų sutarties, neat
leisti darbininkų ir pakelti 

^algas 20 centų valandai — 
tuojau 10 c. ir kitais metais 
A0 c., pilnai apmokėti Blue 
Cross, $210 mėnesiui pensi
jos, “disability” $80 mėne
siui, išdirbusiems 15 metų 
4 savaites apomakų atosto
gų, atsitikme ligos pirmas 
4 savaites po $60, o kitas 14 
po $50.

Svarbiausias laimėjimas- 
neatleisti nuo darbo darbi
ninkų ekonominiais sumeti
mais, ką kompanija buvo 
pasimojus padaryti. Kom
panija gavo sutikimą gu
bernatoriaus ir majoro pą- 
kelti fėrą iki 25 centų, bet 
nesutiko pakelti vaikams, 
einantiems į mokyklą. Strei
kui einant buvo suruošta 
demonstracija prie miesto 
rotušės s u iškabomis, n u - 
kreiptomis prieš i 
Tate. Valstijos aukščiau-1 
sias teismas atsisakė trans-! 
portaci ją pavesti “resyve- poli 
riųi.”

Spauda, ypatingai “In
quirer,” įtalpino editorialą 
pirmame puslapyje, smer
kiantį streiką ir uniją, rei
kalaujantį įvesti įstatymą 
transportacijos stre i k a m s 
uždrausti. Biznierių susi- 
vienjimas irgi reikalauja 
įstatymo prieš streikus.

Šis streikas parodė , kad 
kovojant galima daug lai
mėti palaikymui darbų,

Užeigų susivienijimas ra
gina Harrisburgo seimelį 
išleisti įstatymą, baudžian- 
tų jaunuolius ir tuos, kurie 
liūdija, jog nepilnamečiai 
jau turi 21 metus amžiaus, 
kuomet jau gali aludėse 
gerti ir svaigalų nusipirkti. 
Savininkai sako, kad jie, 
sugauti parduodant svaiga
lus nepilnamečiams, neten
ka leidimų, arba tampa nu
bausti pinigiškai, arba už
darymu biznio kelioms sa
vaitėms. Įvedimas kortų su 
pažymėjimu metų negelbs
ti.

Valstijos medikalinės ko
legijos tikisi padidinti gy
dytojų skaičių 2 metų bė
giu. Dabar kiek vienam 
šimtui tūkstančių gyvento
jų yra tik 33 gydytojai.

Academy of Music yra 
106 metų senumo. Jubilie
jinis koncertas, nepaisant 
blogo oro ir važiuotės 
streiko, svečiais buvo per
pildytas.

Harrisburge suorganizuo
tas mokytojų komitetas ko
vai su rūkymu mokinių 
tarpe ir leidimui literatū
ros, nurodančios tabako 

majorą kenksmingumą sveikatai.

as-

Montreal, Canada 
šis ir tas iš miesto 

gyvenimo
Sausio 25-26 dienomis

tuoniolikos žmonių grupė, 
daugiausia studentai, pra
vedė 24-rių valandą bado 
streiką, protestuodami prieš 
priėmimą nuklinių ginklų 
Kanadoje. Jie visi yra 100- 
to Komiteto nariai, kuris 
veikia prieš įsileidimą nuk
linių ginklų Kanadoje.

Bado streikas buvo pra
vestas organizuotai, Unita
rian Messiah bažnyčios pa
statuose. Badautojai su
taupytus pinigus, kuriuos, 
sako, jie būtų praleidę 
maistui, $30 paaukojo Abi- 
tibi apylinkei (Ky e b e k o 
provincijoj), kuri, jų nuo
mone, yra vargingiausia 
Kanadoje, nes ten žmonės 
ne tik kad mažai uždirba, 
bet jie, daugumoje, dirba 
tik 4 iki 6 mėnesių į metus.

Kodėl norima taupyti, ka- 
Šalies skolos jau siekia 

virš trijų šimtų bilijonų do
lerių. Argi geriau dirbti 
ginklus ir eiti į pedateklių, 
kiekvieneriais m'etais ski
riant vis didesnę dalį meti
nio biudžeto kariškam pa- 

į siruošimui, bet nei cento 
norime; vaistams ir atgriebimui 

’ Tai

Lawrence, Mass.
Įvyko Maple Parko Ben

drovės dalininkų susirinki
mas. Jis buvo geras, skait
lingas. Raportai rodė, kad 
pereitais metais a p m o- 
kėjus visas išlaidas dar pel
no liko $800. Tai labai ge
rai, kad “biznis” išsiverčia, 
ir lietuviai turi gražią 
vietą vasaros metu susiei
ti, pasikalbėti ir turėti sa
vo piknikus.

Šiems metams pasiliko vi
si pereitųjų metų valdybos 
nariai. Puikiai jie dirba, vė
linu jiems to ir ateityje.

Kadangi liko pelno, tai 
nutarta paauko t i “Lais
vei”, “Vilniai”^ kanadiečių 
“Liaudies balsui” ir urug
vajiečių “Darbui”. Gerai, 
kad paremta spauda. Spau
da pasitarnauja organiza
cijoms garsindama jų var
dą, 'susirinkimus ir paren
gimus. Į

Maple Parkas atsidarys' naudžiai atsižymi trukdy- 
mais.

JAV nuo pat II pasauli
nio karo pabaigos turi taip

Free Europe”

Senojo pasaulio liga
kydamas “aš kaltas,” tas 
kovos nepripažįsta, sutinka

Nelabai seniai mes, JAV 
progresyviai lietuviai, pra
dėjome gauti socialistinės vergauti. 
.Lietuvos rašytojų literatu- ~ 
rą: knygas, laikraščius, žur
nalus, kurie stebina savo’visko pilna, perviršius, 
technika ir turiniu. Apra-; tą perviršių mes 
šymai naujo gyvenimo, nau- atiduoti, kitų šalių varg ' sveikatos vargšams? 
jos industrijos, atjaunėjau- šams? 
čio kaimo, o virš visko — manyti, nes JAV-ose yra1 
apie steigimą naujau mokyk- perviršius skurdo, o ne tur-’ 
lų, mokslinimą jaunosios 
gentkartės valstybės lėšo
mis, neklausiau t, ar kuris 
turi pinigų mokėti- už jam 
teikiamą mokslą.

Senas, kapitalistinis pa
saulis, atsilikęs su savo 
tvarka, bauginasi, kad nau
jas pasaulis jį iššaukia į 
lenktynes. Naudingas su
manymas, kad vietoje karų, 
būtų taikus sugyvenimas. 
Ne taip atsiliepia į tai ka- 

ipitalistinis pasaulis; sava-

Gal tau, skaitytojau, at
rodytų, kad čia, JAV-ose,

Klaida butų taip blogai pavyzdys.
manyti, nes JAV-ose yra! Senas> kapitalistinis pa- 

saulis ir jo nepasisekimai 
tokie dideli, kad jų nuslėpti 
jau nėra galima.

Dzūkelis

balandžio 1 dieną. Prašome

Andoveryje Raython Cb. vadinamą 
paleidžia darbininkų iš dar-! radijo valandą. Išlaikymui

Naujai suorganizuotas 
Kanados francūzų laisvės 
proponentų, daugiausia biz
nierių, Nacionalis Budėji
mo Komitetas (Committee
of National Vigilance), už-bo. Ten daug dirba darbi- 
protestavo prieš tai, kad ninku ir iš Lawrence. Jau 
Dailės Muziejaus direkto-: atleido 80, ir kompanijos 
rium paskirtas amerikonas vedėjai pareiškė, kad po 80 
Silas Edman iš New Yor- 
ko. Jie mano, kad “Place 
des Arts” direktoriaus par-

Važiuotės streiko metule^orVsJ^vo galima surasti 
leistai dirbo be dienosi Pllnal, f r a n c ū z «

poilsio, negaudami atlygini
mo už viršlaikius. Frater
nal Order, policistų organi
zacija, reikalauja atlygini
mo, 
kad 
bus,

tautybes žmogų.

darb. bus paleista kiekvie
ną savaitę. Darbininkai yra 
organizuoti į uniją, bet jie 
skundžiasi, kad unijos vir
šininkai nieko nedaro.

to. Pas turčius susikaupęs 
turtas., perteklius, persival
gymas, o biednuomenė ne
turi būtiniausių gyvenimui 
reikmenų. Prezidentas Ke
nedis, kalbėdamas pripaži
no, kad “šioje laimingoje 
šalyje trisdešimt penki mi
lijonai žmonių gyvena dide
liame skurde ir baimėje, 
nežinodami, kas jų laukia 
rytoj.” Kurie duonpelniai 
dar dirba, tie užsitraukia 
paskolas ant savo mažų 
nuosavybių, rakandų ir kit
ko. Jiems susirgus ar li
kus išmestais iš darbo, ne
turint ką valgyti ir kuo iš
simokėti paskolas, nuo jų 
atima neišmokėtus daiktus.

Savanaudžiai nuduoda 
esą patriotais — “myli die
vą ir tėvynę,” skiria milijo
ną kitą dolerių vienam ki
tam “patriotiškam” tikslui, 
bet jie šauks slaptą ir viešą 
policiją, jei darbininkai pa
reikalaus pakelti mokestį 
už darbą 5 centais valan
dai, jei išeis į streiką, ap
šauks kovojančius darbi
ninkus šalies priešais, ko
munistais, areštuos, sodins 
į kalėjimą, užgins jiems lais
vai susirinkti ir įsakys re
gistruotis kaip “Svetimos 
šalies agentams.”

Tarp 4-5 milijonų darbin
go amžiaus žmonių negali 
susirasti darbo. Kūdikiai 
gimsta nesveiki, nenorma
lūs: paliegę, akli, raiši, iš
kraipytais sąnariais, ir tai 
sudaro vis didesnį nuošim
tį. Kada vėžio liga, džiova, 
artritas ir karo sužaloti 
sunkina šalies ekonomiją, 
tai valdžia atsisako teikti 
medikalinę pagalbą. Kada 
visi valdininkai, senatoriai 
ir kongresmanai, generolai 
ir kiti kariški pareigūnai, 
priskaitant ir mūsų šalies 
prezidentą, turi teisę gauti 
medikalinį aprūpinimą val
džios lėšomis, tai pūslėtran- 
kiai ir jų šeimos paliktos

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

soje šalyje beliko 79 miestai, 
kuriuose išeidinėja daugiau 
kaip vienas komercinis dien
raštis? Na, o prieš 40 metų 
buvo net 552 tokių miestų. 
Silpnesniuosius laikraščius su
ėdė
konkurencijos, 
ra 
kapitalui.

stipresnieji. Nebelieka 
Likusieji dien- 

priklaūso stambiajam

Los Angeles “veiksnių” sky
rius nusitarė iš pare n g i m ų 
įplaukas skirstyti pagal savo 
nuožiūrą. Tai nepatinka AL- 
To vadovybei. Grigaitis rei
kalauja, kad visų skyrių visos 
aukos suplauktų tiesiai į cent
rą. Taip esą pasakyta ALTo 
konstitucijoje.

Na, ir kas bus, jeigu kiti 
skyriai paseks losangeliečių 
pėdomis? Kuo maitinsis ir 
švaistysis šimutis, V a i d y la, 
Grigaitis ir kiti raketieriai iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos? 
Turės išeiti iš biznio. Baisu ir 
pagalvoti; . .

šios valandos renkami pi
nigai visokiais būdais. In
dustrijų darbininkai reika
laujami apsidėti mokesčiais 
iš savo uždarbio, o kurie 
negali apsidėti tokiais mo
kesčiais, tai privalo aukoti 
nors pripuolamai. Publika 
taip pat prašoma per radi
ją ir televiziją aukoti šiam 
reikalui. O ką gi ta valan
da veikia? Giria kąpitalis-

Portsmouth, N. S., laivų 
statybos fabriko Viršinin
kai sako, kad bus atleista tinę sistemą ir pila srutas 
iš darbo apie 200 darbiniu- ant socializmo, 
kų. Ten irgi nemažai darbi
ninkų dirba iš mūsų miesto.

Ligos nelaimės užtiko lie
tuvius: Jonas Knystautas 
tinant į darbą buvo užgau
tas sunkvežimio ir sunkiai 
sužeistas. Suteikus pirmą 
medicinos pagalbą ligoninė
je, gydosi namuose.

Nelė Matiukienė, kurį lai
šką nesveikavusi, paguldyta 
i LaSalle ligoninėje sveikatos 
; ištyrimui.

Vasario 2 d., kada LLD , Liudvikui Skripkai Royal 
Victoria ligoninėje padary
ta nosies operacija. Turi 
viltį iš ligoninės greitai iš
eiti.

Pranė Krikščiūnienė, iš 
Bedford, Que., puldama su
silaužė koją ir gydosi Ro
yal Victoria ligoninėje. O 
jos vyras, Benis Krikščiū-

Miesto “tėvai” sako, 
nėra pinigų, ir jeigu 
atlygins kitais metais.

Pilietis

Worcester, Mass.
žiemos oras

kuomet darbdaviai, techni- j n kuopos buvo suplanuota 
ką pagerinę ,daugelį išme- turėti vakarienę, tai per 
ta į bedarbių eiles. Meras 
Tate sako, miestui kiekvie
na streiko diena lėšavo po 
$30,000 vien policijai už virš
laikius.

AFL-CIO viceprezidentas 
W. P. Reuther sako, 18 mė
nesių laikotarpiu organi
zuos darbininkus Philadel- 
phijos apylinkėje. Kaltina 
vietinius unijų lokalus ne- 
dėjimu pastangų organizuo
ti neorganizuotus, bara pa
syvumą ir sako, kad bus iš
leista 4 milijonai dolerių 
tikslui pasiekti.

Autobusų kompanija už
darė savo stotį ant kampo 
State ir Essex gatvių, kur 
žmonės būdavo pastogėje 
laukia buso. Dabar žmonės 
turės lauko pusėje laukti, 
kas sudaro nepatogumo, o 
ypatingai blogo oro metu.

Š. Penkauskas

Rochester, N. Y.

Savanaudžiai turi dar ir 
kitą skymą, kurį naudoja, 
nuduodami geraši r d ž i u s, 
numeta plutą ir ragina ki
tus duoti—apsidėti mokes
čiais, ir vis pirkti maisto 
dėžutes ir jas siųsti į “at
silikusias šalis.” Kas tos 
šalys ir kodėl jos atsilikę? 
Tos šalys atsilikę — badau
ja ir ligose skęsta — tik to
dėl, kad JAV ir kitų kapi
talistinių valstybių sava
naudžiai tuos kraštus pa
vergę. Per daugelį metų
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suva-

Tos mūsų sesutės Tarybų 
Lietuvos karvių melžėjos savo 
gražiu darbu rašo šaunią is
toriją. Taip manau ne aš vie
nas. Apie jas prabilo ir koks 
ten G relinas net iš Paryžiaus.; 
Jis joms los garbės baisiai pa
vydi. Tai esąs naujas Lietu
voje “kultas” — garbinti ir 
šlęyjnti karvių melžėjas. Prie 
jų dar pridedamos ir kiaulių1 
šėrėjos.

Paryžietis Greimas pataria 
Lietuvos draugams negadinti 
gražaus mūsų lietuvių tautos 
vardo, taip jau į pad a n g e s 
keliant karvių melžėjas ir 
kiaulių šėrėjas.

O man tas labai patinka,— 
patinka, kad pirmu kartu lie
tuvių tautos istorijoje papras
to, bet labai naudingo ir rei
kalingo darbo darbininkė, o 
ne kokia užriesta nosimi po
niutė, susilaukė, tikros pagar
bos, tikro pripažinimo. Kaip 
džiugu, kad sena kovos daina 
“kas buvo nieks, tas bus vis
kas” įsigyendino Liet u v o j e 
dar mums gyviems tebesant!

Rochesie.rio moterų klubas jie valdo, plėšia iš ten pel- 
pagerbė ilgametes veikėjas nūs.

Sausio 27 dieną Helenai Tai ne viskas.. Mūsų ge- 
Velykis ir duktė Lailute su- Paširdžiai naudoja ir kitą 
rengė savo mylimai mamy- žemos rūšies prisidengimą: 
tei Elzbietai Dūobienei ir organizuoja visokius misi-

. žemos rūšies prisidengimą: 
ir organizuoja visokius misi- 

dėdienei’ Antaninai Duobie-' jonieri us - misijas, renka 
nei 83 metų sukakties gim
tadienio pobūvį. Nors oras 
buvo labai negeras, bet 
daug draugių dalyvavo pa
gerbti mūs ilgametes drau
ges ir veikėjas, įteikė dova
nėles ir sudainavo “Links
mo gimtadienio” ir “Ilgiau
sių metų” dainas ir pa
linkėjo stiprios svei-

gydosi namuose.
Jonas Leknickas susirgęs 

ir randasi Montreal Gene
ral ligoninėje.

Jonas Macelis susirgęs ir 
tik berašant gauta žinia,

jiems aukas ir siunčia į 
tuos atsilikusius kraštus, o 
tie misijonieriai, po prie- j beteises, be apiupmimo. 
d a n g a Kristaus, praveda 
agitaciją už privačią nuo
savybę, už kapitalizmą, 
ruošia tų kraštų žmones ne 
malonesni am gyvenimui 
čia, ant žemės, bet “būti, 

linkėjo "stiprios svei-, turtingais po mirties.” Tai- 
katos abiem. Ir mes visos gi, moko ne gyventi, o. mir- 
turėjom gerus laikus, nes i ti- Toks mokymas, kaip jau , 
draugė Velykienė labai ge- i visiems aišku, eina turčių 

Mes esame naudai, nes kas galvą nu-l 
jai labai dėkingos. O Elz- lenkęs mušasi j krūtinę, sa-' 
bieta Duobienė varde savo ;
gimtadienio paaukojo 
dol. apgynimui civilių teisių. 

Abi Duobienės nuošir
džiai dėkoja visom drau
gėm už dovaną ir atsilan
kymą pabuvoti su jomis 
šioje draugiškoje sueigoje. 
Elzbieta Duobienė širdin
gai dėkoja savo mylimom 
dukrelei ir anūkei už su
rengimą jos gimtadieniui 
tokios malonios suegėlės.

Kai kurios draugės ne-

dieną lengvai snigo, o vaka
rop pradėjo lyti ir šalti. Tai 
tęsėsi visą naktį. Tačiau dė
ka pasiaukojančių darbščių 
moterų H. Žilinskienės, A. 
Vosylienės ir K. Sabaliaus
kienės, jos pajėgė sudaryti
vakarienę ir dalyvavo apie nas, susižeidė traktoriumi; 
30 vakarieniautojų. Paren
gimo pelnas buvo skiriamas 
“Laisvės” dalininkų 
žiavimui pasveikinti.

Grįžtant į namus iš va
karienės,lašančiam 
žodžius teko pasikankinti, todėl^ neteko patirti, kokia 
Jau iš miesto išvažiavus , liga serga. Tiek težinoma, 

kad ligonis randasi namuo
se.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir laimingai pasveik
ti.

šiuos

Jau iš miesto 
mašina slydo, apsisuko į 
priešingą pusę ir smogė į 
sniego sukastą volą, po to 
neina nei pirmyn, nei atgal. 
O čia dar veik vidurnaktis, 
ir vis lyja.

Manau sau: “Tikrai lai
mingi tie, kurie į Floridą 
gali iškeliauti žiemoti. Štai 
dvi šeimos: J. ir D. Jelskiai 
ir J. ir M. Petkūnai (Švo- 
geriai) vasario 6 d. išvyko 
Petkūno mašina į saulėtą 

I Floridą kelioms savaitėms 
i laiko. Jie apsistos pas Jels- 

Distrikto prokuroras kių sūnų Karalį, kuris gy- 
traukia į teismą “Bulletin” 
redaktorių Selby, atsisakiu
sį atsakyti į tyrinejiiho ko
misijos klausimus. Proku
roras sako — tai rimtas 
nusikaltimas. Selby tai da
ro gindamas spaudos lais
vę ir remdamasis 1937 me
tais išleistu įstatymu.

Sausio mėnesį valstijoj 
bedarbių skaičius pakilo 
64,000, bedarbių, valdžios 
pasakymu, yra 433,000.

Priminimas LLD 10 kuo
pos nariams, kad šį penk
tadienį įvyks svarbus kuo
pos susirinkimas, 1144 N. 4 
St., 7:30 vai. vakare. Esu 
tikras, gausime pįrmą šių 
metų knygą.

vena Lakeland, Fla. Jels- 
kiams bus smagu pasima
tyti su išsiilgusiais anūkais. 
Abi šeimos yra pažangaus 
judėjimo veikėjai ir spau
dos rėmėjai. Laimingai 
jiems praleisti laiką ir su
grįžti į namus.

Verduniečių M. Jonulio- 
nienes sesutė, o KazimierollXvlivkj V/ •* A A XXV/JL i <-5 */

švogerka, Uršulė Latvytė yai pavaišino, 
pereitą vasarą atvažiavo iš 
Argentinos čia pasisvečiuo
ti. Viešėjusi apie 6 mėne
sius, grįžo vėl j Argentiną. 
Prieš išvažiuosiant, sesutė, 
pusseserė E. Skardžiuvienė, 
pusbrolis G. Kukenis ir jų 
šeimos bei kiti giminės se
serėno Frank Jonui i o n i o 
stuboje, sausio 26 d., daly
vaujant gražiam būriui 
svečių, surengė jai išleistu
ves. Rengėjų ir giminių 
vardu atsisveikinimo žodį t 
pasako pusbrolis J. Adomo-1 . ~ .
nis. O svečių vardu Uršu- &aĮeJ° dalyvauti, bet prisi- 
lei palinkėjo laimingos ke-.'^j? dovanomis. Labai
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DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Angly-Lietuviųi Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

Gus Bricker Charleroi 
žiemos laiku kiekvieną die
ną maudosi Monongahela 

?wpėje. Sausio 24 d. upe bu- 
^vo ledu apdengta ir “tow- 

■’boat” pramušė ledą. Po še
šių minučių išėjęs iš van
dens Charleroi pasakė: 
"Tąi .šalčiausia diena 36-ių 
metų laikotarpyj.”

RUMUNAI MOKOSI
Bukareštas. — Senoje 

buržuazinėj e Rumuni j oje 
buvo daug beraščių. Prie 
liaudies santvarkos berašti- 
ja likviduojama, žmonių 
yra didelis susidomėjimas 
knygomis. Vien Bukarešte 
randasi 1,600 bibliotekų ir 
namų skaityklų. <

lionės grįžti atgal į Argen
tiną J. Lesevičius.

Kartu, ar labai artimai, 
su ja į Argentiną nuskrido 
ir Jonas Petrulis, nes jis 
ten turi du broliu, tad nu
važiavo aplankyti. Jis taip
gi turi seserį Brazilijoje, 
todėl ir ją pasiruošęs ap
lankyti. —J.

aciu visoms.
L. Bekešiene

PRANEŠIMAS
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kp. pirmas šio mėnesio 
banketas įvyks Vasario (Feb.) 9. 
visiems žinomoj vietoj, 314 — 15th 
Ave. So. Bus patiekta geri pie
tūs už žemą kalną. Pietūs 12 vai. 
Po pietų šokiai ir kiti pasilinksmi
nimai. Prašome visuš dalyvauti.

Rengimo komitetas (10-11)

HELP WANTED MALE
GYVASTIES APDRAUDOS 

VYRAI
Jeigu esi agentas, kuris gauna1 

$7,500 metinių apdraudų, tai aš pa
siruošęs duoti jums kontraktą, ku
ris apmoka jums no mažiau kaip 
25% —■ ir padarysiu tave generali
niu agentu. Priedui padarysiu jums 
puikiausią progą gauti daugiau ap
draudų kontraktų, kad galėtum pa
siekti vadovaujamą vietą.

Pagelbėsiu tau finansiškai pradė
ti nuosavią agentūrą, kad; galėtum 
pasisamdyti pagalbos, ir be jokių 
pareikalavimų užmokėti atgal.

Mes esame vienintelė šios šalies 
Įstaiga, kuri gali suteikti jums vi- 

planus ii’ suteikti jums pagal- 
Jūs galite ateiti, pasiteirauti. 
WALTER J. CHACKER 
Rytinės Divizijos Vedėjas 

LO. 3-6900

REAL ESTATE

sus
bą.

LOGAN. Camac St. No. 4700 Block. 
Moderniškas pusiau atskiras namas. 
7 kambariai, atskiras garadžius. 
Naujai išdekoruota. Ištaisytas base- 
mentas. $11,000. GL. 7-3807.

(11-12)

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviųi-Anglųi Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y.

5 p.--Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 8, 1963
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SVEIKINIMAI
“LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

Waterbury, Conn.
“Sveikiname ‘L’ B-vės dalininkų suvažiaviman su- 

vykusius akcininkus ir draugijų atstovus. Darbo žmo
nių teises ir taikų ginančiam laikraščiui paremti siun
čiame ir dovanų: LLD 28 kp. skyrė $15, Kl. Yenkelunas 
$5, viso $20. Draugiškai, Klementina Yenkelunas.”

Brooklyn, N. Y.
“lietuvių moterų Apšvietus klubas sveikiname ‘L’ 

1963 m. vasario trečios suvažiavimo dalyvius; priedui 
Įteikiame ir $10 laikraščiui paramos. Draugiškai, U. 
Bagdonienė, klubo iždininkė.”

Jensen Beach, Fla.
“Sveikiname ‘L’ šėrininku suvažiavimą su $8. Mie

li ‘Laisvės’ laikraščio draugai, bičiuliai, siųsdami jums 
nuoširdžius sveikinimus, linkime visiems jums daug 
laimės asmeniniame gvvenime ir sėkmės jūsų darbuose. 
Vincas ir Constance Kartonai.”

, Hialeah, Fla.
“Sveika Lilija! Noriu ir aš prisidėti su pasveikini

mu ‘Laisvės’ B-vės dalininkų suvažiavimo. Nors mano 
sveikata ne labai tvirta. ,visvien nenoriu pamiršti mano 
buvusiu draugų laisviečių-brooklyniečių. Sveikinu visus 
dalininkus, ‘L’ personala, ir laikraščio rėmėjus. Linkiu 
‘Laisvei’ gyvuoti daug, daug metu. Čia rasi mano dova
ną, $10. Su pagarba, Charles Degutis.”

Scranton, Pa.
“Sveiki visi gerieji draugai laikraščio ‘Laisvės’ dali

ninkai. Taipgi ir visas ‘L’ personalas. Linkiu, kad laik
raštis T aisvė’ dar ilgai, ilgai gyvuotu ir šviestu darbo 
liaudžiai kelia i laiminga, šviesią ateitį. Čia randate do
vaną $10. I. Klevinskas.”

biu momentu. Tautų santykiai blogėja, klasių kova ašt
rėja. Prisirengimas prie karo ir gaminimai ginklų eina 
visu smarkumu,tas viskas nežada gero darbo žmonėms. 
Vien tiktai jaudina visus. Todėl draugai ir draugės, mes 
visi turime daugiau dirbti, pasiaukoti sustiprinimui 
laikraščio, kad jis galėtų geriau kovoti prieš visokius 
darbo žmonių priešus-išnaudotojus. O ypatingai kovoti 
už išlaikymą taikos. Linkime suvažiavimui geriausios 
sėkmės darbuose. Siunčiame nors mažą dovaną: Aukojo:

S. Shulin—$6.
Po $5: LLD 72 kp., A.L.P. Klubas, J. Kupčinskas, M. 

Adomonis, F. Klaston, P. Bechis.
Huntingtonietė—$3.
Po $2:N. Hacinkevič, M. Smaidžiūnienė, M. Virbic

kas. Po $1: J. Krauch.
Viso randatę $46. Draugiškai. P. Beeis.”

Chicago, Ill.
“Sveikinu ‘Laisvės’ dalininkų suvažiavimą ir linkiu 

jį sėkmingai pravesti, taip kad dar ilgai ‘Laisvė’ mums 
teiktų teisingas žinias ir rodytų teisingą kelią į darbo 
liaudies pergalę.

‘Laisvė’ ir man praskynė tą teisingą kelią, nes skai
tau ją nuo jaunų dienų. Gerbiu draugus, • kurie, pernešė 
visus sunkumus ‘Laisvės’ gyvenime, pasišventusiai dir
bo nežiūrint palyginamai menko atlyginimo ir tūlų 
persekiojimų ir šiandien nepasiduoda senatvei, darbuoja- 

| si, kad ‘Laisvė’ tarnautų liaudžiai kaipo švietėja ir pa
tarėja.

Džiaugiuosi, kad ir aš galėjau dar prisidėti bent 
menka dalia prie sukėlimo reikiamų finansų laikraščio 
naudai. Čia randate $189. Aukojo:

V. Rudaitis—$20.
Po $10: V. Preikšą, Lake Geneva, Wis.; Ghicagos 

; Moterų Kultūros Klubas; P. Rokiškėnas, B. Rokiškėnas, 
i Po $6: Emily Drobus, Stevensville, Mich.; Dr. A. K. 
Butko, U. Andrulienė.

Po $5: J. ir E'. Pauliukai, J. ir M. Chesna, P. Devei-

Mirė Julius Kalvaitis
Po sunkios ligos vasario 

6 d. mirė Julius Kalvaitis, 
gyvenęs 203 Maujer St., 
Brooklyne, N .Y. Jis buvo 
apie 80 rtietų amžiaus. Bus 
pašarvotas tik šeštadienį, 
vasario 9 d. Ballas šerme
ninėje, 660 Grand Street, 
Brooklyne. Laidojamas bus 
pirmadienį, vasario 11 d., 
2:30 popiet.

Julius Kalvaitis buvo il
gametis “Laisvės” vajinin- 
kas, veikėjas pažangiosiose 
JAV lietuvių organizacijo-
se.

Liūdesio valandoje “Lais
vės” kolektyvas reiškia 
nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai Marijonai, visiems 
artimiesiems ir draugams. 
O jam pačiam—ramiai il
sėtis.

(Žinią telefonu pranešė 
Marijona Kalvaitienė.)

Šiemetinė “Laisves” B-vės t
direktorių taryba

Lietuvių Kooperaci n ė s 
Spaudos Bendrovės akci
ninkų suvažiavime, įvyku
siame vasario 3 dieną, buvo 
išrinkti sekami asmenys į 
bendrovės direktorių tary
bą: Povilas Venta, Povilas 
Rainys, Bronė Keršulienė, 
Vera Bunkienė, Steponas 
Vetchkis, Jonas Rušinskas, 
Vincas Čepulis, Vincas Balt

rušaitis, Geo. Wareson, 
Mykolas Stakovas, Jurgis 
Bernotą, Walteris Brazaus
kas.

Ant rytojaus direktorių 
taryba laikė savo posėdį ir 
išrinko reikalingą valdybą 
ir kitus pareigūnus.

Alternatais išrinkti Vin
cas yenckūnas ir Petras 
Šolomskas.

San Francisco, Calif.
“Gerb. L. Kavaliauskaite: Čia rasite money-orderį 

sumoje $10, tai bus nuo LLD 153 kp. Mūsų kuopa svei
kina ‘Laisvės’ B-vės dalininkų suvažiavimų, vėliname, 
kad jis būtų sėkmingas. Draugiškai, V. Sutkienė.”

Worcester, Mass.
ALDLD 11 kp. nariai ir ‘Laisvės’ skaitytojai sveiki

name dalininkus suvažiavime su auka laikraščiui $126, 
linkėdami geriausių pasekmių. Lai gyvuoja ‘Laisvė’! 
Aukojo:

ALDLD 11 kp. — $48.
Po $10: M. Mickus, J. Petruškevičius, A. M. Kazlaus

kai.
Po $5: D. E. Jusiai, H. Žilinskienė, V. Žitkus,' j.

kis, V. Vasys, A. Jonikienė, J. Mažeika, Bridgeportietis, 
St. Vėšys, R. Samulionienė, St. Zolp.

Po $3 : A. Grina, M. Mazūras, F. Černauskas, A. ir J. 
Grigai, J. Jokubka.

/ Po $2: J. Varseckas, Rockford, Ill.; Chas Yurgon, 
M. Pliauskienė. J. P. Stančikai, K. Gurskiene, M. ir A. 
Gabriai, C. Rimkienė, Julia Casko, Pauline Moteczus, 
Mildred Friberg, J. Staškus, Della Reuther, J. Kamins
kas.

Po $1: A.M.G., V. Pažarskienė, G. K. Budris, Frances 
NorbutaS) U. Juodaitienė, Eleanore Jason, M. Mekšrie- 
nė, Frances Jordan, Noragas, J. Povilaitis, Dan Yla, J. 
Stulgis, J. Evanaitis, Geo. Montvila, Antanas Paleckis, 
Joe Brazaitis, Waukegan. Ill.; Anna Kaston, Anna Dri- 
got, K. Starevich, A. Andrijaitis.

Jaskevičius, F. Kazeliūnas, J. B. Jekaičiai.
Po $2: F. Petkunas. *
Po $1: Green, Krajauskiene, Stasiukas, Babrauskas, 

Eddy, Janulis, Sukackienė, Ausiejienė, Pilkauskas, Pet
rauskienė, Draugas, Galinis, Sabaitis, Jonas, Sadauskas, 
Bedarbis. Draugiškai, J. Jaskevičius, kp. sekr.”

Lawrence, Mass.
“Sveikiname ‘Laisvės’ personalą ir visus suvažiavu

sius drauges ir draugus. Svarstykite ‘Laisvės’ reikalus 
šaltai ir gražiai, ir kaip geriau būt daugiau skaitytojų 
gauti. Išlaikykite darbininkišką liniją, taipgi už. taiką 
visam pasauliui. Čia randate dovaną $30. Aukojo:

Po $10: LLD 37 kp., LDS 125 kuopa.
Po $2: J. M. Milvidai, S. Z. Penkauskai.
Po $1: J. šleivienė. T. Lupsevičius, B. A. Chuladai, 

J. N. Rudis, Ig. R.. Chuladai. V. E. Kralikauskai. Su ge
riausiais linkėjimais. Draugiškai, S. Penkauskas.”

Philadelphia, Pa,
“Gerbiami ‘Laisvės’ dalininkai, visi darbuotojai! 

Nuoširdžiai sveikiname jus visus susirinkusius, linkėda
mi laikraščiui ‘Laisvei’ gyvuoti ir klestėti dar per dau
gelį metu, ir žengti pažangos kryptimi. Čia rasite mažą 
dovaną $8: Aukojo:

Gustaitienė ............    $5.00
Kazlauskas .........   2.00
Bartašiai ..........  1.00

Draugiškai, per J. Kazlauską.”
Binghamton, N. Y.

“Sveikiname visus dalyvius suvažiavime, linkime ge
riausio pasisekimo. Kadangi negalėsime dalyvauti, čia 
randate mūsų dovaną, $8. Draugiškai, J. K. Vaičekaus
kai.”

Brockton, Mass.
“Sveikiname ‘Laisvės’ šėrininku suvažiavimą, linkė

dami delegatams sėkmingai apsvarstyti ’Laisvės’ spau
dos reikalus, kiek galint sutrumpinti nekurias korespon
dencijas ir nekuriuos raštus iš Lietuvos. Čia randate do
vaną $60. Aukojo:

Po 10: LLD 6 kp., S. Pakalnis, A. J. Skirmontai.
Po $5: Moterų Apšvietos Klubas, Montello Vyrų 

Dailės Grupė, Konstancija Kalvelienė, F. K. čereškai, 
Marijona Gutauskienė, George Shimaitis. Draugiškai, 
George Shimaitis.”

Philadelphia, Pa.
“Sveikiname ‘Laisvės’ suvažiavimą, čia randate $20. 

Aukojo:
P. Baranauskas—$10.
Po $5: A. Ch. Žalnieraičiai, Julia Šmitienė.

Bridgeport, Conn.
“Mes sveikiname ‘Laisvės’ šėrininku suvažiavimą, 

linkėdami, kad ‘Laisvė’ dar daug metų gyvuotų ir lanky
tų mus, skleisdama apšvietą tarpe darbo žmonių. Čia 
randate $10.

Po $5: J. Yasiūnas, Alfonsas Švėgžda.

Lai gyvuoja ‘Laisvė’! Lai gyvuoja darbo liaudies 
pergalė ir visuotinė pasaulinė taika! Draugiškai, Alisė 
Jonikienė.” ' <

Miami, Fla.
“Sveikinu ‘Laisvės’ suvažiavimą su $10. Visiems su

važiavimo delegatams ir visiems laisviečiamš linkiu kuo 
geriausios kloties, ir trokštu, kad atliktumėt daug gero 
darbo dėl ‘Laisvės’ labo. Draugiškai spaudžiu jūsų deši
nes. J. Stanelis.” ’' * "1 > '

(Bus daugiau)

Gerbiamieji draugai, 
broliai, sesės lietuviai 
ir “Laisvės” laikraščio 
redakcijos darbuotojai!

Aš, kaip buvęs “Laisvės” 
laikraščio skaitytojas, noriu 
pasveikinti su Naujais 1963 
metais, kartu palinkėti jums 
visiems darbuotojams daug 
laimės ir sėkmės jūsų dar
be. Linkiu, kad jūsų lei
džiamas laikraštis “Laisvė” 
ilgus metu gyvuotų ir kiek- 
vieneriais metais susilauk
tų vis daugiau skaitytojų. 
Visa to aš linkiu jums, ger
biamieji draugai, broliai ir 
sesės lietuviai!

Man irgi teko laimė ke
lerius metus skaityti jūsų 
leidžiamąjį laikraštį “Lais
vę.” Labai įdomus laikraš
tis, ir čia, Lietuvoje, dau
guma labai noriai jį skaito, 
nes mums įdomu žinoti, kaip 
mūsų broliai ir sesės Ame
rikoje gyvena, mokosi ir 
dirba.

Aš skaičiau “Laisvę” be
veik trejus metus, žinoma/ 
už tai aš esu jums tik dė
kingas. Jei ne jūsų gera
širdiškumas, aš ir mano 
draugai ir kaimynai nebū
tume skaitę “Laisvės”; tik 
jūsų dėka, kurie pasirūpi
note, mes galėjome pasi
skaityti.

Kai gauname “Laisvę,” ji 
eina iš rankų į rankas; 
kiekvienas nori pasiskaity
ti, ir ji visiems patinką. Bet

Great Neck, N. Y. ’ praėjusiųjų 1962 metų pa-
Šis ‘Laisvės’ dalininkų suvažiavimas įvyksta svar-1 baigoje nustojome gauti

IŠ LAIŠKŲ
“Laisvę” ir dabar jau nebe- 
gauname.

Visus gautus numerius 
sudėjome į vieną vietą ir 
saugoj ame kaip labai ver
tingą dalyką ir ilgai ilgai 
juos globosime.

Tad baigdamas noriu pa
dėkoti tiems, kurie stengė
tės, kad aš gaučiau “Lais
vę” ir ją skaityčiau, ir vi
siems visiems vienu žodžiu 
sakau iš širdies ačiū, drau
gai, broliai ir sesės, už jū
sų geraširdingumą. Ir dar 
prašyčiau toliau manęs ne
užmiršti ir n e p a 1 i k t i be 
“Laisvės.”

Viso geriausio jums vi
siems, draugai.

Alfonsas Sakalauskas
Alytaus rajonas 
Daugai '
Lithuania, USSR

Svečias iš toli
“Laisvėj” nebuvo atžymė

ta, kad praėjusiame mūsų 
posuvažiaviminiame banke
te dalyvavo nuoširdus bi
čiulis — Juozas Mankaus- 
kas, iš Crown Point, N. Y. 
Jis ten turi vasarnamį, kur 
nemaža žmonių pas jį pra
leidžia atostogas.

Juozas — malonus žmo
gus ir su juo teko gražiai 
pasikalbėti apie visokius 
reikalėlius.

0 gal dar ir tas 
žymiai prisidėjo?

Mūsų kaimynkos “Vieny
bės” leidėja Valė Tysliavie
nė, kalbėdama apie savo 
nelabai tepavykusį koncer
tą, gerokai pabara vietos 
lietuvius. Jai tai visa įro
dę, kad jie “di d e s n i e m s 
įvykiams dar nėra pribren
dę.”

Aišku, Tysliavienė turi 
kuo skųstis. Juk baisiai 
pikta, kai žmogus dedi vi
sas pastangas ką nors di
desnio surengti, o niekas iš 
to neišeina.

Visi jau žino, kad “Vie
nybės” parengimą boikota
vo kunigai ir visi reakcio
nieriai . Jie ant Tysliavie- 
nės labai užsirūstino, kam 
ji nuvežė į Lietuvą savo vy
ro pelenus ir į ten palaido
jo, ir kam ji sugrįžusi at
sisakė padėti didžiajam me
lagiui ' Niudžerzės Stukui 
Lietuvą plūsti. Kunigams; 
ir kitiems • reakcionieriams 
nepakeliui su žmogumi, ku
ris atsisako atsisveikinti su 
paprasčiausiu padoru mu. 
Jiems amžinai prakeiktas 
kiekvienas lietuvis., kuris 
neprakeikia savo senosios 
tėvynės už tai, kad ji nu
sikratė išnaudotojus ir sau 
energingai statosi naują ir 
šviesų rytojų.

Bet be šitos priežasties 
dėl “Vienybės” nesėkmės su 
savo koncertu, ar nebuvo 

“dar ir kita? Buvo garsin
ta ir reklamuota, kad šiame 
koncerte bus pastatyta Ju
liaus Gaidelio “Kantata 
apie Lietuvą.” Na, o iš tos 
“kantatos” ap i b ū d i n i m ų 
“veiksnių” spaudoje matė
me, kad tai yra ne kanta
ta apie Lietuvą, bet piktas, 
biaurus, šlykštus Lietuvos 
apšmeižimas, šlykštus lie
tuvių tautos įžeidimas. To- 
je Gaidelio kantatoje taip 
ir kvėpuojama didžiausia 
neapykanta visoms mūsų 
tėvynės pastangoms susi
kurti naująjį gyvenimą.

Tai kodėl padorus, pat- 
riotingas lietuvis turėtų ei
ti ir klausytis tų melų, ar 
tik todėl, kad jie yra ap
vilkti muzika, sudėti į dai
ną? Melas pasilieka me
lu, šmeižimas pasilieka 
šmeižimu.

Tysliavienė padarė klai-1' 
dą, susižavėdama Gaidelio 
“kantata.” Verta jai ir apie 
tai pagalvoti.

Brooklynietis

Ką daryt su nevalyvąja 
kalakutiena?

Mūsų mielosioms 
gaspadinėms susidomėti

Nežinau ir nesuprantu, 
kodėl taip yra, bet ima ir 
dažnai pasitaiko. Aš kal
bu apie mūsų banketus bei 
vakarienes. Visur labai ma
doje jnus vaišinti kalaku
tiena. Tai viena iš popu
liariausių mėsų. Aš ją irgi 
mėgstu. Bet kodėl vieną 
kartą toji kalakutiena būna 
taip sultinga, minkšta, jog 
tiesiog vien šakutėmis ga
li su ja susidoroti. Bet, 
žiūrėk, kitą rozą, gražiau
sia balta kalakutiena kaip 
kokios naginės padas: sker
sai nė peiliu negali per
pjauti, turi išilgai plėšyti, 
ir dar paskui gerklėje su ja 
bėdos turi tiek ir tiek.

Ar randasi specialistas, 
kuris galėtų išaiškinti, kasi 
kaltas, kame dalykas? Ar' 
toks jau pasitaiko nedoras, 
sausas ir kietas kalakutas, 
ar kaltas jo paruošimas, ap
dorojimas? Kaip to būtų' 
galima išvengti?

Nusivylęs kalakutas
. > .- q —■■■■    .w
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Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” savo šėrus:

Paul Šlajus, Chester, Pa., 
5 šėrus.

Joseeph Karen, Monterey 
Park, Calif., 4 šėrus.

Charles Brown, Brook
lyn, N. Y., 4 šėrus.

Petras Puodis, Philadel
phia, Pa., 3 šėrus.

Už dovanas širdingai 
ačiū.

New Yorke mirė ‘ 
čigoną karalius

New Yorkas. — šeštadie
nį, vasario 2 d., Brooklyne, 
mirė pasaulinis čigonų ka
ralius Joseph Uwanawich, 
sulaukęs 77 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyko trečia
dienį, Evergreen kapinėse, 
Elizabeth, N. J. Iš visų 
Jungtinių Valstijų, nuo 
Maine iki Kalifornijos, nuo 
Oregon iki Floridos, suva
žiavo čigonų vadai į laido
tuves.

Čigonai netiki į ašaroji
mą prie mirusių. Vyrai ir 
moterys šoko ir dainavo, nes 
jie sako, kad jų “karalius 
nenorėjo ašarų”. Sakoma, 
kad šis čigonų karalius bu
vo vienas iš “garsiausių”. 
Nežinome, kuomi, bet prieš 
keleris metus jis sumokėjo 
$505 už 52 važiuotės prasi
kaltimus.

Ocala, Fla. — Susikūlė 
lėktuvas ir užsimušė artis
to P.A.B. Widenerio žmo
na Patricia.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 13 d., 7:30 vai. vak., “Lais
ves” patalpoje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti,' nes daug reikalų 
teks aptarti. Būkite geri, atėikitė 
visi. Valdyba (10-11)

Maskva. — Josifas Kasa- 
novas sulaukė 130 metų 
amžiaus, o jo žmona 105 
metų. Bet dar stiprūs, svei
kata gera, tai nenori eiti į 
pensininkus.

LLD 185 kp. nariams"
Iš praeities yra žinoma, 

kad mūsų kuopa yra atsižy
mėjusi savo gražia veikla. 
Todėl mes ir neturime tą 
garbingą vardą prarasti.

Štai yra • šaukiamas .’visų 
kuopos narių susirinkimas. 
Įvyks trečiadienį, vasario 
13 d., 7:30 v. vakare, “Ijais- 
vės” < salėje. Centras jau 
prisiuntė, nariams šių metų 
knygą “Prelatas Olšaus- 
kis”. Tai labai svarbi ir įdo
mi knyga. Kurie ją jau ga
vo ir skaitė, labai giria. 
Šiame mūsų kuopos susirin
kime visi nariai šią knygą 
gausite. Be to, turėsime iš
rinkti gerą delegaciją į 
LLD apskrities konferenci
ją. kuri įvyks vasario 17 d.

Todėl būkite susirinkime! 
visi ir visos. Kviečia atsi
lankyti.

Kuopos Komitetas

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės parama^

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA. $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ JVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge- >- 
rinamas žmonių gyvenimas, tiek daug' atsiekimų 
technikoje. Bendrai menas ir kultūra ten žydėte 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

6 pusl.-Lai8vS (Liberty)-Penkt., vasario (Feb.) 8, 1963
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