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KRISLAI
KodM toks alasas?
Tas pats doleris po padu. 
Apgavystė’ ir įžeidimas. 
Gailėjosi arklių, o ne žmonių. 
Linkime sėkmės!

— Rašo A. Bimba —

Mūsų kapitalistai yra pui
kūs biznieriai su labai toli ma
tančiomis akimis. Tai visų 
pripažinta. Taip ir jie patys 
apie save mano.

Bet kartais ir jie kakta at
simuša į sieną. Paimkime jų 
planus dėl “Europinės bendro
sios rinkos.” Jie manė, kad 
jie gražiai pasipelnys . Vieni 
jų kišo dolerius į V. Vokietiją, 
Prancūziją, Lukše m b u r g ą , 
Belgiją, Italiją ir Hollandiją. 
Sukišo tris bilijonus dolerių.

Kitiems geriau patiko Ang
lija. Jie manė, kad ji irgi tik
rai įstos į “bendrąją rinką.’’ 
Ten sukišo keturis bilijonus. 
Ten darbininkų algos nuo treč- 
lio iki pusės mažesnės. Pel
nai gražūs.

JAV žmones būtų turtingesni, 
jeigu ne apsiginklavimas

diskas gerai buvo, kol toms 
^lims reikėjo dolerių atsista
tymui . Dabar kas kita. Da
bar tų šalių valdovai ir ka
pitalistai pamatė, kad jų vi- 

t sa ekonomika baigia sulįsti į 
Amerikos monopolijų, kišenę. 
Pavojus jų pačių pelnams ir 
viešpatavimui.

De Gaulle pasipriešino. An
glijos neįsileidžia į “bendrą
ją rinką.” Amerikos kapita
listų pelnams pavojus. Tikė
jo per Angliją tą rinką kont
roliuoti. Nevyksta. Blogai at
siliepia į Amerikos ekonomi
ką. Nedarbas dar žada padi
dėti.

Dabar aišku, kodėl toks su
sirūpinimas dėl tos De Gaulle 
sukeltos “revoliucijos.” Ne- 
beužmiega ir prezidentas Ke
nedis.

Panaši istorija ir su Kana
da. Matote, kokios bėdos mus 
apniko. . .

Arabui tautų vienybe į TSRS reikalauja pašalinti 
atomų ginklus iš kitų šalių

Ženeva. — Septyniolikos negalima pasekmingai eiti 
, o tuo 

pat metu stiprinti atomines 
bazes kitose šalyse tikslu 
užpulti socialistines šalis.

ir įvykiai Irake
karių, tai pastangos apjun
gimui arabų po Jungtinės konferencijoje buvo skaity-. prie nusiginklavimo, 
Arabų Reespublikos vėlia-į tas laiškas JAV prezidento1 
va vėl įgavo naują reikšmę. ! Kenedžio. Jis pareiškė, kad

Irake Nasserio šalinin- dabar susidarė palankesnės 
kams pavyko nuversti Ka- sąlygos susitarimui.
semo valdžią. Dabar Nasse- ’ y y Kuznecovas Tary- 
i’is to paties^siekš ir kitose j Sąjungos premjero pa- 

- ’ . . ’vaduotojas, skaitė savo val-
Įvykiai Irake neigiamai i pasiūlymą pagreitini- 

! mui susitarimo.
t Tarybų Sąjunga reika- 

Izraelio lauJa ištraukti iš kitų šalių 
atomines raketas, bombas, 
lėktuvus jų gabenimui, o 
atominius “Polaris” subma- 
rinus grąžinti į savo terito
rinius vandenis. TSRS rei
kalauja, kad iš kitų šalių 
būtų ištraukti ir tolimo sie
kimo bombonešiai.

į Kuznecovas nurodė, kad

Kairas. ■—Jungtinės Ara
bų Respublikos radi jos pa
didino propagandą už ara
bų tautų vienybę. Numato
ma, kjfid po milltaristų per
versmo Irake galima laukti

tie tvirtinimai neturi pama
to. Jeigu JAV sustotų gink
luotis, tai nebūtij reikalo 
takšnoti gazoliną, papiro
sus ir daugelį kitų kasdieni
nių žmonių vartojimo daly
kų, nes nebūtų reikalo su-' panašių įvykių Sirijoje ir 
kelti virš 50 bilijonų dolerių . kitose arabų šalyse.
apsiginklavimo reikalams. I .......
Nuo žmonių pečių būtų nu- .Jungtinės Arabų Respubli- 
imta sunkioji įplaukų tak- ’kos išstojo Sirija, tai Nas- 
sų našta. Žtnonės turėtų 1 šerio prestižas1 buvo suma- 
daugiau pinigų, daugiau 
pirktų sau kasdieninio var
tojimo reikmenų ir geriau 
gyventų, o tą, ko JAV žmo- 

inės nesuvartotų, tai atiduo- 
|tų silpniau išsivysčiusių ša
lių gyventojams.

Washingtonas. — Sako,

Bostonas. — Paul A. Sa- 
muelson’as, ekonominių rei
kalų profesorius iš Mass. 
Technologijos instituto, ra
šo, kad Jungtinių Valstijų 
žmonės daug turtingiau gy
ventų, jeigu nebūtų apsi
ginklavimo. Savo išvadas 
jis remia 1962 m. Jungtinių 
Tautų specialistų surink
tais faktais.

Samuelsonas rašo, kad 
prieš nusiginklavimą argu
mentuoja trys grupės: (a) 
militaristai, (b) ginklų ga
mintojai ir (c) imperialis
tai. Jie daro išvadas: Jeigu ■' 
Jungtinės Valstijos sustotų 1 
gaminti ginklus ir amunici
ją, tai darbininkai neturėtų 
darbo —šalyje būtų baisus kad prezidentas Kenedis ži- 
nedarbas. • jnojo, jog Kanada nesutiks

Samuelsonas nurodo, kad atominių ginklų klausimais.

Po to, kai 1961 metais iš arabų valstybėse.

žėjęs. Bet kada Jemene bu
vo nuversta karališka val
džia ir naujai respublikai 
Nasseris į pagalbą pasiuntė 
18,000 Egipto karininkų ir

paveikė į Jordanijos ir Sau- į 
di Arabijos karališkas vy
riausybes. Jie pastatė į blo
gesnę padėtį ir ______

valstybę, su kuria Jungtinė 
Arabų Respublika yra labai 
bloguose santykiuose.

Washingtonas. — Kubos 
respublikos priešams nepa
tinka, kad 1962 m. Kubos 
prekyba su socialistinėmis 
šalimis siekjė $945,000,000, o 
su kapitalistinėmis buvo tik 
$245,000,000. Bet juk tai ne 
Kubos kaltė, kad JAV va
dovaujant kapitalistinės 
lys sumažino prekybą 
Kuba.

sa- 
su

Indonezija vėl reikalauja 
grąžinti jos teritorijas

Jakarta. — Indonezijos more dera kava ir kiti šiltų 
prezidentas Sukamo pa- kraštų augmenys, 
reiškė, kad jis ir indonezų 1 
liaudis reikalauja grąžinti 
Timoro ir Borneo salų da
lis, nes tos teritorijos iš gi- 

Įlios senovės yra Indonezi
jos dalimis ir apgyventos 
indonezų žmonių.

Timoro rytinę dalį valdo 
Portugalija, o vakarinę In
donezija. Portugalų pa
vergtas plotas užima 7,330 
kvadratinių mylių ir ten 
randasi 500,000 žmonių. Ti-

Borneo šiaurinę dalį val
do Britanija, padalinus į 
tris dalis: Sarawako, Bru
nei ir Šiaurės Borneo. Visi 
tie plotai bendrai užima 
81,700 kvadratinių mylių ir 
turi apie 1,500,000 gyvento
jų.

Anglijos imperialistai 
nori tuos plotus įjungti į 
jų naujai organizuojamą 
Malazijos federaciją, kuri 
bus dalimi Britanijos.

J. Valstijų lakūnai 
puolė vietnamiečius

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų bombiniai “B-26” 
ir “T-28”lėktuvai raketomis 
šaudė į vietnamiečius parti
zanus, o malūnsparniai ga
beno kareivius,-į mūšio vie
tą ir metė padegamąsias 
napalmo bombas.

Tos bombos uždegė dide
lius platus sausų ryžių šiau
dų ir gaisras išsiplėtė, ap
imdamas kaimus.

Malūnsparniai i į kovos 
lauką pristatė virš 2,000 
vietnamiečių kareivių. Par
tizanai pašovė tik vieną 
bombonešį..

Ar J. Valstijos puls 
Kubos respubliką?

Washingtonas. — Char- į  
les Bartlett rašo, kad res
publikonai ir pietinių vals
tijų demokratai senatoriai 
ir kongresmanai daro vis
ką, idant JAV Kongresas 
paskelbtų Kubai karą. 
. Daugiausiai veikia sena
toriai Keatingas, R. Russe- 
lis, Thurmondas ir Goldwa- 
teris. ,

Eina girdai, kad Kubos 
srityje gali būti panašus 
įvykis, kaip buvo 1898 me- 

ku- 
pa- į

Londonas. — Čionai 
vyko John McCone, 
ninkas JAV Centrinės žval
gybos agentūros.

at
virsi-

tais “Maine” šarvuočio, 
ris privestų Kongresą 
skelbti karą.

Tie, kurie nuo visų stogų 
šaukia, kad Kuba sudaro bai
sų pavojų ne tik Jungtinėms 
Valstijoms, bet visiems Ame
rikos kraštams, mus apgaudi
nėja. Dar daugiau: jie ame-, . .
rifciečius įžeidžia. Mirtinas pa-> vyrmusybė areštavo 
^jus iš mažytės saliukės su-Slovo, paž y’ 
ISšiais milijonais gyventojų]M. Shope, 
Jungtinėms Valstijoms su be-| Brutus, jaunuolių sporto 
veik dviem šimtais milijonų iks- :J •: uždraaudė
gyventojų ir Lotynų Ameri- ^eiKeją, n J ems uzuraauae 
kos kraštams su kitais dviem Per penkeris metus įsva- 
šimtais milijonų gyventojų! žiuoti į kitus miestus, lan-

Pastebėjau, kad ir Chicagos I kyti bet kokias žmonių su
ku n i g ų dienraštis prisideda eigas, ir įsakė kiekvieną sa
pne tos apgavystės ir įžeidi- vaitę raportuotis policijai, 
mo šinkavojimo. Ir jis šaukia:, 
“Raudonoji Kuba — pavojus 
visai Amerikai!”

veik dviem šimtais milijonų 
gyventojų ir Lotynų Ameri-

Iki šioKbuvo sakoma, kad 
tik komunMai, kad tik Ta
rybų Sąjurfga, kad tik socialis
tinis pasamlis tebijo naujo ka- 

, ro.
Ypač energingai tą filosofi

ją propagavo lietu v i š k i e j i 
menševikai.

Džiugu, kad tos beprotystės 
ir jie dabar jau atsisako. At
kirsti amas tiems, kurie siūlo 
Amerikai naują invaziją Ku- 
bon, Chicagos menševikų laik
raštis (vas. 9 d.) sako:

“Bet tai juk reikštų karą, 
žmonių žudymą, Amerikos ir 
Kubos. J tą kovą įsiveltų gal 
ir Sovietų Sąjunga; iš to iš- 

1 Suvystytų naujas visuotinis ka
ltis, kurio pasibaisėtinos pasė- 
^jjbs būtų neapsakomos.”

Visiškai protinga, sveikinti 
na nuomonė. Kiekvieną pasi
sakymą prieš karą mes sveiki
name.

‘ .(Tąsa 6-tam pusi.)

DŪKSTA P. AFRIKOS 
RASISTAI

Johannesburgas. — Pietų 
Afrikos Sąjungos reakcinė 

i Joe 
Slovo, pažangų advokatą;

s. unijų vadą; D.

10

PRIPAŽINO IRAKO 
VALDŽIĄ

Bagdadas. — Jau virš 
valstybių pripažino Irako
karininkų valdžią priešaky
je. su Abdulu Salemu Arefu. 
Pirmiausiai ją pripažino 
arabiškos valstybės: Jung
tinė Arabų Respublika, Je
menas, Alžyras, Kuwaitas, 
Moroko, Sirija, Saudi Ara
bija, Jordanija, o kiek vė
liau Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga.

IŠ VISO PASAULIO
Tel Avivas. — Izraelio 

liaudis pageidauja geresnių 
santykių su Tarybų Sąjun
ga. Tam tikslui suorgani- 
zavo Izraelio ir TSRS 
Draugiškumo Draugiją.

Bereikalingas jų 
triukšmas

Maskva. —- TSRS prem
jeras Chruščiovas, atsaky
damas į JAV naujus išmis- 
lus apie, tarybinius atomi
nius ginglus Kuboje, pa
reiškė :

“Visas atomines raketas 
mes išvežėme iš Kubos ir
jos yra mūsų rankose. Mes j reikalais, su Francūzi j a 

" .............. NATO klausimais, dar ne
sibaigė Kubos krizė, o čia 
jau naujas nesusipratimas 
su

tik 
de- 

ir

Kritikuoja JAV 
politiką

Washingtonas. — Ne 
respublikonai, bet eilė 
mokratų kongresmanų
senatorių kritikuoja dabar
tinę JAV užsienio politiką.

Į trumpą laiką Jungtinės 
Valstijos turėjo kelis susi-

galime pasiekti kiekvieną, 
reikalui esant, su savo ato
minėmis raketomis iš savo 
teritorijos.”

Kas dėl TSRS militarinių 
žmonių Kuboje, tai jis sa
kė, kad jie ten yra tik tam, 
kad kubiečius, supažindinus 

naujais ginklais.S su

Los Angeles, Calif.—Nuo 
didelių lietų pietinėje Kali
fornijoje upės išėjo iš kraš
tų ir daugelį miestelių lietė 
potvyniai.

Kairas. — Mirė Abd-El-
Washingtonas. —1962 me-1 Krimas, 1919—1926 metais 

tais erdvėse skraidė 
satelitai, kurie nebuvo už- kilimui prieš Ispaniją ir 
registruoti. Manoma, kad .Francūziją, 
tai buvo TSRS satelitai. ------------------

šeši Maroke vadovavęs rifų su-

Bona. — Sukako 30 metų 
nuo Hitlerio įsigalėj i m o 

*1 na
ciai laikė susirinkimus ir 
sakė revanšistines kalbas.

Pekinas. — Kinija pa- , . .. . XT .. .. 
siuntė protestą Indijai, ku-! Vokietijoje. Naujieji 
rios kareiviai pakartotinai

j įsiveržia į Tibetą.

Anglij o s | Saigonas. —Į Pietų Viet-

C. God- 
berniu- 
motiną

SŪNUS NUŠOVĖ 
MOTINĄ.

Pontiac, Mich. — 
frey, 15-kos metų 
kas, nušovė savo
Mary, 38 metų amžiaus, 
penkių vaikų motiną. Jis 
policijai sako, kad ją nušo
vė dėl to, jog ji neleido jam 
darytį ką jis nori.

Washingtonas. — Dabar
tiniais laikais užsien y j e 
randasi apie milijonas JAV 
visokių diplomatų ir pata
rėjų, ir virš milijonas 
naujančių militarinese 
gose. <

tar-
je-

Ottawa. — Gynybos 
nistrą pasekė ir prekybos 

pasi-

mi-
Londonas.

žmonis kenčia nuo didelių 1 namo prieplauką atplaukė ministras G. Hees, 
šalčių iš priežasties stokos Pietinės Korėjos du karo traukdamas i&iDįefenbake- 
kuro. laivai. Irio kabineto.rio kabineto.

Vėl atsidarė konferencija 
nusiginklavimo reikalais

Ženeva.—Vasario 12 die-i “Izvestija” rašo, kad 
ną čionai vėl atsidarė sep-1 Chruščiovks, susirašinėda- 
tyniolikos valstybių konfe-' mas su JAV prezidentu Ke- 
rencija nusiginklavimo rei- j nedžiu, padarė nusileidimų, 

‘kalais. Pirmasis klausimas 
bus svarstoma — uždrau
dimas atominių ginklų.

Maskva. — Išvakarėse 
atsidarymo nusiginki avi
mo konferencijos dienraš
tis “Izvestija” kritikavo 
Vakarų valstybes, o ypa
tingai Jungtines Valstijas 
už panaujinimą požeminių 
bandymų atominių ginklų 
Nevados valstijoje.

nes jis tikėjosi, kad tas ves 
prie susilaikymo nuo ato
minių -bandymų ir prie su
sitarimo.

Jungtinės Valstijos ne tik 
panaujino atominių bombų 
bandymus, bet imasi staty
mo dar didesnio skaičiaus 
atominių submarinų.

Tokio. — Japonija atme
tė TSRS notą JAV atomi
nių submarinų reikalais.

i

i kirtimus su Anglija raketų kybos sutartį.
•i.. v. - . . mkn .annnnn

Kanada.

DINGO LAIVAS
Norfolk, Va.—Atlanto van

denyne dingo tankeris “Ma
rine Sulphur Queen”, 7,000 
tonų įtalpos, su 39 žmonė
mis. Jis su nafta plaukė iš 
Texas prieplaukos.

New Yorkas.'—Kilo gais
ras Jane Adams Vocational 
High School, merginų mo
kykloje, Bronx miesto daly
je. 1,100 merginų laimingai 
pastatą apleido.

Pekinas. — čionai lankė
si princas Sihanoukas, va
dovas Kambodžos vyriau
sybės. Jis ilgai tarėsi su Ki
nijos premjeru Chou En-lai.

Kučingas, Sarawak. — 
Brunelio pakraščiais siau
tė jūrinės ir lietų audros. 
Padarė daug nuostolių, li
ko 20,000 benamių.

Maskva. — Atvyko Alžy
ro komunistų vadai.

SUSPROGO LĖKTUVAS 
IR ŽUVO 43 ŽMONĖS
Miami, Fla. — Iš čionai 

pakilo “B-707” lėktuvas su 
43 žmonėmis ir skrido į Chi- 
cagą. Po septynių minučių 
iš jo per radiją buvo pra
nešta, kad jis pakilo 17,000 
pėdų ir randasi virš Ever
glades raistų. Daugiau ži-

JAPONIJOS IR TSRS 
PREKYBOS SUTARTIS

Tokio. — Japonija ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė pre- 

. Per metus 
laiko Japonija pirks Tary- 

■ bų Sąjungoje už $700,000,- 
000 vertės anglies, geležies, 
medžio, žemės ūkio maši
nų ir kitų reikmenų. TSRS 
už tokią pat sumą pirks nių nuo jo negauta. Vėliau 
Japonijoje: šilko, televizo- sužinota, kad jis 
rių, radijo imtuvų ir kito- susprogo ir visi žmonės žu- 
kių reikmenų. ' vo. 7

ore su

Vėliausios žinios
Ottawa. — L. B. Pearso- 

nas, Kanados vadinamų 
“Liberalų” partijos vadas, 
užtikrina Jungtines Valsti
jas, kad jeigu jo partija lai- 000. 
mės parlamentarinius rin-| Kanados beveik 60 proc. 
kimus, tai priims JAV ato- j išvežimo buvo į Jungtines 
mines bombas. Rinkimai. Valstijas, 

įvyks balandžio 8 dieną. Į 

Ottawa. — 1962 metais 
Kanada prekių į kitas šalis 
išvežė už $6,347,800,000, o 
iš kitų įvežė už $6,268,300,-

Kanados beveik 60 proc.

-----— j Niagara Falls, N. Y. —
Newark, N. J.—Gyvenna- Kanados pusėje į Niagara 

myje kilo gaisras. Sudege 5 Falls krioklio bangas puolė 
žmonės ir 18 buvo sužeista, žmogus, kurį bangos susu- 
Pereitaisiais metais name ko ir nuskandino, 
įvyko trys padegimai. I 

;------- — . i Irkutskas, TSRS. ~ Čia
Oslo. — Norvegija ir če- fruvo jaučiamas* Žemės dre- 

koslovakija pasirašė trijų , bėjimas.
metų prekybos sutartį.

Trenton, N. J. —Sunkve
žimis užmušė F. Geracį, 91 
metų amžiaus senelį.

i

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos jau pripažino 
Irako karininkų valdžią.
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Perversmas Irake
DAR VIS NĖRA PILNAI aišku, kas darosi Irako 

respublikoje, kur praėjusią savaitę įvyko perversmas: 
premjero Abdel Karim Kassemo valdžia tapo nuversta 
smurtu, suorganizuotu karininkų. Pats Kassemas, sa
koma, buvo sušaudytas; su juo buvo sušaudyta daugelis 
kitų valdžios pareigūnų.

Kai kurios žinios, dar nepatikrintos, skelbia, kad 
šiame perversme žuvo nemažiau 15,000 žmonių.

Dienraštis “Christian Science Monitor” rašo, kad 
smurtininkų-sukilėlių priešakyje stovi Baath partijos 
lyderis, pulkininkas Abdel Salam Arefas, kuris pareiškė, 
būk jo tikslas būsiąs: “socializmo įkūrimas”. Socializ
mas, esą, būsiąs toks, kaip Egipte, kurį valdo Nasseris. 
O Egipte nėra jokio socializmo.

Arefas, sakoma, pradėjęs gaudyti ir žudyti Irako 
komunistus, kurie buvo priešingi šiam smurtui.

Kai 1958 m. Kassemo vadovaujama armija nuvertė 
Irako monarchiją, tai Arefas buvo tuomet jo padėjėjas. 
Vėliau iš vadovybės jis buvo išmestas dėl to, kad stojo 
už Nasserio politiką. Ne tik buvo išmestas, bet ir apkal
tintas šalies išdavimu. Teismas buvo nutaręs Arefą su
šaudyti, bet Kassemas jam mirties bausmę dovanojo. 
Taigi dabar Arefas atsimokėjo Kassemui, sušaudydamas 
pastarąjį!

Po monarchijos nuvertimo, po respublikos Irake 
įkūrimo, Kassemas žadėjo pravesti šalyje daug reformų, 
be kitko—žemės reformą, apkarpant jėgas feodalams. 
Bet nieko iš tų pažadų neišėjo.

Irake, kaip ir Turkijoje, kaip ir Persijoje, gyvena 
daug kurdų, kurie kovoja už savo nepriklausomybę. Kas
semas juos puolė, persekiojo, atsisakydamas suteikti 
tautinę laisvę. Ką dabar darys naujas Irako “gelbėto
jas”—Arefas? Neatrodo, kad jis vadžią pagrobė tam, 
kad padėtų kenčiančiai liaudžiai. Jei jam pasiseks išsi
laikyti valdžioje kurį laiką, galimas daiktas, jis eis Kas
semo keliais, kol. ątsiras kitas koks -nęi’s smurto organi
zatorius ir nuvers*-jo valdžią. ’ , j

Irake veikia Komunistų partija, bet ji šiuo metu ne
buvo tiek tvirta, kad galėtų paimti ir atiduoti šalies val
džią į Irako liaudies rankas. Tačiau, kaip beimsime, vi
suomet taip nebus: anksčiau ar vėliau užtekės saulelė ir 
Irako liaudžiai.

laiš-

į Jus 
prieš 
Pra-

Kas ką rašo ir sako
TSRS MOKSLININKŲ 
LAIŠKAS PREZDENTUI 
KENEDŽIUI
Gerbiamas pone 
Prezidente!

Prašome nesistebėti, kad 
Jums siunčią šį laišką ne
pažįstami Jums žmonės. 
Tai’, ką norime pasakyti, 
mus taip jaudina, jog drįs
tame pažeisti etiketą, juo 
labiau, kad Jums — valsty
bės veikėjui — matyt, daž
nai tenka turėti reikalų su 
nepažįstamų - žmonių 
kais.

Mus privertė kreiptis 
nauja represijų banga 
JAV Komunistų partiją,
šome šio mūsų laiško nelaiky
ti mėginimu kištis į Jūsų ša
lies vidaus reikalus, žinomą, 
taip nėra. Tačiau tai, kas da
bar vyksta Amerikoje, turi 
reikšmę laisvei ir taikai visa
me pasaulyje. Tatai ir supran
tama. Jūsų šalis—didi vals
tybė, ir įvykiai užjūryje neiš
vengiamai susilaukia atgarsio 
visose pasaulio šalyse.. Netei
singi ir priešingi įstatymui tei
singumo ministerijos bei teis
mo veiksmai Komunistų parti
jos ir jos vadovų atžvilgiu pa
deda taikos ir pažangos prie
šams. Štai kodėl tai mus taip 
jaudina.

šio laiško autoriai jau nebe'DĖL “DIEVUI” 
jauni žmonės. Mes pergyve- i PASKIRTŲ PINIGŲ 
nome du pasaulinius karus ir 
nenorime trečiojo. Savo įsiti-

DEL PERDRįSlOS< 
ARITMETIKOS

Milimetrai ir molekulės
Neseniai viename lietu

viškame laikraštyje tilpo 
straipsnis apie atomų skal
dymą. Pirmiausia autorius 
rašo, kad vienas kubiškas 
aliejaus milimetras užden
gia kvadratinį metrą 
vandens. Šitaip ištęsto alie-

Pradės organizuoti
DŽIUGIAI MUS NUTEIKĖ “Workery” (vas. 10 d.) 

tilpęs Gearge Morriso straipsnis, kuriame šis kolumnis- 
tas skelbia, Kad AFL-CIO vadovai jau pradėjo vajų už 
organizavimą neorganizuotų JAV darbininkų.

AFL-CIO turi savo specialų departamentą, vadina
mą Industrial Union Department. Ir šis AFL-CIO sky
rius, sako George Morris, paskyrė $4,000,000 18-kos mė
nesių darbo išlaidoms, susijusioms su organizavimu ne
organizuotų. Minėto departamento prezidentas—Walter 
Reuther, kuris taip pat yra automobilių pramonės dar
bininkų unijos prezidentas ir AFL-CIO vice-prezidentas.

Organizacinis darbas vyriausiai vyks pietinėse vals
tijose, bet jis lies ir šiaurės vakarų valstijas, pav., Los 
Angeles miestą.

Ši žinia kiekvieną sąmoningą darbininką nuteikia 
labai linksmai. Tik pagalvokime: JAV už algas dirban
čiųjų yra apie 68 milijonai, o darbo unijoms priklauso 
tik apie 17—18 milijonų darbininkų.

Mes tik vis dar prisibijome, kad šis AFL-CIO vado
vų skelbimas nepasiliktų tuščias, kad gražūs žodžiai ne
pasiliktų tik žodžiais. Darbo unijų biurokratija davė 
jau nemaža pažadų, būk ji organizuos neorganizuotus, 
bet tie pažadai tik pažadais ir pasiliko. Tikėkime, kad 
taip nebus J.963 metais.

Šiuo metu ypatingai svarbu, kad darbo unijos būtų 
veiklios, kad jos augtų, o ne mažėtų. Visa tai, galimas 
daiktas, priverstų pagalvoti tuos senatorius ir kongres- 
manus, kurie siekiasi pravesti naujus įstatymus, nu
kreiptus prieš organizuotus darbininkus.

Jau ir vėl ėmė rėkti
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (Ameri- 

kinių medikų sąjunga), žinodama, kad 88-ajame Kon
grese kils debatai dėl pravedimo įstatymo, pagal kurį 
būtų teikiama nemokama medicininė pagalba seno am
žiaus žmonėms, jau pradėjo aštrią kampaniją prieš tai.

Minėtos organizacijos priešakyje stovi surambėję 
asmenys, dideli progreso priešai, tai jie ir leidžia pini
gus propagandai, kad toks įstatymas nebūtų pravestas. 
Jie tai skaito socializmu.

AMA dabar niekina Didžiosios Britanijos įstatymą, 
pagal kurį žmonės aprūpinami nemokama medicinine 
pagalba, jiems susirgus.

Jeigu reakcionieriai iš AMA taip erštauja, tai ame
rikiečiai, kuriems rūpi žmonių sveikatingumas, privalo 
visais būdais darbuotis, kad šiemet Kongresas tikrai pra
vestų tokį įstatymą!

2 p.-Laisve (Liberty)—Penki., vasario (Feb.) 15, 1963

/ Knyga apie Braziliją
Man į atmintį Braziliją 

įrašė ne geografijos vado
vėlis.- , Ne.. Prisimenu plen
tą, nuverptą netoli tėviškės 
lūšnelėj Būdavo, žiūriu į 
kelią: važiuoti, pėsti žmo
nės traukia į Kauną. Kas 
juos išjudino? “Nagi, į Bra
ziliją keliauja,” girdėdavau 
iš varguolių lūpų. Šis niū
rus vaizdas, lyg paukštis? 
atskriejo iš praeities, kai'netylėjo, lyg akmenys: Jie viena prie kitos pagrečiui, 
atverčiau J. Jokubkos kny-! protestavo, kovojo. Bet ka- ir jų skaičius tame kvadra- 
gą “Brazilijos plantacijo-: vos plantacijų pragare ■— tiniame metre būtų vienas 

, ,. ise.” Ją išleido Vilniaus Gro- išsklaidytiems, lyg vora- milijonas.
grįžtaSUlie- žinės literatūros leidykla, 

dailininkai. į
K. Kalinaus-Į ver^-ja^ suverpg siūlų, iš

1 atsivežė iš gimtojo krašto. 
Ir juo ilgiau emigrantai gy
veno, dirbo Brazilijoje, juo 
laimės maišas, taip gausiai 
prikrautas visokiomis gėry
bėmis prieš išvykstant iš 
Lietuvos, darėsi vis tuštes- 
nis, kol, pagaliau, visiškai 
ištuštėjo...

Jokubka vaizduoja: emi
grantai —darbo žmonės — jaus filmo molekulės būtų

tinklis vejuje, be revoliuci-
i Jokubka, tartum darbšti niO ?rSa»izac?J>’ be Pažan' ' ' w •« xx I i I r r. zn i i Irti t

sukėlė neseniai atrastas neži
nomo Lietuvos tapytojo dar
bas “Kalinys , vedamas pakar
ti,“ kuriame ^vaižddoja’ni^s 
vienas sukilimd’*vadų Antanas 
Mackevičius. Nežinomo rusų 
dailininko teptukui priklauso 
“Baudžiavos panaikinimas Že
maitijoje.“ Nežinomas ir pa
veikslo “Caras Aleksandras 
skelbia baudžiavos panaikini
mą“ autorius. Caro tremtinių 
gyvenimą vaizduoja J u o z o 
Berkmano darbas “Paštas An
garoje.’’ Nežinomas grafikas 
sukūrė portretą “Z. Sierakaus
kas kalėjime.“

Prie 186.3-1864 
limo temos nariai 
tuvių tarybiniai 
Dvi drobės —
kas 1863 m. ( sukilėlių tarpe“ 
bei “K. Kalin a u s k a s ir V. 
Vrublevskis apžiūri 1863 m. 
sukilėlius“ yra nutapęs P. 
Sergijevičius. Grafikas V. Ka
linauskas šiuo siužetu sukūrė 
savo diplominį darbą—šešis li
no raižinius. Baudžiavos pa
naikinimo terąą savo diplomi
niam darbui pasirinko ir kitas 
jaunas grafikas L. Lagauskas. 
Sukilimo įvykius pavaizdavo 
grafikas J. Kuzminskis. Juos 
palietė A. Makūnaitė ir M. 
Bulaka, iliustruodami J. Biliū
no “Liūdną pąsaką.“

Iš skulptoriaus darbų šioje 
srityje gerai žinomas K. Bog
dano kūrinys “Sukilėliai.“

Kanadiškis “Liaudies bal-

ft
Kaip jis tai suranda?
Ogi štai kaip. >
Kadangi metras turi

S. J. Jokubka

B?
•• d1

gesnio laikraščio, sunku bu- i
vo paklupdyti samdytoją, tūkstantį milimetrų, tai pa
ir šit iš to pragaro ėmė daugindamas tūkstantį 
žmonės bėgti į miestus, o tūkstančiu (1,000 X 1,000) 
itin į San Paulo. Matyt, lie- jis gauna vieną milijoną 
tuviai suprato: darbininkai (1,000,000). Tai tiek esą to- 
labiau organizuoti, vieniu- kiame aliejaus filmo kvad- 

Juos parems ratiniame metre molekulių.
Metro milimetrų skaičiu

mi daugindamas kitu tokiu 
skaičiumi gauni tik kvadra
tinių milimetrų skaičių, kas 
padaro kvadratini metrą.

Gi minimo straipsnio au
torius gauna molekules!

Pirmiausia reikia žinoti, 
kiek kubiškame milimetre 
telpa molekulių, o tik tada 
dauginant kvadratinio met
ro milimetrų skaičiumi 
kubiško milimetro moleku-

gi, solida.' 
vietiniai proletarai.

Taigi, neteisybė, vargai, 
vargeliai paskatino emi- 
grantus ieškoti žiburio, ku
ris nušviestų kelią į saulė- 
tesnį krantą. Jokubka pie
šia, kaip lietuviai leido pa
žangų laikraštį, kaip su en
tuziazmu skaitydavo revo
liucinį žurnalą “Priekalą,” 
“Balsą.”

Ne visi Brazilijoje į emi
grantus ž vilgčio j o tigro

I kinimais mes
i žmonės, humaniškiausių 
fesijų atstovai 
darbuotojai.
nimą mes paskyrėme kovai su 
ligomis. Mūsų mokslas neži
no valstybių sienų. Savo klini
kose mus gydome visus nepai
sant jų tautybės ir įsitikinimų. 
Mus labai stebina, kad Linkol- 
no ir- Ruzvelto šalyje persekio
jami JAV piliečiai už jų poli
tinius įsitikinimus, už tai, kad 
jie koVoja dėl taikos, dėl žmo-f' 
nių laimės.

Mes kreipiamės į Jus laišku, 
nes tikimės, kad ir Jūsi—-žmOr 
gus, vadovaujantis.(/Vidnai di
džiųjų valstybių, — taip pat 
nerimaujate dėl to, jog Ame
rikoje puolamos demokratinių 
organizacijų teisės. Jūs gali
te sustabdyti reakcinių jėgų 
puolimą prieš Kompartiją, 
ri pasiaukodama kovoja 
amerikiečių tautos laimę.

Su didele pagarba!
Nadežda Pučkovskaja

profesorė, TSRS Medicinos mokslų 
akademijos narė - korespondentė, 

akademiko Filatovo vardo Akių 
ligų ir audinių terapijos mokslinio 

tyrimo instituto direktorė,

Ivanas Deineka 
nusipelnęs mokslo veikėjas, 
profesorius, medicinos mokslų 
daktaras, medicinos instituto 

rektorius,

Nina Anina-Radčenko 
profesorė, medicinos mokslų daktarė, 
Mečnikovo vardo Epidemiologijos ir 

mikrobiologijos mokslinio tyrimo 
instituto direktorė,

Odesa

didžiai taikūs sas
San Franciske adv. Vincent vo pergyvenimus Lietuvoje 

Hallinan skundžia arkivysku- ir Brazilijoje. Net pirmas 
pą John McGucken, kad jis autoriaus sakinys — peilis, 
tiksliai nurodytų, kur randasi j^jjs į širdį, į protą: “1926- 
dangus, pragaras, cyscius ir|1928 metaig įš buržuazings 

Jis kaltina katalikų bažny- ■ Lietuvos išvažiavo Brazili- 
čią prikalbėjus' tūlą Supple įjon apie 30,000 lietuvių.” 
užsitikrinti vietą 'danguje do-' Kas juos atplėšė nuo lūšne- 
vanomis badyčiai.' O tas sa- nuo Nemuno, nuo lietu- 
yo testamente^ užrašė bažny- vieškelio, nuo lietuviš- 
Advokatas Hallinan sako, kad :ko beržo, berželio? • Pati 
bažnyčią apgaudinėja žmones .' i -■ > . . i -

pro- 
medicinos 

Visą savo gyve-

ku
li ž

1863 METŲ SUKILIMAS 
DAILĖS KŪRINIUOSE

• Vilniaus “Tiesa” (š. m. 
vasario 6 d.) rašo:

Didvyriškas lietuvių, lenkų 
baltarusių, rusų bei kitų tautų 
kovos prieš caro patvaldystę, 
prieš socialinę ir nacionalinę 
priespaudą 1863 - 1864 metų 
sukilimo metu tema plačiai at
sispindėjo dailės kūriniuose. 
Valstybinio dailės muziejaus 
fonduose saugoma nemaža 
darbų, vaizduojančių šį svar
bų išsivadavimo kovos etapą.

Vilniaus Paveikslų galerijos 
ekspozicijoje yra sukilimo da
lyvių R. Aleknos - Švoinickio 
drobė “Sukilėlių, sargyba pa- 

i miškėje/’ o taip pat žymaus to 
meto grafiko - iliustratoriaus 
M. E. Androlio lito g r a f i j a 
“Liudviko Narbuto mirtis.” 
Sukilime dalyvavo ir vienas 
žymiausių XIX amžiaus tapy
tojų - realistų Vincas Slen- 
dzinskas ,o taip pat įžymus 
istorinio žanro meistras Kazi- 
zimieras Alchimavičius. Pir
majam priklauso jo draugų- 
tremtinių portretai, autoport
retas. K. Alchimavičius skau
džią sfliteialinę nelygybę pa
vaizdavo paveiksle “Valstietis 
ir bajoras.“

Muziejininkų susidomėjimą

” rašo:

Atsiprasvmas ir 
nuoširdi padėka 

vfeiędis
Gaila, kad dėl vietos sto

kos “Laisvėje” galėjau pa
skelbti tik kelis pačius pir
muosius sveikinimus, gau
tus ryšium su Vilniaus Vals
tybinio Kapsuko v. uni
versiteto nutarimu suteik
ti man Istorijos mokslų 
garbes daktaro vardą. Svei-

iš beveik visų plačiosios A-! 
merikos kampų nuo Maine 
iki Kalifornijos. Labai gai
la, kad kiekvienam asme
niškai paačiuoti tiesiog ne
įmanoma, nes tiek laiko nė
ra. Todėl labai atsiprašau, 
ir prašau visus priimti šį 
vieną bendrą mano nuošir
džiausią ačiū. Visi sveiki
nimai ir linkėjimai yra 
man lygiai brangūs ir visus 
juos visados nešiosiu savo 
širdyje.

Dar kartą; ačiū visiems 
ir visoms! 5

į At Bimba

siūlelių didelį kamuolį—sa-

rūsčiausia pamotė—vargas. 
Ko jie troško? ’ Duonos. Ir 
'tie, kurie juos viliojb', — įti
kinėjo, sakė: Brazilijbje 
duona pati lipa ant stalo. 
Jokubka audžia: “Tie gan
dai apskriejo visą Lietuvą, 
ir vargo kiaute, kuris laikė 
apgaubęs tūkstančius Lie
tuvos žmonių, tartum atsi
vėrė anga, pro kurią švys- 
telpjo vilties kibirkštis.” 
Kiek šitame poetiškame sa
kinyje 
Tačiau 
so, vos 
kavos

sielvarto, liūdesio! 
toji kibirkštis užge- 
lietuviams įžengus į 
plantacijos laukus:

žvilgsniu. Jie rado ir savo 
klasės brolius—vietinį pro
letariatą, kovotojus. Brazi
lijos saulė ne tik nudažė 
emigrantų veidą juodu pra
kaitu. Brazilijos saulė tų 
žmonių gretas sulydė į plie
ną — padarė juos interna
cionalistais.

Jokubka lietuvių darbo 
žmonių sąmonėjimą atsklei
dė apsakyme “Pūkelių Jo
nas.” Jonas savo likimą'su
siejo su ; kovotojais brazi
lais/ Jis išrovė iš savo šir
dies bailumą, abejingumą.
Jis nužygiavo į kovos kalną., 7” vai.' vakare. įžanga

tik 50 centų. Rengia Vyrų 
dailės grupė. Dainuos nau
jas dainas vadovybėje AL 
Potsus. Bus gera šokių mu
zika, namie gamintų valgių 
ir gėrimų. Prašo vietinius

lių skaičių gautųsi moleku
lių skaičius kvadratiniame 
metre.

Kiek kubiškame milimet
re telpa lie j aus molekulių— 
straipsnio autorius nepasa
ko.

Neįtikintas yt

. Brockton, Mass.
Muzikališkas 1 vakaras, 

dainos ir šokiai, įvyks šeš
tadienį, 'vasarid 23, Liet. 
TAuL'Namo viršutinėje sa-‘ 
Įėję, 668 N. Main St. Pra-

kinimų yra suplaukė daugi jie pakliuvo į tą baudžiavą, 
kurią J. Biliūnas pavaizda
vo savo sielvartingame ap
sakyme “Liūdna pasaka.” 
Samdytojas emigra n t a m s 
nustatė tokią darbo normą, 
kad net, išliejęs prakaito 
ežerą, nė vienas lietuvių ne
sugebėjo įvykdyti jos. O 
pirmomis dienomis, gyveno 
labai simboliškame name: 
apačioje laimės ieškotojai— 
lietuviai, o viršuje “buvę 
žmonės” —• kaliniai. Tar- išausti ir daugiau tokių kny- 
tum su tokia simbolika ka-1 gų. A. Liepsnoms
vos plantaeiojs savininkai 1963_h_4.5j Kaunas 
norėjo greičiau palaidoti tas 
iliuzijas, kurias lietuviai.

Jis tikėjo: nuo to kalno pa-1 
matys kitą pasaulį, pasaulį, 
kurio grožį, žavesį Jonas 
pajuto skaitydamas Lenino 
raštus. Joną palaidoja ka
lėjime. Tai padaryti reak
cijai padeda smetonininkai, jr aplinkinius dalyvauti. 
Brazilijoje atstovavę f ašis-  
tinę vyriausybę.

Knyga išausta emocingai, 
su meile darbo žmogui. Tai 
knyga, kuri nuo darbo žmo
gaus kaktos šluosto prakai
tą, kuri kursto ugnį, kuri 
beria spindulius. Ji sukur
ta gabia ranka. Todėl ją ir 
pamėgo Lietuvos skaityto
jai. Šit viename Kauno di
delių knygynų paklausiau: 1>UJLO 1111COVCIO

turite J o k u. b k o s apiplėšimai, tai kasdieni 
“Brazilijos plantacijose”? [nines naujienos. Daugiau-

—-Jau pritrukome, — at- siai tuo atsižymi jaunuo- 
sake pardavėja. liai. Nors juos pagauna, bet

Krutami paveikslai - fil
mai iš Lietuvos įvyks kovo 
17 dieną. Tai bus sekma
dienį, 2 vai. dieną. L. T. Na
mo žemutinėje salėje.

“Laisvės” spaudos pikni
kas įvyks liepos 4 d., Ro- 
mova parke, Montello j.

Nors miestas nedidelis-

sake pardavėja. liai. Nors juos pagauna, bet
Tegu toks skaitytojų nuo- mažai baudžia, daugiausia

širdumas paskatina autorių

o

i'-

L'

DIDVYRIŠKAJAI KUBAI
' "' “V

Ukmergėje buvęs 
vandentiekis

Darbininkai, pernai pa
vasarį tiesę Ukmergėje, 
Vytauto gatvėje, vanden
tiekį, iškasė įdomų radinį. 
Buvo išimta penki ąžuoli
niai senovinio vandentiekio 
vamzdžiai. Kadangi senojo 
vandentiekio .kryptis visiš
kai neatitiko naujosios, tai 
darbininkai suardė tik tiek 
senojo, kiek tas jiems truk-1 
dė kasti, o likusią jo dalį 
paliko kaip buvo. Vamz
džiai nestori, keturkampiai,„

padeda ant pataisos. Nese
niai vagys įsilaužė ir į 
Courthouse, išvartė deskas 
ir cigarečių spintas, įsilau
žė į teisėjo Antano Kupkos 
ruimą, pasiėmė kas ten 
jiems buvo vertinga. Sako, 
kad tuos vagis pagavo.

Sunkiai susirgo ir ant 
buvo nuvežtas į 
ligoninę Antanas 
Jis dirba ir gy- 
M. Gutauskienę. 
serga laisvietė ir

Brockton 
Jakavius. 
vena pas

Rimtai
LDS 67 kp. narė Sophie
Laimienė. Nuvežta į God
dard ligoninę.

Geo. Shimaitis

Šilutės hidraulinių pavarų gamykla - viena jauniausių vandeniui skersmuo
mūsų respublikoje. Dar visiškai neseniai čia buvo pagaminti i aPle ° Centimetrai. Amžius 
pirmieji hidrauliniai varikliai.

SAUGOS LEDŲ KALNUS
Washing tonas.—Septynio

lika JAV kraštų apsaugos 
laivų išplaukė į šiaurinį At* 
lantą daboti išplaukiančius

... .. ... ...................... o jau Šiomis dienomis šilutis- apie 100 metų ar daugiau, ledų kalnus.' Po 1912-ųjŲ 
kiai nrad'ėjo ruošti pirmąja gaminių partiją didvyriškos Ku- bet vamzdžiai gerai išsi- metų, kada į ledų kalną, su- 

laikę. Tokių vamzdžių vė- sikūlė 
liau buvo surasta ir kitoje JAV daboja ledų išplauki- 
vietoje, palei senąją pirtį.

bos liaudžiai. (
Nuotraukoje: kontrolierė 'Zosė Rimkutė paruošia pro- 

: dukciją Kubai.

“Titanic” laivas

mus.
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ĮVAIRIAIS klausimais
Popiežiaus prakeikta knyga Rumunijoje 6 tūkstančių 

žydų skerdynėse, ipasaulį sukrėtė
Viena New Yorko spaus

tuvė šiomis dienomis at
spausdino visame pasauly
je pagarsėjusią knygą “Un
cle Tom’s Cabin.” Tai jau 
daugiakartinė laida. Ji bu
vo parašyta dar prieš Civi
linį karą — 1850 metais, 
pirmoji laida išėjo 1852 m.

Knygos autorė Harriet 
Beecher gimė 1811 metais merikon, j 
Litchfield, Conn. Ištekėju-1 po kitais vardais ramiai sau 
# už profesoriaus Calvin; gyvena. Tokių randasi ir 

' tarp lietuvių.

Petrodvorec — buvusių carų rojus
Dabartinis Petrodvore- 

cas (pirmiau buvęs Peter- 
hoff) buvo įsteigtas 17-ame 
šimtmetyje. ‘ • .■

Reikia atminti, kad per 
šimtmečius čia ėjo- kova. 
Pasaulio imperialistai sten- 

munijos fašistinės Geležinės ^ėsi ir darė įvairias intri- 
gvardijos 1941 metų pogro-|&as’ had/atkirsti rusų tau- 
muose, kur daug žydu buvo | nuo Baltijos, ir 17-ame 
išžudyta. ' šimtmetyje švedams pavy-

Panašių hitlerinių krimi- ho užimti Nevą ir Baltiją, 
nalistų po pralaimėto karo _ - 
visokiais keliais smuko A-! Baltijos, 

kur jie pasislėpę pasaulį.

Trečias—Nicolae Malaxa, 
kurį buvęs kongresmanas 
Frank Kowalskis atpažino 
kaip finansinį rėmėją Ru-i

šimtmetyje švedams pavy-

Gražiausias ir turtingiau-

nalistų po pralaimėto karo Rusai pasijuto atkirsti nuo 
ir neteko kelio i v

MONTREAL, CANADA

Stowe apsigyveno Cincin
nati, Ohio, kur tuo metu 
ėjo slapti vergų pabėgimo 
laisvėn keliai, kuriais nau
dojosi tūkstančiai negrų. 
Autorės ir jos vyro Stowe 
namai daugelį pabėgusių 
negrų priglausdavo. Nakti-| 
mis jie miegodavo šalia sa-| 
vęs laikydami šautuvus, ku-' 
riais galėtų atsiginti nuo 
vergovės šalininkų užpuoli
mo.

Federalinė valdžia 1850 
metais išleido griežtą įsta
tymą, nukreiptą prieš iš 
•vergovės pabėgusius negrus 
ir jų padėjėjus. Isivystė 
■masinis prieš tą įstatymą 
judėjimas. Tai davė Harri- 
etai Stowe iniciatyvą para
šyti negrų vergovės klausi
mu knygą.

Knygai medžiagą jinai 
sėmė iš paties gyvenimo, ką 
iš vergovės pabėgę negrai 
jai pasakojo, koks vergovėje 
ba/’bariškas ir skurdus gy- 
>e n i m a s viešpatavo. Jos 
knyga parodė tikrąjį ver
govės gyvenimą.

, Minimai knygai pasiro
džius kilo didžiausias aliač-1 
mąs. Vergovės šalininkai 
siuto prieš ją, visokiais bū
dais smerkė autorę,.Nepai
sant visokių kliūčių, knyga 
susilaukė didžiulio pasiseki
mo . Keliomis laidomis at
spausdinta pasiekė milijo-’duos mažiausia milijoną do
mis koniių. Ji pasiekė Eu
ropą, Aziją ir Afriką. Ne
trukus pasirodė net 21 kal
ba. (

Kai ji buvo išleista Itali
joje “II Zio Tom” pavadini
mu, tai tuometinis popie
žius ją prakeikė, draudė ka
talikams skaityti. Nepai
sant to, knyga ėjo iš rankų 
į rankas.

Atidengdama tikrąjį ne
grų vergovės veidą, minima 
knyga pasaulį sukrėtė. Ver
govės palaikytojai, nesvar
bu kur jie būtų gyvenę, iš 
pykčio siuto, o pavergtoji ir 

.^naudojamoji liaudis iš jos 
daug ko pasimokino, įgavo 
naujo įkvėpimo drąsiau ko
voti už laisvesnį gyvenimą.

1854 m. ji parašė kitą 
svarbią knygą — “Keys to 
Uncle Tom’s Cabin.” Tai 
buvo autorės šmeižikams 
atsakymas. z

Kuba daugiau laimėjo
Jungtinės A u t o m o bilių 

Darbininkų unijos viršinin
kas Lew Carliner, kalbėda
mas unijos konferencijoje 

• taikos klausimu, pasakė, 
!kad Fidelis Kastro daugiau 
davė Kubos žmonėms, negu 
Progresui sąjunga Lotynų 
Amerikai.

Virš 300 delegatų klausė
si jo įrodinėjimų, kaip da
bartinė Kubos valdžia pa
statė daug mokyklų, išmo
kino žmones skaityti ir ra
šyti, taipgi jiems sukūrė 
sveikatos centrus.

Kuomet primetamas Kas
tro valdžiai laisvės varžy
mas, tai L. Carliner paste
bi, kiek Kuboje laisvės bu
vo pirmiau, kai diktatorius 
Batista viešpatavo. “Dabar 
komunistai suteikia jiems 
duonos, mokyklas ir dakta
rus,” kas pirmiau Kubos 
liaudžiai buvo sunku pa
siekti.

Eisenhowerio turtai
Neseniai išleista knyga 

memuarai “Crusade in Eu
rope” buvusiam prezidentui 
Eisenho weriui jau davė 
$750,000. Dabar ruošiama 
kita memuarų knyga jam

Kuomet iškilo 1700-21 m. 
karas, žinomas kaip “Šiau
rės karas,” švedai buvo su
mušti ir tapo pralaimėto
jais. Nugalėjus švedus, ru

ošai pradėjo įsitvirtinti pa
lei Nevos krantus ir Suo
mijos įlanką, o vėliau su
tvirtino Kronštadto tvirto
ves. Leningradas (buvęs 
Sankt Peterburg) tapo pa
skelbtas Rusijos sostine 
1703 metais. Antrą smūgį 
rusai švedams davė prie 
Poltavos 1709 metais. Ta
čiau švedams galutinis 
smūgis buvo, kuomet nišai 
visiškai sunaikino jų laivy
ną 1714 metais, o taika bu
vo pasirašyta 1721 m. Ny- 
stade.

Po pergalės rusai pradė
jo kurti Petrodvorecą. Pet
ras I suvarė desėtkus tūks
tančiu baudžiauninku, su- 
rinko iš visų Rusijos kam
pų patyrusius statytojus, 
skulptorius, medžio gravi
ruotojus ir sodininkus. Vie
ni kirto medžius, rovė krū
mokšnius, o kiti užsiėmė 
statyba.

Petrodvorece išaugo sep
tyni parkai, kurie užima 
2,000 akrų plotą, daugiau 
kaip 20 palocių ir paviljonų.

Dabar parke yra aktua
liai veikiančių 122 fontanai, 
kuriuose išve d ž i o t a dau
giau kaip 2,000 laidų, iš ku
rių vanduo šauna įvairio
mis pozomis ir per sekun-lerių.

Būdamas prezidentu jis dę išmeta 8,000 galionų 
padarė nemažai turto įvai- vandens. Kadangi parkas 
riais investmentais, ypač dalinasi į aukštutinę ir že- 
Texas. aliejaus Šerais. In-imutinę fasadas, tai visas 
vestmentų ekspertai prezi-1 plotas yra žinomas kaip du 
dentui daug padėjo pralob- parkai.
ti. I Nuo parko 14 mylių įpie-

Jis dabar turi įsigijęs, gol- tus randasi du dirbtiniai 
fui lauką ir gyvenimui na- rezervuarai. Vienas, kurio 
mą $175,000 vertės — Palm vanduo įteka į fontanus ir 
Desert, Calif. j krioklius, ateina gravitaci-

Eisenhoweris pradėjo sa- ja, o iš antro rezervuaro, 
vo gyvenimą kaip papras- kuris užima 175 akrus plo
tas farmerio vaikas. Atro-.to, į fontanus ir krioklius 
do, kad jis baigs savo gy- vanduo varomas hidrauli- 
venimą kaip multimilijonie- kos motorų, 
rius. Militarinė ir prezi-1 
dentine karjera jam buvo darbo mirė daugiau kaip 
didžiai pelninga

Rezervuarą bekasant, prie

200,000 žmonių.
Kiekvienas fontanas ir 

krioklys simbolizuoja pra
eities nuotykius, mitus ir

legendas. Pavyzdžiui, pa
sakiškas Samsonas plėšia sias pasaulyje meno kūri- 
liūto žiotis, is' kurių šauna nys 1941 metais buvo užim- 
vanduo 65 pėdas į aukštį, tas Hitlerio 
Švedų pergalės vėliavoje 
simbolizuoja staugiantis liū
tas. Kadangi rusų liaudis 
sumušė švedus prie Polta
vos 1709 m. birželio 27 d., o 
kaip sykis ta diena supuolė 
su Samsono gimimo diena, 
tai skulptorius ir įrašė ru
sų liaudžiai: “Samsonas 
suglamžė švedų liūtą.” Ju
piteris, visatos valdytojas,
ir jo žmona Juno; Aktonas, darbą, reikėjo surasti din- 
kuris bėga nuo jo paties šu- j gūsių paminklų — biustų ir 
nų; Galatea — ramių jūrų ‘fontanų originalus. Bet kur? 
dievaitė; Neptūnas — gau
ruotos jūros dievaitis, ir kt.

Per pirmąjį pasaulinį ka
rą Peterhoffas. apsmuko ir 
patapo vaiduoklių teritori
ja. Palociai pridulkėjo, par
ke dauguma fontanų nu
stojo veikę, medžiai iške- 
jo, o r n a m e n taliniai krū
mokšniai peraugo, ir žolėje 
priaugo piktžolių.

Po didžiosios Spalio revo
liucijos 1917 metais, Peter
hoffas patapo liaudies nuo
savybe. Reikia atminti, kad 
Spalio revoliucija pagimdė 
tokį stebuklą, kokio per am
žius žmonija nebuvo ma
čiusi, revoliucion i e r i a i ir 
pažangi liaudis su raudono
mis vėliavomis išsiliejo į 
gatves, maršavo, laikė mi
tingus, sakė ugningas kal
bas ir darbininkai vienas 
kita bučiavo.

Kuomet pirmutinę pasau
lyje valstybę paėmė valdyti 
darbo klasė, tai iš karto 
turčiai su visomis religijo
mis, tarsi pritrenkti, neži
nojo, kaip į gyvenimą rea
guoti. Nuvertus Kerenskio 
valdžią, iš vidaus puolė Kol- 
čakas, Vrangęlis, Judeni
čius, Denikinas ir Petliura.

Nežiūrint visų sunkumų, 
1918 metų gegužės 18 dieną 
apie 500 darbininkų su rau
donomis vėliavomis ir įvai
riausiais obalsiais įmaršavo 
į Peterhoffą. Jų obalsis: 
“nuo šios dienos ši vietove 
patampa visos žmonijos 
muziejumi, poilsio namais, 
sanatorijomis; liaudis išbu- 
davojo ir liaudžiai priklau
so!”

Parkas ir visa tvarka bu
vo atstatyta taip, kaip ji 
pirmiau buvo. Liaudis lan
kė ir gėrėjosi meno kūri
niais.

Užsiliepsnojus antrajam 
pasauliniam karui, kuomet 
Hitlerio govėcĮps įsibriovė į 
Leningrado rajoną, pasku
bomis buvo išvežti iš parko 
į gilumą paveikslai, indai, 
rakandai ir kitos brangeny
bės, o tūlos skulptūros buvo 
sukastos į žemę.

kariuomenės. 
Fašistai-barbarai viską ver
tė į griuvėsius. Jie apardė 
palocius, išdaužė fontanus 
ir apgriovė kanalus. Išvogė 
iš muziejų likusias brange
nybes.

Vokiškus fašistus išgujus, 
I Tarybų valdžia ėmėsi iš 
naujo valyti parkus ir at- 
steigti meno kūrinius. į

Pradėjus atremontavimo

Reikėjo knistis į literatūrą 
ir susekti kūrėjų pėdsakus.

Šių žodžių rašytojas, kuo
met lankė Petrodv o r e c ą, 
padarytų karo nuostolių ne
matė, bet tūli palociai dar 
neatidaryti, ir publika ne
gali matyti, kas juose yra 
ir į ką juos pavers. Gal bus 
muziejai, poilsio namai, sa
natorijos.

Kai papuoli į tokias vie
tas, tarsi iš maišo iškritęs, 
ir ten prieš akis atsistoja 
tokie pabūklai ir vaizdai, 
kurių savo gyvenime ne tik 
nematęs, bet nei kartą nesi 
sapnavęs. Kur žengi, kolo
nos paminklų, kriokliai. 
Atsistojęs prie palociaus, 
matai Baltijos jūrą, eini že
myn apie tūkstančio pėdų 
laiptais ir nuo jų prasideda 
kanalas, kuris fontanų van
denį išpila. į Baltiją. Me
džiai, gėlės.

Vaikščiojant po panora
mas, neduoda ramybės 
klausimas: argi iš tiesų 
žmogaus protas ir rankos 
galėjo tokį meno kūrinį su
kurti? Įsitikinus, jog tai 
žmonių tvariniai, kitas klau
simas neduoda tau ramy
bės: kam jie šį gyvenimo 
grožį tv^rė, — juk jie čia 
negyven 
nesidžiaugė ? Viskas, kas čia 
sukurta, buvo sukurta rusų 
tautos engėjams.

Jie gėrėjosi meno kūri
niais, bet nė nepagalvojo, 
kad tie, ką šį meną kūrė, tu
rėjo žmonas, šeimas ir be- 
kurdami desėtkais tūkstan
čių mirė dėl stokos maisto 
ir nuo šalčio. O gal pluto- 
kratams atėjo į galvas, bet 
tai buvo jau per vėlu; jie ne 
tik išsinešdino iš Petrodvo- 
reco rojaus, bet ir iš savo 
dvarų, pakrikdami po visą 
pasaulį.

Jonas Petruškevičius

ir savo kūriniais

Kam afrikietiškai rėdosi?
Afrikos naujos nepriklau

somos valstybės Sierra Le
one ambasadoriaus Collier 

, ž m o n a, užklausta repor-
_T.21 ...... .. , . terių, kodėl afrikiečių dip- 
Hitlenniai kriminalistai lomatų žmonos Jungtinėse 

Amerikoje | Valstijose daugiausia rėdo- 
Žumalistas Charles A. Al- si afrikietiškais drabužiais, 

len Jr., tarp 1946 ir 1948 m. paaiškino sekamai: 
tarnavęs JAV armijos žval- “Mes nenorime, kad mus 
gyboje, dabar rašo žurnale.paskaitytų amerikiečiais 
“Jewish Currents” apie A- negrais... Dėl tam tikros 
merikoje gyvenančius hitle- priežasties, kurios aš nesu- 
rinius kriminalistus. Jis prantu, baltieji amerikiečiai 
priskaito iki 15 asmenų, padoriau traktuoja afrikie- 
vienokiu ar kitokiu būdu tį negrą, negu savo krašto 
dalyvavusių žydų ir kitų juodveidį gyventoją.” 
tautų žmonių skerdime . i Atrodo, Gershon Collier 

Vienas tokių yra Andri j a mažai tėra susipažinusi su 
Artukovic, dalyvavęs masi- Amerikoje siautėjančia ra- 
niame 600,000 žmonių sker- sine diskriminacija. Baltie- 
dime Jugoslavijoje. Jugo- ji šovinistai vengia diskri- 
slavijos valdžia reikalauja minuoti užsieninius diplo- 

grąžinti atsakomybėn už matus ir jų žmonas, nors
papildytas kriminalystes. . jie būtų kitos rasės. Bet 

Kitas pagarsėjęs gaivalas neapykanta kitos rasės žmo- 
—Vioret Trifa. Dabar skel-, nėms ,nors jie ir būtų dip- 
biasi esąs rumunų orto- lomatai, pas šovinistus pasi- 
doksų vyskupu Amerikoje, lieka tokia pat, kaip ir ame- 
Jis kaltinamas dalyvavimu į rikiečiams negrams.

Vilniuje viešėjo prancūzų rašytojas komunistas Morisas 
Ponsas, tarybiniam skaitytojui pažįstamas iš romano “Kur
pius Aristotelis” ir apysakos “Naktinis keleivis,” kurie iš
leisti Tarybų Sąjungoje. Svečias aplankė istorines ir revo
liucines Vilniaus vietas, susitiko su rašytojais, studentais, lan
kėsi mokyklose, vaikų darželiuose.

Nuotraukoje: M. Ponsas (kairėje) su Lietuvos draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos pirmininku 
L. Kapočiumi ir universiteto dėstytoja R. Ragriiaaiiūte apžiūri 
Kutuzovo aikštę. 1 >
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Vis pasiilgus
širdis ištroškus 
Ir pasiilgus 
Pietų vėjelio 
Švelnaus dvelkimo,

Skaisčios padanges, 
šypsos žibučių, 
Kad šiaurės vejai 
Jau nebepūstų;

Kad liepa, gluosnis
Ramiai šnarėtų, 
Tulpės prie lango 
Man’ žydėtų;

Rožės, gvazdikai
Ir bijūnėlis:
Gaivumą neštų 
Pietinis vėjas.

Jaunystės pulsą 
širdis kad jaustų, 
Svajonių tinklą 
Iš žvaigždžių austų.

O tos svajonės, 
It gulbės, skraido: 
štai jos už jūrų, 
Tai vėl tarp žvaigž-

Širdis vis laukia,
Vis pasiilgus,
Guvios jaunystės 
Pavasarėlio.

Kad atplasnotų
Sparnais vėjelio: 

švelniai paglostyt
Gėles darželio.

I. Vienužis
1963——II——3

[džių!

Šis ir tas iš mūsų miesto i jo pagalbininku — M. Spai- 
gyvenimo 1 čys, ižd. — J. Petrauskas,

i nariais—J. Sinkevičius ir B. 
Kvietinskas.

Užbaigus organizacinius 
reikalus, susirinkimo vedė
jas B. Kvietinskas pakvietė 

•J. Urbanavičių duoti įžan
ginę kalbą į diskusijas. Po 
i o brandžiai priruoštos kai- 

,bos, kilo gana gyvų disku
sijų visuomeniniais ir poli
ciniais klausimais, o labiau
siai — kaip mes, pažangūs 

’ lietuviai, galėtumėm prisi
dėti prie palaikymo taikos 

i pasaulyje. Padėjimui Kana- 
;dos Taikos Kongresui, ku
riam vadovauja dr. Endi

cott, parinkta ir aukų.
Prie to, susirinkime buvo 

pakelta mintis vėl organi
zavimui Kanados, lietuviu 
turistinės grupės nuvažiavi
mui į Tarybų Lietuvą atei
nančią vasarą. Taipgi buvo 
pakelta mintis, ar nebūtų

Vasario 3 d. įvyko Kana
dos Lietuviu Lite r a t ū r o s 
Draugijos narių visuotinis 
susirinkimas. Jis pašižymė-i 
jo ypatingai skaitlingu na
rių dalyvavimu ir buvo gy- i 
vas visais atžvilgiais., . .. i

Pirmiausia, kadangi kuo-, į 
pos finansų sekretorius L., 
Kisielis sekmadieniais dir
ba, tad jam nesant jo žmo
na Petrė išdavė metini na
rių stovio ir finansinį ra
portą. Raportas buvo pui
kus. Visi nariai apsimokė
jo Draugijai savo duokles 
(išskiriant du, ir tai tik dėl 
to, kad nebuvo pasiekti) už 
praeitus metus. Finansiniai, 
per metus laiko “Liaudies 
balsui” (neskaitant vajų) ir 
kitiems kultūriniams, bei vi
su o m e n iniams reikalams, 
kuopa yra sukėlusi virš 
$1,000.

Susirinkimas užgyrė vai- galimybių pasikviesti svečių 
dybos nutarimą pasveikinti iš Tarybų Lietuvos, ryšium 
brolių amerikiečių pažangių su būsiančia pasauline pa- 
lietuvių laikraščio “Lais-!roda Montreale 1967 m. 
vės” <dalininkų suvažiavimą Geros mintys, gražūs su- 

15. manymai. Verta pagalvoti
Apie praėjusio “LB” sėk- įvykdinimui jų gyvenime.

mingo vajaus rezultatus 
Montrealo ribose raportus 
išdavė vajaus komiteto na-' susilaukė sveikos ir gražios 
rė O. Strėlienė ir J. Lesevi- dukrelės . Vasario 3 d. da- 
čius. Raportai su džiaugs-'vė jai vardą Karen. Ta pro- 
mingu entuziazmu ir pade- ga buvo pasikvietę ir gimi- 
ka vajininkams ir visiems nių ir šiaip artimųjų 
mūsų savaitraščio rėmė- 
jams užgirti. Gautoji II va
jaus dovana $20 pervesta į 
kuopos iždą.

Neturint nuosavos svetai
nė, nėra galimybių dažnai 
laikyti visuotinius narių su
sirinkimus. Kad būtų sėk
mingiau vedami organizaci
niai reikalai, nutarta pra-

Eddie ir Aldona Čičinskai

“ap
laistyti,” kad didesnė augtų.

/

Janinai Stanulytei, kuri 
ruošiasi vedybiniam gyve
nimui, artimosios draugės, 
vasario 2 d., Vytauto Klubo 
svetainėje, buvo suruošu- 
sios priešvedybinę “shower” 
parę. Jos vestuvės su Rene 

Į Milakniu įvyks balandžio
plėsti valdybos sąstatą. Vie- mėnesyj.
toj penkių, išrinkti septyni 
valdybos nariai, kaip tai:valdybos nariai, kaip tai: Susirgo Kazimieras Bube- 
pirmininku — J. Urbanavi- lis. Ligonis, kiek žinia, gy- 

' čius, fin. sekr. — L. Kisielis, dosi namuose. J.

Los Angeles, Calif
Svarbus pranešimas

Vasario 24 d. įvyks pasi
linksminimo- popietė, su pie
tumis, 1 vai., Danis Hall, 
1359 W. 24th St., L. A. 
Rengia LLD 145 k. Be pa
prastų įvairumų ir G. Da- 
mušio “orkestro”, pagerbsi
me užsipelniusius draugus 
Charles ir Anna Beržinius 
proga jų 50 m. ženybinio 
auksinio jubiliejaus, taipgi 
Charles 75 m. gimtadienio 
proga. Jubiliatai yra pro
greso ugdytojai, tačiau dėl 
nepersmarkios sveik a t o s 
aktyviai nebegali prisidėti 
prie veiklos ir jaučiasi sko
lingi visuomenei. Kad atsi
teisti, padengia parengimo 
išlaidas, kad daugiau liktų 
pažangai.

,Geistina, kad kiekvienas 
, galintis, ypač jubiliatų arti
mieji ir pažįstami, atsilan
kytų paspausti jiems deši
nę ir palinkėti daug metu 
jų garbingame gyvenime.

Nuoširdžiai kviečia LLD
145 kp. rengimo 

z “šalčiai”
Kuomet dalys 

prislėgtos sniego 
mes kaliforniečiai
neperkaistame, bet ir šalčio 
nekenčiame. Prieš tūlą lai
ką kelios naktys buvo kiek 
žemiau 32 laipsnių ir nepu
riose vietose “apsvilino” ne- 
kurias daržoves ir citrus. 
Komercinė spauda, radijas, 
sukėlė didžiausią liarmą, 
būk viskas nušalo. Tikre
nybėje nieko panašaus ne
buvo; ta proga pasinaudojo

pakelti kainas ir apiplėšti 
vartotojus. Paskutines ke
lias savaites oras prielan
kus, na, ir lietaus susilau
kėme; porą dienų gražiai 
palijo.
Kare tarp “miesto tėvų” 1
Paskutiniu laiku mūsų 

meras Yorty turi nesmagu
mų su aldermanais, kurie 
lyg širšės sukilo prieš jį. 
Mat, meras bandė iškelti 
viešumon nekuriu alderma- 
nų šelmystes, susijusias su 
nasipelnymo tikslais, daug 
nuostolių nešančiais mies
tui; ypač padarytos su ne- 
kuriomis aliejaus firmomis 
sutartys. Kuomi viskas už
sibaigs, sun k u pasakyti. 
Tik žinoma, kad alderma- 
nai rinkimų eigoje, nors jų 
algos ne per didelės, rinki
mų propagandai išsieikvoja 
Hnansiškai ir išrinkti tiki
si atsigriebti su kaupu.

šakalių žemaitis

komisija

pasaulio 
ir ledų, 
nors ir

Susirinkimai
Kovo 10 d. 11 vai ryto 

Vyks LDS 35 ir LLD 145 
k-pų susirinkimai Danish 
Hali, 1359 ; W. 24th St., L. 
A.. Svarbu visiems na
riams atsilankvti, ynač 
LLD nariams. Užsimokėsi
te duokles ir - pasiimsite 
Birmą knygą už 1963 m., 
parašytą J. Kau n e c k i o : 
“Prelatas Olšauskis”. Kny
ga labai įdomi. Supažindi
na su kunigu žmogžudžiu- 
smaugliu ir su Lietuvos na
cionalistų buvusia valdoma 
Lietuva. Kviečia LLD 145 
kp. fin. sekr. S. F. Smith

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 15, 1963
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J. D. Sliekas

Adomas norėjo būti turtingas, bet...
(Tąsa)

Pinigų buvo kaip šieno, 
tik gaila, kad dabar Ado
mas negali pasiųsti jų Lie
tuvon, dabar jis pasiųstų 
ne šimtinę .kitą, o visą tūks
tantį, parodytų, ką Adomas 
gali. *

Kartą jam begalvojant 
apie savo pinigus banke, 
šmėkštelėjo mintis: ką rei
kia daryti, kad pinigai da
rytų pinigus? Ir sugalvo
jo, kad reikia nueiti į ban
ką, kur jis deda pinigus, ir 
'paklausti to lietuvio, kuris 
ten jo pinigus priima, — jis 
mokytas vyras, jis žino.

Kai Adomas atėjo į ban
ką ir paklausė to lietuvio, 
šis ištiesė jam ranką ir ta
rė:

—Broli lietuvi,kai turi tiek 
pinigų ir tokią galvą, kaip 
tavo, tai jau praturtėti ne
be sunku, o tokių vietų A- 
merikoje yra tiek ir tiek. 
Viena, tu gali pirkti tam 
tikrų kompanijų šėrų, ku
rie tau neš . didelius nuošim
čius;’ antra, tu dabar gali 
labai pigiai pirkti Rusijos 
rublius, kurių vertė dabar 
labai žema, o po karo, kai 
Rusijos pinigai vėl ateis į 
savo vertę, tie, kurie dabar 
pirks juos, liks milijonie
riais.

Adomas nebelaukė dau
giau aiškinimų ir nupirko 
Rusijos rublių už 5,000 do
lerių. Dabar Adomas daž
nai apgalvojo, ką jis darys, 
kaip gyvens, kai bus turtin
gas. Kartais jis mąstė: nu
pirkti kitą tįpjc, i o. gal ir 
daugiau žemės prie savo tė
viškės, pastatyti naujas tro
bas, apsivesti su girininko 
Pranute ir gyventi. Bet 
kartais jam rodėsi, kad tai 
per prasta, gal jis galės nu
pirkti kokį dvarelį, o gal di
delį dvarą — tokį kaip Ka- 
muro, kuris buvo garsus vi
soj jų. apylinkėj?

Taip jam bemąstant, iš
girdo, kad Rusijoj kilo re
voliucija ir caro valdžią nu
vertė. Adomui nuėjo šiur
pas per visą kūną. Bet visi 
mokyti žmonės sakė, kad 
tamsūs Rusijos žmonės ne- 

, išlaikys valdžios savo ran
kose ilgiau kaip kelias die- 

. nas — gal savaitę ar dvi; 
kas tai matė, kad tie tamsū- 
nai mokėtų valdyti šalį, dar
gi tokią didelę, kaip Rusija!

O kai Kerenskis su dvari
ninkais ir fabrikantais pra
dėjo įsigalėti valdžioje, mo- 

1 kyti žmonės tą valdžią gy
rė: kad Kerenskio valdžia 
bus teisinga ir nė vieno ne
nuskriaus — visiems atly
gins, Adomas irgi apsirami
no. Bet kai bolševikai Ke
renskio valdžią su visais jo 

. ponais nuvertė, Adomui bai
mė vėl grįžo—kaip ten vis-' 
kas toliau bus? Bet jis vis 
dar turėjo viltį, kad gene
rolai, Amerika ir Anglija su 
bolševikais apsidirbs. Bet 
kai bolševikai ėmė grūsti 

‘ generolus ir Amerikos ar
mijas iš Rusijos, Adomas 
jau suprato, kad tur būt ne
beteks jam būti turtingu...

Tuo tarpu Lietuvoje kan
didatai į valdžią — kunigai, 
dvarininkai ir stambūs ūki
ninkai — ėmė alasavoti apie 
“nepriklausomą ir laisvą” 
Lietuvą,—jie riejasi už val
džią net pirma, negu jie ga
vo Lietuvą (lygiai taip, kaip 
dabar dipukai). Vieni jų 
siūlė Lietuvą anglams, kiti 
Amerikai, o kunigai — kai
zerio sūnui Urachui, jie jį 
ir lietuviškų poterių mokė.

Suprantama, Amerikos lie
tuviai—ura-patriotai iš ku
nigų, sąndąriečių ir socia
listų abazo — stojo aniems 

Lietuvos ponams į pagalbą. 
Čia jie šaukė visokius susi
rinkimus ir suvažiavimus 
gelbėti. Lietuvą nuo bolševi
kų. Tokiuose sambūriuose 
jie gražiai deklamavo apie 
brangią Lietuvą, į padanges 
kėlė tuos Lietuvoj ponus, 
kurie jau kalbėjo už įstei
gimą ten tokios demokra- 
tikos valdžios, kurioje visi 
lietuviai buvo lygūs ir laisvi 
kaip paukščiai.

Adomas, besiklausydamas 
tokių gražių ir saldžių žo
džių, net susigraudindavo ir 
gailėjosi, kad jis pasiskubi- 
no pirkti carinius rublius; 
geriau būčiau čia i lieta; C- 
kas bendroves sudėjęs : 
Lietuvon nuvykęs lamam 
gyvenęs; ten broliai lietu
viai nė vienas neskriaus sa
vo brolių. Adomas irgi šo
ko j tą abazą — rėkti ir ko- 
lioti bolševikus ir rusus; 
jam irgi kai kada duodavo
progą keliais žodžiais pake
lio ti bolševikus, kai jis nu
pirkdavo daugiau Lietuvos 
atstatymo bendrovės šėrų. 
Retkarčiais jis pasiųsdavo 
po šimtelį kitą dolerių ir tė
vams—žemei pirkti Nr nau
joms troboms statyti, ir vis 
svajojo važiuoti kada nors 
Lietuvon apsigyventi.

Kai tie patys 'fcomitetinin- 
kai ėmė organizuoti ekskur
siją į Lietuvą, Adomas irgi 
nusitarė važiuoti, jis stro
piai rengėsi ir pasiėmė su 
savim, dėl visko, visus pini
gus, kiek dar buvo likę. Mat, 
jeigu Lietuvoj ras viską, ge
rai, o ypatingai; • jei gaus 
gerus nuošimčius iš Lietu
vos atstatymo bendrovės, 
tai jis ten ir pasiliks. Čia 
ekskursijos vadai iškilmin
gai aiškino ekskursantams, 
kaip bus smagu važiuoti per 
jūrą, kaip iškilmingai juos 
pasitiks Lietuvoj ir tt. O 
kai nuvažiavo, ten tokių iš
kilmių nebuvo— tokie Ado
mai jų nematė, tad jie grei
tai skirstėsi kas- sau — kož- 
nas skubinosi į savo tėviš
kę; Adomas taip pat.

Iš. Kauno jis atvažiavo 
traukiniu į Ukmergę, o iš 
čid, kadangi toliau trauki
nys neina, jis nusisamdę ve
žėją. Įsėdus vežiman jam 
norėjosi greitai pasiekti tė
viškę — skriste parskristi. 
Važiuojant jis, kartais už
simerkia ir, rodos, jis mato 
tėviškę tokią: gerokai di
desnį lauką, baltas naujas 
trobas ir tt., o kai pri /a-; 
Žiavo žaliąją girelę, jam n T 
širdis suplasnojo —• ji to J . 
žalia, kvapi... Jis dai: i
ir prisiminė jaunas dienas 
ir tuos nepamirštamus ta
kelius, kuriais jis čia links
mas bėgiojo.

Palei girelę dabar dunkso
jo daugiau šen ir ten mažų 
naujakurių trobelių. Jis vis 
dairėsi, kad pamatytų bal
tuojančias tėviškės trobas. 
Bet kas gi: jie privažiavo 

Kaip jau buvo pranešta, spalio 24-osios vakare pradėjo 
veikti pirmosios krosnys Kauno ketinių1 liejinių .gamykloje,

Nuotraukoje; teka pirmieji ketaus liejiniai

senąją tėviškę su tomis pa
čiomis senomis, tik dar la
biau į žemę sulindusias tro
beles, žvilgteri į laukelį — 
ir tas toks pat mažytis, ko
kį jis paliko. Adomas ne
nori savo akimis tikėti; jis 
ir vėl žvelgia, tuo tarpu ir 
tėvai išeina jo pasitikti, to
kie jau apsenę, nelinksmi— 
lyg būtų kuo nusikaltę ir 
sveikinasi kažkaip nedrą
siai, šaltai.

Adomas pajuto nusivyli
mą, liūdesį ii* paklausė:

—Tai trobos los pačios?
—Taigi tos, — atsakė tė

vas trumpai.
•—Kaipgi čia dabar, aš 

aims jai siunčiau du tūks- 
umėiim rublių žejnei pirkti 
ir troboms statyti, o čia nie
ko nėia? ,0 motina jam at
sako :

—Džiaukis mus sveikus 
radęs.

Tėvas kaltai ėmė aiškinti:
—Matai, vaike, karo me

tu buvo sunku gyventi. 
Dukterys suaugo — pilna 
gryčia, o kai pasogų nėra, 
tai jų niekam nereikia, o 
kai tu pradėjai pasiųsti, da
vėm gerus pasegus, tai be
matant visas išgaudė, apart 
Uršulės, kuri dabar klebo
nijoj gaspadiniauja.

Adomui kaž 4 kaip b u v o 
keista, kad jie susigiminia
vo su kunigais.

Jie suėjo vidun, motina 
nė stalo neužtiesė, lyg tai 
nebūtų sūnus po tiek metų 
sugrįžęs, o tik. šiaip sau ar
timas kaimynas- užėjęs, i Ji 
padėjo,, kaip paprastai Lie
tuvoje, sviesto, sūrio ir duo
nos, ir taip jie šaltai vaka
rieniavo, o po to motina ra
gino eiti atsilsėti. Nors A- 
domas po kelionės ir buvo 
pavargęs, bet miegas jo ne
ėmė, jam buvo keista, kodėl 
tėvai tokie; jis jautė, kad 
jie ko nors nedasako, sle-. 
pia.

Ryte pusryčiaujant ir po 
to tėvai vis klausinėja jį 
apie Ameriką, apie kelionę, 
o kodėl jie nieko nenupirko 
ir nepastatė, vengia. Kartą, 
kai Adomas jiems vėl pri
minė, kad iš tiek pinigų, 
kiek jis jiems prisiuntė, ga
lėjo duoti ir seserims pasa
gas ir dar likti troboms, 
motina jam piktokai atkir
to:

—Pinigai ir pinigai, kas 
tie pinigai, kartais geriau, 
kai jų nėra...

Adomas, jai atsakė:
—-O l.e pinigų gi niekur 

nenueisi ir nieko nepadary-

Motina dirbtinai — neva 
su reikalu — išėjo į prieme
nę, o tėvas —irgi dirbtinai 
šen grypšt, ten grypšt.

Adomas išėjo į girelę pa
vaikštinėti anų dienų take
liais. Jam čia buvo ramiau 
ir jis čia. praleido dieną.

Ant rytojaus apie pietus 
atvažiavo - atpyškėjo Ragu-' 

vos kun. su Adomo seseri
mi. Vaje, kad sujudo, kad 
sukruto tėvai: motina ir 
stalą tiesia, ir kiaušinius 
verda, ir sviesto, ir sūrio, ir 
dešros atsirado, ir krupni
ko, ir vyno, o smagumas.!.. 
Su Adomu kunigas pasisvei
kino, paklausinėjo kiek apie 
Ameriką ir sėdo už stalo.

Tėvai pasidarė kalbūs, o 
Adomas kiek nedrąsiai sau 
kramto ir tė.mija visus. Kai 
kunigas išvažiavo, jis sako:

—Matai, mama, kai aš 
parvažiavau, tu mannėsta- 

llo neužtiesei, o kai kunigas 
atvažiavo, matai, kokį ba
lių tu jam iškėlei...

O motina jam atkirto:
—Kunigas tai ne tu, vai

keli. Jei nebūtų kunigų, tai 
į ką žmonės pavirstų? Į 
bolševikus —* neduok, dieve. 
Argi tu norėtum, kad bol
ševikai ir čia taip šeiminin
kautų, kaip Rusijoj?—biskį 
piktokai atsakė ji.

Žinoma, Adomas bolševikų 
nenorėtų, bet visgi, kiek jis 
spėjo čia apsižiūrėti ir pa
justi, jo neramino, tuo tar
pu jis atsiminė, kad jis dar 
nieko neatlankė, o reikia gi 
atlankyti, ypatingai savo 
geradarį girininką; nuo jo 
reikia ir pradėti. Taip jis 
ir patraukė per girelę.

Kai jis pasibeldė į duris, 
jas atidarė pats, girinin
kas — toks jau apsenęs, bet 
dar gerai besilaikantis. Va
landėlę jie žiūrėjo vienas į 
kitą, ir girininkas pažino 
Adomą ir, tiesdamas ranką, 
tarė: “Sveikas, Adomai!’’ 
ir drūčiai .paspaudė rankas.

—O, tai' mat, koks vyras, 
kaip ąžuolas—grąžėjosi gi
rininkas? •’ p' * ’ / ■ ' *

0 Adomas grąžon j a m 
sakė:

—O dėdė, mano gerasis, 
irgi dar drūtas kaip ąžuo
las !..

Adomas pasigedo Pranu- 
tės ir paklausė:

—O kur gi Pranutė?
I —Išėjo,—trumpai pasakė 
girininkas. .

—Kur ji išėjo? — vėl 
klausė Adomas.

—Kur? Už vyro, — ra
miai atsakė girininkas. .

Adomas kaltai nuleido 
akis, o girininkas tęsė:

—Kai tu atsiuntei skolą, 
dėkui tau, ji buvo nudžiu
gusi, bet kai nuo tavęs ne
sulaukė jokio laiškelio, nu
sivylė ir, pasitaikius pro
gai, už kito išėjo.

—Matai, dėde, kai pats 
negali rašyti, o kito prašyti 
tokiais reikalais labai ne
malonu, o paskui karas, o 
vėliau jau nebeišdrįsau...

—Taigi, taigi, visi turi sa
vus reikalus ir iš r o kavi
nius, — nubaigė girininkas 
ir paklausė:

—O kaipgi tau patinka 
mūsų laisvą Lietuvą?

(Bus daugiau)

Prašau patarnavimo
Prašau Lietuvos, kores

pondentus, arba kas skaitys 
šį mano prašymą, suteikti 
žinią Cekonių kaimo (ku
ris buvo tarp Debeikių ir 
Anykščių) Karolio Dundu
lio sūnums arba dukroms, 
kad Karolio sūnus Jonas 
Dundulis randasi protų li
goninėje Toledo State Hos
pital, Toledo, Ohio, USA.

Nęrs ir su suirusiu pro
tu, prašė mane parašyti 
laišką jo broliams, kurių nė 
adreso nežino. Nežinoda
mas' kam siųsti, prašau Lie
tuvos piliečių patarnavimo.

Norintieji platesnių žinių 
apie Joną Dundulį, rašyki
te: V. Žabui, 4114 VV. Ver
non, Detroit 9, Mic|i., USA.

Iš ankstoMekui už patar
navimą. ' V. Z.

« v» v» p " - -----
Sauja žiežirbų

Perskaičius vėliausią 
ALDLD nariams suteikta 
knygą,, už 1963 metus, pa
rašytą J. Kauneckio apie 
“dvasiško tėvelio,” prelato 
Konstantino Olšauskio, dar
bus, tenka paabejoti: ar iš 
tikro pas tą “dievo ' tarną” 
buvo nors kiek žmogišku
mo? Pamenu, “Vilnis” bu
vo išleidusi brošiūrą, kurios 
aš pats išplatinau kelis de- 
sėtkus, bet tai buvo trumpa 
apybraiža. Šioji knyga, 280 
puslapių, gana plačiai apra
šo to dvikojo žvėries visą jo 
gyvenimą. Tikrai, tasai su
tvėrimas nebuvo vertas žmo
gaus vardo, o betgi buvo ne 
žemo rango dvasininkas — 
prelatas. Ir jis ne tik nu
žudė savo meilužę Stasę 
Ustjanauskienę, bet ir savo 
sūnų, sugyventą su tąja 
meiluže.

Betgi aukštoji dvasiški ja 
jį toleravo ir dar bandė vi
sokiais būdais išteisinti 
meilužės nužudyme. Argi 
reikia blogesnio dvasiškijos 
supuvimo? Bet dar negana 
ir to. Kada tasai žvėris bu
vo nušautas, tai jis buvo pa
laidotas su visomis bažnyti
nėmis apeigomis, o Telšių 
vyskupijos galva, vyskupas 
Justinas Staugaitis, įsakė vi
soje vyskupijoje 1933 metų 
birželio 18 dieną laikyti ge
dulingas pamaldas už to ne
naudėlio vėlę.

Jeigu dvasiški j a tikėtų, 
kad yra jų skelbiamas pra
garas^ tai tojo sutvėrimo 
vėlė turėjo atsidurti į patį 
pragaro dugną, iš kurio jau 
nėra jokio išsiva davimo. 
Betgi vyskupo įsakymu ti
kintieji turėjo melstis, pra
šyti dievą, kad jis susimylė
tų ant to žmogžudžio vėlės 
ir pasiimtų pas. save į dan
gų. Kokia tai ironija! Jei
gu jau toksai dangus ir bū
tų, saugok perkūne, nenorė
čiau, kad mano dūšia ten 
pakliūtų.

Jūs, draugai, perskaitę 
šią knygą, nepadėkite ant 
lentynos, bet paduokite sa
vo geriems kaimynams, ti
kintiems, pasiskaityti.

•
Mikas Detroitietis bara 

dr. Margerį už pridėjimą 
d a/i g ‘'beverčių” žodžių į 
savo knygą “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje,” kur sumi
nėti net “dangus, padangė, 
širdis, širdies, širdyje.” 
Taip jau neaplenkia ir ei
lių rašytojų; jis ir jiems 
duoda vėjo už eiliavimą: 
“žydri padangė, mėlynas 
dangus,” ir taip toliau. Jis 
sako, jei eilių rašytojai ra
šo apie mėlyną dangų ir 
žydrią padangę, tai jam at
rodo, kad toksai poetas tur
būt tiki į ten esančius ange
lėlius, nekaltą mergelę ir vi
sokius dievu s - d i e v u k u s. 
Tai nesąmonė! Jis sako: 
yra gana žodžių pavadini
mui dangaus, ir žydrios pa
dangės, bet nė vieno tokio 
žodžio nepasako. O gal gi 
tai mėlynas stogas, žydrios 
lubos, žydri palubė? Kodėl 
Mikas Detroitietis nepakan
do suposmuoti nors vieną 
posmelį apie gamtą bei mū
sų gimtąją šalį Lietuvą su 
mėlynu stogu ir žydria pa
lube? .

Labai bloga, kada žmogus 
pasileidžia į pačius kraštu
tinumus ir atsiduria klajo
nių lauke, su niekuo nesi
skaitydamas, tik su savimi.

• ‘
Tikrai geras mūsų pre

zidento Kenedžio 'sumany
mas, kad Kongresas skirtų 
pinigų steigimui ligoninių 
gydymui ir tyrimui proto 
ligonių. Bet jeigu jo toksai 
sumanymas būtų pravestas 
gyveniman, tai pirmiausia 
turėtų pradėti su Washing-

pazino su sostines istoriniais paminklais, naujomis statybomis, 
gamyklomis. Viešnagės metu Kanauos lietuviai taip pat lai
kėsi Kaune, Druskininkuose, pabuvojo pas gimines. ,

Nuotraukoje: Kanados lietuviai Gedimino aikštėje.
■ 1 -.............——...................... ... . ..................... ■ ■■■■■ " - t

Kodėl šypsosi Mona Liza
Niekas jos neklausė, ar ji 

nori važiuoti, ar nenori. Ja 
p apraše iausiai išvilko iš 
Luvro, padėjo į laivą ir iš
vežė Amerikon. Mona Liza 
nieko nesakė, nes paveikslai 
negali kalbėti. Piktas kal
bas sakė prancūzą. Fran
kas “gilesnį meno suprati- 
cūzai rašė laiškus vyriausy
bei. Prancūzai rašė straips
nius laikraščiuose. Jie ne
norėjo, kad jų neįkainuoja
mas nacionalinis turtas — 
Leonardo da Vinčio Mona 
Liza — iškeliautų į užjūrį. 
Bet prancūzų niekas ne
klausė. Atsakydamas į gau
singus pasipiktinimo bal
sus, Prancūzijos kultūros 
ministras numurmėjo ką 
tai apie didžiąją atlantinę 
draugystę, apie tai, kad šios 
draugystės vardan reikia 
nugabenti paveikslą keliems 
mėn e s i a m s į Vašingtoną, 
atseit, sudaryti sąlygas, kad 
Moną Lizą pamatytų tie, 
kurie pučia pirmąjį sakso
foną atlarttiniame džazban- 
de.

Ją vežė saugomą tokių 
policijos pajėgų, kurios iki 
šiol tebuvo skiriamos lydėti 
monarchus.

Žinojo, kur veža, inožjo, 
kad veža į tą šalį, kurioje 
jau yra nupirktas ne vienas 
iš Europos meno galerijų 
pavogtas paveikslas. Tik, 
saugok dieve, ne iš meilės 
menui. Ne. Iš meilės ka
pitalui. Nes garsūs paveiks
lai yra brangesni už auksą, 
patikimesni už akcijas. Prieš 
jų vertę yra bejėgiai biržų 
kaprizai, valiutų ir akcijų 
svyravimai.

Bet kam gi vežė Mona Li
zą į Jungtines Valstijas? 
Kam gi suruošė Vašingtone 
tokį iškilmingą šios vieno 
šedevro parodos atidarymą, 
kuriame dalyvavo apie 2,000 
garbės svečių ? Kam gi rei- 
garbės svečių? aKm gi rei
kėjo pačiam JAV preziden
tui sakyti prakalbą atida
rant parodą?

O tam, kad įtikinti pasau
lį, jog JAV vyriausybė nė- 

tonu. Ten tikrai randasi 
daugiausia išprotėjusių su
tvėrimų. Paimkim kad ir 
tokį New Yorko valstijos 
senatorių, kaip Keatingas.

•
Mūsų Pennsylvanijos vals

tijos naujasis gubernato
rius, atsisėdęs į gubernato
riaus kėdę, “apsižiūrėjo,” 
kad iš daugelio valstijos mi
lijonų gyventojų, nesiranda 
nė vieno tinkamo užimti 
vyriausio vieškelių vedėjo- 
administratoriaus posto, tai 
parsikvietė net iš St. Pe
tersburg, Fla., kokį ten 
aukštą policijos pareigūną 
ir buvusį FBI vadovą. Mat, 
toks tokį pažino ir į svečius 
pavadino,

1. Vienužis 
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ra abejinga menui. Argi ši
tą įrodysi, atidarydamas, 
sakysim ,eilinę abstrakionis- 
tinių tepliorių dėmėtų dro
bių ir antidrobių parodėlę? 
Mona Liza — tikras menas, 
tai — Leonardas da Vinčis, 
tai — klasika, o ne mados 
riksmas.

Ceremonija su Mona Liza 
buvo sugalvota tam, kad pa
mėginus įrodyti, jog yra ne
teisūs tie, kurie nuolat kri
tikuoja Jungtinių Valstijų 
vyriausybę už tai, kad ji 
negaili mil i j a r d ų dolerių 
ginklavimosi varžyboms ir 
neranda nors kiek lėšų me
nui paremti.

Pagrindo tokiai kritikai 
yra daugiau negu reikia. 
Štai JAV kongrese typvo 
svarstomas įstatymo projek
tas dėl be galo menkos par
ginti su milijardiniu šalies 
biudžetu 100 tūkstančių do
lerių sumos asignavimo fe
deralinės konsultacinės me
no reikalų tarybos sukūri
mui. Pagaį projekto auto
rių1 sumanymą šios tarybos 
nariai turėtų būti paskirti 
nariai turėtų būti rekomen- 
nariai turėtų būti preziden
to paskirti ir dirbti nemo
kamai. Kalbamos lėšos tu
rėtų būti panaudotos tik 
organizacinėms tarybos iš
laidoms. Pagal įstatymo pro
jektą taryba turėtų tik re
komenduoti “Jungt. Valstijų 
kultūros resursų palaikymo 
ir išplėtimo būdus,” o taip 
pat “privačios iniciatyvos 
paskatinimo meno srityje 
metodus.” Tuo būdu, jei
gu projektas būtų buvęs 
priimtas, tarybos vaidmuo 
keliant JAV kultūrą būtų 
mažiau negu kuklus. Visgi 
ir šis kuklus projektas ju
kelė kongresmanų įnirtingą 
pasipriešinimą. >

Atstovų rūmų narys nuo 
Virginijos valstijos Howar- 
das Smithas pasisakydamas 
prieš šį projektą, pareiškė, 
jog toks “niekas,” kaip kul
tūra, yra pavojingas ir net
gi “antiamerikinis” dalykas. 
Kaip rašė atstovų rūmų biu- 
letinis “Congressional Re
cord,” Smithas pasakė štai 
ką: “Man nemalonu pateik
ti šitą klausimą. Man visa
da nemalonu demonstruoti 
savo nemokšiškumą, kurio 
man tikrai pakanka. Bet 
kadangi šis projektas šian
dien yra pateiktas rūmams, 
šis klausimas mane jaudina. 
Aš klausiu kiekviena, kuris 
gali kiek nors nusimanyti 
šioje 'srityje: kas tai yra 
menas? Ir štai kur mano 
nemokšiškumas — aš neži
nau, kas tai yra menas. 
Kas tai yra? Aš sampro
tauju ,šitaip: smuikininkai 
turi ką tai bendro su 
m e n u. Sakoma vėl, kXd 
lošti pokerį — didelis mx> 
nas. Tai kas gi išeina? 
Išeina, kad šis. įstatymas

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Kodėl šypsosi
Noną Liza

(Tąsa iš ketvirto pusi.) .

numato subsiduoti pokerio 
lošikus, patekusius bė
don? Aš visgi norėčiau, kad 
fcas nors man pasakytų, kas 
tai yra menas ir kas įeina 
į šitą sąvoką. Mes turime 
pinoti, kam mes duosim sub
sidijas. ..”

Dėl Smitho kalbos nėra ko „ v ________ _____ _______
ypatingai stebėtis. Juk tai muose, tik gautuose iš Lie- nian arba šaukite telefonu. cįviigs paslaugos komisiją 
yra tas pats žymusis tam- tuvos. Filmus rodys Jonas TT_1 ' ....._______
sybininkas, liūdnai pagarsė- Grybas, iš New Yorko, su rodomi, lai pasiskiria pa-'skrities komisiją.

A Mass. lietuviai, matykite 
filmus iš Lietuvos

\

Kiekvienam iš mūsų rū
pi žinoti, kaip Lietuvoje 
gyvena mūsų giminės, ko
kių laimėjimų pasiekė Lie
tuva, kaip atrodo miestai, 
kolūkiai, dabartinis Lietu
vos jaunimas.

Yra proga tatai pamatyti 
naujuose spalvotuose Til

yra tas pats žymusis tam- tuvos. Filmus rodys Jonas

fųsio Smitho įstatymo auto
rius. Įstatymo, dėl kurio 
^augelis geriausiųjų Ameri
kos darbininkų klasės atsto
vų jau sėdėjo kalėjime. Įsta
tymo, kuris kaip Damoklo 
kardas kaba virš daugelio 

^pažangių amerikiečių galvų. 
Šiems amerikiečiams belie
ka pasirinkti vieną iš dvie
jų: arba nueiti į kalėjimą 
už atsisakymą registruotis 
“užsienio agentais” pagal 
Makareno įstatymą, arba 
užsiregistravus atsisėsti pa
gal Smitho įstatymą. Vie- žiuotės streikų Philadelphi- 
nu žodžiu, kalbant apie 
Smithą, negalima neprisi
minti “lakaus” Geringo pa
sakymo: “Kai išgirstų žodį 
‘kultūra,’ aš griebiuos re
volverio”. ..

Gavęs žodį po Smitho, rū
mų atstovas Grosas nuo 
lowos valstijos parodė kur 
kas “gilesnį” meno suprati
mą. Jis pareiškė štai ką: 
“Tuo laiku, kai žmonės pa
lieka savo namus ir gali 
kiekevienu momentu atsi
dėti karo veiksmų sūku
ryje, kam reikalinga suda
ryti kažkokią tarybą menui 
arba kokiai nors kitai kul- 

t tūrinei veiklai remti? Aš 
suprantu, kad muzika gali 
linksminti mūsų vyrukus, 
einančius į karą, arba svei
kinti jau mažesnį vyrukų 
skaičių, grįžtančių iš karo. 
Juk daugelis iš tų, kurie iš
eis tenai, nebegrįš. Bet ko
kiems velniams reikalinga 
mokesčių mokėtojų sąskai
ta studijuoti tapybą, skulp
tūrą, kiną, televiziją arba 

' šokius tuo metu, kai mes 
ruošiamės karui ir mums 
trūksta dolerių?”

Dėl tokių ir panašių pasi
sakymų projektas nebuvo 
priimtas ir 
akivaizdžiai pademonst-j 
ruota JAV valdančiųjų1 
sluoksnių pažiūra į kultūrą.

Šį įspūdį vargu ar sumen
kino aukščiau minėta cere
monija atidarant Leonardo 
da Vinčio paveikslo parodą. 
įČai dėl, pačios ceremonijos, 
>ai amerikiečių reporteriai 
rašė, kad tai buvo “vienais 
netvarkingiausių Vašingto
no kultūrinių priemonių.” 
Kaip tyčia tą dieną parodų 
salės rūmuose sugedo liftas, 
ir prezidentas bei jo palydo
vai turėjo kilti laiptais. Po 
to Sugedo garsiakalbis, ir 
prezidentas turėjo įtempti 
visas savo balso stygas, kad 
jo prakalbą bent kiek iš- 
išgirstų sausakimšai prisi
grūdusi salėje frakuota ir 
dekoltuota minia.

Kai dėl Monos Lizos, tai 
kaip žinia, jau 460 metų ji 
garsėja savo nemirtinga 
šypsena. Daug ką jai teko 
pamatyti per tuos šimtme
čius. Bet, tur būt, jai nete
ko niekuomet matyti juo
kingesnio, kaip šis nevykęs 
vodevilis Vašingtone.

M. Kirlys
.(Iš “Tiesos”) '

ROCHESTER, N. Y
Respublikonai - demokratai 

H tąsosi po teismus
1 1961 m. Audenį respubli
konai, per 22 
miestą, 
mus. Bet Monroe apskrity
je, apimančioje didžiumą 
miesto gyventojų, laimėjo 
respublikonai. Respubliko- 

i nai paskutinėje miesto sesi-

Brocktone sekmadie n į, 
kovo 17 d. 1 f 

f ’

So. Bostone penktadienį, 
kovo 22 d.

Lawrence šeštadienį, ko
vo 23 d.

Sekmadienis, kovo 24 d., 
dar neužimtas. Kuri koloni
ja norite, tuojau rašykite joje ^961 m. nutarė miesto

etus valdę 
Palaimėjo rinki-

Valandą, kada filmai bus inkorporuoti į Monroe ap- <4 i 1 n i vy o ei i c* !/■ i v»i o ya o • • i • >■ •••
nauju prožektoriumi ir gar- čios kolonijos. Prašau veik- 
siakalbiu. • H. — --------

Filmų rodymas įvyks se-,šaukite telefonu:
karnose vietose:

Worcesteryje penktadie
nį, kovo 15 dieną.

Haverhillyje šeštadienį,
kovo 16 d.

I IVIxifixinnv JPifv P si | tūkstančius gyventojų, ch-llldfldnoy Uty, r d. I džiumoj) pensininkai. Jau-.
Sekmadienį prieš pietus, i nuoliai išvažinė ja, o senieji 

vasario 3 d. rado jo kamba- viena^ po kitam nustoja jė- 
ryje Bladislovą Raulinaitį SU veikti, apmiršta ir orga- 
užmigusį amžinu miegu, iiizacijos. Didžiausias ir 
Gimęs buvo Lietuvoj, aivą- i drūcinusias ąžuolas ant kal- 
žiavo jaunas į šią šalį] ii- no ynaziausias ~ karklelis 
giausiai gyveno šiame mies
telyje. Kadaise prigulėjo 
prie LSS 46-tos kuopos, 
Mahanojaus teatrališkos 

Mahanojaus 
Skaitė i

Rochesterio priemiesčiai su 
200 tūkstančių gyventojų 
neturi apskrityje atstovy
bės. Tas gąsdina demokra
tus.

Monroe apskrities res
publikonų administracijos 
su Rochesterio miesto de
mokratų administr a c i j a 
peštynės įkyrėjo miesto , - •, 
gyventojams. Klausimas ar J 'Loro. 
J-------------------------- l_ ---- ---------------------------- --------------------- ______ --------------i

elgesys ir teisėjo Gabriellio j 
užtvirtinimas respublikonų 
elgesio nepaneigia piliečių 
balsavimo už demokratų 
miesto administraciją 11961 
metais ?

Ateinantį lapkričio mėne
sį turėsime miesto ir ap-

paupyje gimė, augc\ bujojo, 
paseno, sugrįžo į dulkes, iš 
kurių atsirado. Taip yra ir 
bus su mumis.

I Tau, brangus drauge, lai 
įr būna lengva šios šalelės že- 

rfespublikonų virš minėtas . melė.iv Iieme pažangią spauaą, du- ____ ______Kuopos korespondentasvo narys LDS 104-tos kuo
pos. Visą laiką išbuvo neve
dęs. Įsirašydamas į LDS 
pavedė jam mirus jo palai
kais rūpintis kuopos valdy
bai. Kuopa tą ir atliko. 
Laisvai palaidotas Shenan- 
doah’rio Kalvarijos kapinė
se. Laidotuvių direktorius 
buvo Louis Traskauskas. Į 
poilsio vietą palydėjo gra
žus būrelis LDS narių, gimi- 

'nių, draugų ir draugių. Pa
šarvotas buvo naujoj, gra
žioj laidotuvių direktoriaus 
koplyčioj kampas West 
Centre ir Catawissa gatvių, 
tarpe gražių gėlių.

Velionis turėjo du bro- >la.-y.th ............ ................
, . .-1 • 1 • • I 1’ACIIVIICIMIC /ailVJUJ' LI VllSUJ JJO.UUV-_'liūs Amerikoje, bet su jais tus parengimus ir iš anksto pasi-

1962 metais demokra
tams užėmus miesto admi
nistraciją, išsirinko savo 
civilės paslaugos komisiją. 
Bet respublikonai, turėda
mi apskrities administraci
ją savo rankose, tvarko ir 
Rochesterio miestą, duoda 
civilę paslaugą.

Demokratai virš minėtu 
respublikonų elgesiu nepa
sitenkinę, iškėlė respubliko
nams teismą.
/ Valst. aukščiausiojo teis

mo teisėjas Domenick L. 
Gabrielli užtvirtino Monroe 
apskrities respublikonų nu
tarimą perkelti miesto civi
lės paslaugos komisiją į ap
skrities administraciją. De
mokratai nepasitenkinę tei
smo nuosprendžiu, g r e i- 
čiausiai apeliuos.

Rochesterio miestas susi
deda iš 24 balsavimo apy
gardų. Iš 24 apygardų ran
dasi (nepažymėta kiek.— 
Red.), katros balsuoja už 
respublikonus, o kitos už 
demokratus.

Respublikonai buvo pasi- 
moję sumažinti balsavimo 
apygardų skaičių iš 24 iki 
19, suskaldant, demokratų 
balsavimo apygardas. Bet 
demokratų administracijai 
valdant miestą politiniai, 
jie pertvarkė miesto balsa
vimo apygardas ir^padarė 
29. Dabar respublikonai 
šaukia, kad demokratų pa
darytas balsaVimų pertvar
kymas užkirto kelią ateity- 

liuos į aukštesnį teismą. ' je laimėti miesto rinkimus. 
i~> 777 on x i Respublikonai sako, kad jie

žiūrėsią, ar ras pagrindą 
traukti demokratus į teis
mą.

Respublikonai dabar kal
ba apie pertvarkymą ap
skrities balsavimo apygar
dų, nori pridėti dar 6 “su- 
pervaizerius”, sudarant vi
so 30. Pasak respublikonų,

! ti. Bet kokiais reikalais 
................ “ : 6855809, 

arba rašykite: S. Penkaus-
. kas, 33 Chestnut St., Law

rence, Mass.
S. Penkauskas, 
LLD 7-tos apskr. 

iždininkas

PRANEŠIMAI

PHILADELPHIA, PA.
jų 14 metų dukters mirtį. 
Tėvai priklauso Lord Christ 
organizacijai, netikinčiai į 
gydytojus ir gyduoles, ser
gančiai nešaukė gydytojo, 

tyrinės kompanijos ir TWU i nesuteikė medikalės pagal- 
įplaukas, su įsaku pristaty-1 bos. Sveikatos pareigūnai 
ti knygas. Važiuotės f eras : prieš tėvų norą paėmė kitą 
pakeltas iki 25 centų—trys sergančią mergytę, per trį§ 
tokenai už 70 centų. Red 
Arrow kompanija pakels kyklos, gydymui. Tėvai gali 
fėrą. Kompanija padidins būt nubausti, 
įplaukas arti keturių mili- [ 
jonų dol. Darbininkų už-1 
darbis neviršija trijų dole
rių valandai. Seimelis svar
sto padaryti įstatymą, 
draudžiantį streikus trans- 
portacijoje.

Harisburge pateikta re
zoliucija tyrinėjimui va-

joje. Nuo 1944 metų įvyko 
septyni streikai. Sakoma,

menesius nelankančią mo-

Bucks County kalėjimo 
viršininkai sako, kad jie 
nemato prasižengimo kali
niam skaityti laikraščius, 
davė leidimą. Kaliniai dirba 
veltui arba už mažą primo- 
kėjimą, sako, bus primoka
ma cigarečių nusipirkimui.Vasario mėnuo istorinis 

Philadelphijai. Anglijos ka-! 
riuomenė, vadovybėje gene- Penki tymsteriai teisėjo 
rolo Howe, užėmė Philadel- Luther L. Bohanon nubaus- 
phiją ir Germantown 1778 4i pasimokėti nuo $2,000 iki 
metais. Washingtono ka- $4,000 ir po du metus kajė- 
riuomenė pasitraukė į Vai- jimo už peržengimą, teisėjo 
ley Forge su 11,000 armija, pasakymu, 
išalkusia, šaltyje su menku fin įstatymo, 
apsirengimu. Buvo sunkūs'sako, kad jie nekalti ir ape- 
laikai, bet pasiryžimas sun
kumus nugalėjo.

1870 metais įsteigtas oro 
biuras, 1899 m. pasirašyta 
taika su Ispanija, 1827 me
tais pirmas Amerikos gele
žinkelis čarteriuotas, 1899

Landrum-Grif-
Nuteistieji

Hujentab neuuvu . Amerikos su Filipinais ka- 
r dar kartą buvoja prasidėjo

Vasaris su daugeliu is
torinių įvykių, su 
no ir Washingtono 
dieniais.

Lincol- 
gimta-.

susirin-
8 dieną

LLD 10 kuopos 
kimas įvykęs vas. 
buvo gyvas diskusijomis. 
Dalyvavo gražus būrys na
rių. Iš “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimo raportavo Sta- 
siukaitis ir Šmitienė. Gau
ta naujas narys. Parengi
mui diena nenustatyta, bus 
padaryta kitą mėnesį. Atsi
lankę gavo pirmą šių metų 
knygą. Seni nariai gerai 
mokasi. Geistina, kad visi 
susirinkimai tokie būtų.

'C, Paieško sesers Aleksandros Arū- 
n^altės. Į JAV išvyko 1941 m. Iš 

pradžių gyveno New Yorke, yra iš
tekėjusi, nežino jos pavardės, nei 

. kur gyvena . Brolis Antanas prašo 
atsišaukti, arba ją žinančius pra
nešti jos adresą. Būtų didžiai dė- 
Jcingas. D. G. Juslus, 412 Worcester 
St., W. Bolyston, Mass. (13-14)

Vienas streikas pasibaigė, 
kitas prasidėjo. Brother
hood of Railroad Workers 
lokalo 267 nariai atsisakė 
peržengti pikieto eiles. De
rybos nesėkmingos, kon
traktas pasibaigė. Streikas 
paliečia tris • apskritis — 
Montgomery, Delaware ir 
Chester. Traukiniai, busai 

i neveikia. Teksikebai, auto
mobiliai pilname veikime. 
Darbininkų reikalavi m a i 
panašūs pirmesnio streiko 
—padidinimas pensijos, ap
mokėjimas Blue Cross, pa
kėlimas algų, Seniority tei
sės, ligoninės apmokėjimas 
ir vakacijų padidinimas. 
Svarbiausias — neatleidi- 
mas darbininkų.

Tėvai Tebb kaltinami už

Į Percy Stoke, 81J metų 
senio, duris pasibeldė jau
nuolis su kastuvu, sakyda
mas, kad nuvalys sniegą 
nuo šaligatvio už 25 centus. 
Atidarius duris, senuką nu
metė laiptais žemyn, atėmė 
$10 ir pasišalino.

Valstijos seimelyje pa
teikta rezoliucija pataisy
mui konstitucijos, kad būtų 
leista būti gubernatorium 
du terminus, vietoje vieno.

Tarp trijų šimtų jaunuo
lių priešingų grupių Levit
town centre kilo karas. Po
licija dirbo porą valandų jų 
išvaikymui, kiti areštuoti, 
vieni paleisti tėvų priežiū
roje, keturi pasiųsti į jau
nuolių namus.

Robert Sussavage ir Ste
phan Valace Honticoke su
laikyti po tūkstančio dole
rių užstatu už peržengimą 
valstijos kasyklų įstatymo, 
kasant anglį arti, gyvena
mų namų. Kompaniją, uždė
jo paranką.

Philadelphijos airportas 
per 9 metus pervežė prekių 
261,021 toną ir virš 50 tūks
tančių keliauninkų, 45 mili
jonai žmonių airportą ap
lankė.

Paieškojimas
, Ieškau savo dėdės Mato Druskio, 
Alekso s., apie 80 m., ir jo vaikų— 
Jono, Juzo ir Adelės Druskių, kurie j 
iki 1921 metų gyveno Bostone ir 
Worcestery, Mass. Prašau žinan
čius apie juos man pranešti. Būsiu 
labai dėkinga. Teresė Druskytė- 
Nakienė Rokiškio rajono, Kamajų 
į*- ■ ■■■ w~ f

1 USSR.

sį turėsime, miesto ir 
skrities rinkimus. Teks pa
laukti, kaip balsuotojai 
aguos į tas peštynes.

Manymas, kad dvi parti
jos esą demokratiškiausi Į 
rinkimai, - Rochesteryje ne
kaip atsirekomenduoja.

Anonimas

re-

Woodhaven, N. Y.
Tai ir vėl supiltas nau . . v_ ..

jas kapas Alyvų kalnelio ,,a7nesusirase dgas laikas, 
(“Mount Olivet”) kapiny- 12>e^1^°1^,vaF.Jie ar ne* 
ne. Tai Katrės Gasiukienės- l ies kehohką metų Stasys

ROCHESTER, N. Y.

Vasario - Feb. 23 dieną Gedimino 
Draugyste rengia paukštienos vaka
rienę. Dovana $1.25. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti.

Kovo-March 9-tą dieną LLD vy- 
! rų ir moterų kuopos, apvaikščiojimui 
tarptautinės moterų dienos Kovo 
aštuntosios, rengia visokių įvairumų 
pramogą. Bus traukiami filmai ir 
kiti įvairumai. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti. Būsite maloniai 
priimti.

Gegužės-May 11 d. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 11 kuopa ren
gia kalakutienos vakarienę, bus ir 
kitokių skanumynų. Prašome atsi- 

' lankyti.
i Malonėkite įsitėmyti viršuj paduo- 

ruoškite juose dalyvauti. L. Bekis 
(13-14)

BROCKTON, MASS.

Pasilinksminimo Vakaras <
Dainos ir šokiai įvyks šeštadienį, 

Vasario-Feb. 23 d., pradžia 7-tą vai.

• - - - gyveno St. Clair, Pa., ve-
ir vasario "T d., iliau Philądelphijoj. Jonas

gyveno daugelyje miestų, vakare, Lietuvių Tautiško Namo vir- 
paskiausiai Los Angeles, salčjc’ 668 Main st’’ Mon' 
Calif. Neturėjom adresų, i 
negalėjom jiems pranešti.

Apie 1913 metus man te
ko veikti su velioniu. Buvo

Kliučiutės, kuri mirė sausio 
31 d. š. m., L _____ _
aptarnaujant Shalinsko šer- 
menenei, gražus būrys gi
minių ir draugų palydėjo,' 
kad palaidoti šalia jos jau ( 
keletas metų mirusio vyro 
Juozo Gasiuko.

Katrė paliko dukterį Bi- geras aktorius ir daininin- 
ruta, žentą Juozą Sablicką, buvome, jauni, d---- -
anūkę Elaine ir jos vyrą i 
Bob Tolle, seserį Liudvisę 
Mockaitienę čionai Ameri- J 
koį, taipgi seserį Teofilę ir , ... , , . . , .
4 brolius Lietuvoje. Buvo ^e.ia?- Smunkant kietosios 
augus Ąžuolų - Budoj. Ma
rijampolės apskrityje.

Reikia pagirti likusią šei- Į mirė daug mūsų organiza-

, drūti.
Mūsų miestelyje buvo arti 
dvidešimts tūkstančių gy
ventojų. Bladislovas buvo 
gabus ir nenuilstantis vei-

anglies industrijai, smuko 
gyventojų skaičius, lygiai 

į taip ir mūsų sveikata. Iš-

telio.
Šią pramogą rengia Montello Vy

rų Dailės Grupė. Duos gražią dai- 
| nų programą, vadovaujant Alb. Pot- 

sui. Bus geras orkrestras šokiams, 
taipgi bus namie gamintų valgių 

( šiltų ir šaltų gėrimų. Įėjimas 50 c.
Kviečiame jaunimą ir suaugusius 

atsilankyti, nes čia linksmai pra
leisite laiką. Rengimo komisij 

| (13-14)

mą, kad velionė palaidota 
laisvai, kaip kad pati 
laisva.

Laidotuvių dalyviai 
užkviesti į Lazauskų 
rest Park” Restauraną ant 
pietų. Pasidrūtinę Juliukės 
Lazauskienės gam i n t a i s 
skanėsiais, ir pareiškę gi
liausią užuojautą Katriutės 
artimiesiems, skirstėmės į 
namus.

buvo

buvo

Palydovas

NORWOOD, MASS.

Marie Zavis
Mirė

Sausio 29 d., Ft. Lauderdale, Fla.
Mes, norwoodieciai, jos artimi draugai ir draugės, 

reiškiame širdingą užuojautą liūdnoj valandoj jos 
vyrui, S. Žavini, sūnui ir

J. ir S. Budrevičiai
A. ir O. Zarubas
B. ir Y. Niautai
J. ir U. Daugirdai
P. Žukauskienė
Mr. ir Mrs. W. II. Bond

dukrai.
Mr. ir Mrs. W. H. Bond
F. ir M. Trakimavičiai
N. Grybienė
P. Kastačkienė
M. Uždavinis

WORCESTER, MASS.
Mirus

Rose Marie Zavis
Liūdesio valandoje reiškiame širdingą užuojau

tą vyrui Sigmund Zavis, sūnui, dukrai, jų šeimoms, 
artimiesiems ir draugams. Ilsėkis, Marie, šiltoje 
pietų Floridos žemėje. Mums rytiečiams paliko il
gai neužmirštamas tavo gražus darbštaus gyvenimo 
pavyzdys.

J. K. Sabaliauskai
A. E. Pilkauskai
J. D. Lukai
A. M. Sukackai
J. E. Jusiai
J. O. Dirveliai
J. M. Petkūnai

J. U. Jaskevičiai 
A. Vasiliene 
II. Žilinskienė 
J. Bakšys 
M. Green 
J. Raulušaitis

paštas, Kraupiu kaimas, Lithuania, g „ „LaiSVė (Liberty)— Penkf., vasario (Feb.) 15, 1963 
USSR. *•

cijų, taipgi ir draugai-gės. 
Šiandien turime tik apie 8

CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos susirinkimas 
atsibus Vasario-Feb. 16, Klubo saloj, 
9305 St. Clair Avc. Pradžia 7:30 
vai ‘ '.vakaro.

Gerbiami kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes turėsime išrinkti atsto
vus į LLD 15 apskrities konferen
ciją. Komitetas (12-13)

Miami, Florida
LIIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO NAUJO NAMO

Oficialus Atidarymas
Įvyks Sekmadienį

Vasario-Feb. 24 dieną
Pradžia 1 vai. dieną

Lietuvių Socialis Klubas kviečia visus narius ir iš 
kitur atvykusius svečius dalyvauti šiose iškilmėse. 

Pietūs, kalbos, muzika ir šokiai 
Bus keletas garbės svečių

— Vieta —
2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

Naujasis Miamės Lietuviu 
Socialio Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį 
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną 

Muzika ir šokiai
Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—
11800 W. Golf Drive

Sargo vardas—Wm. Dambrow



A1. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Domisi viskuo apie 

Tarybų Sąjungą
Jei išeivių violetinėj spau

doj apie Tarybų Sąjungą — 
šiandieninę—tepamatysi tik 
keiksmus ir šmeižtą, sten
giantis nematyti nieko ver
to, tai lietuvį amerikietį nu
stebina tai, kaip domisi vis
kuo, kas vyksta Tarybų Są
jungoj, patys amerikiečiai. 
Štai aplankius vietinę bib
lioteką, šalia brošiūrų — 
“Kaip studijuoti matemati
ką,” “Kaip kontroliuoti sa
vo svorį,” — rasi tokius lei
dinius, kaip Valstybinės 
Mokslo Fondacijos — “Ta
rybiniai profesionalai”; ar
ba JAV Kongreso—“Tarybų 
ūkinis augimas: palygini
mas su Jungtinėmis. Valsti
jomis,” arba JAV-jų Švieti
mo ir Globos ministerijos — 
“Mokslas Tarybų Sąjun- 
£°į- Pavartęs, nustembi, į jaUgjau žadėjusių skulpto- 
^njP.^^tyvia1, rių Lietuvoj, taip pat Ame-

' rikoje daugiausia koncent- 
• ruojasi dekoratyvinėj skulp- 
’ turo j.

Kanadietis dainuoja 
lietuviškas dainas Kanadai
Solistas Vaclovas Verikai- 

tis vasario 10 dieną per Ka
nados valstybinį radiją CHL 
išpildė Stasio Šimkaus dainą 
“Kas ant žirgelio,” prita
riant kanadiečių vyrų cho
rui, o po to Bethoveno 
“Kūrimo dainą.” Jungtinėse 
Amerikos Valstijose’ lietu
viškai dainai kelias sunkes
nis — nėra tokio susidomė
jimo kitų tautų liaudies me
nu.

Nuostabi lietuviškosios 
matematikos pažanga

< jNe, be bendro akstino ir 
dėmesio šiandieninėj Lietu
voj jau, yrą, api,e 1,000 ma
tematikų ! ,Sakoma/ kad 
prieškarinėj Lietuvoj tebu
vo suspėta paruošti vos 40 
mateniatikų, iš ’ kurių pusė 
pasitraukė į Vakarus. Da
bar gi skaitome, kad Vii-

Geros sceninės išvaizdos, 
pajėgaus balso lietuvis bo
sas sužavėjo Vilniaus Ope
ros “Undinės” žiūrovus, ir 
labai sėkmingai pasirodė 
per Lietuvos televiziją, duo
damas pasigėrėtiną koncer-

Lietuvė moko, kaip 
darvti mozaika *

Amerikoniškam žurnale 
“Better Homes and Gar- 
Gardens,” lapkričio mėnesio 
numeryje, žinoma lietuvių 
keramikė Aleksandra Kašu- 
bienė - Fledžinskaitė moko, 
kaip iš lauko akmenukų ir 
skystos plastikos galima su
komponuoti gražius mozai
kinius dekoratyvinius dar
bus, labai tinkamus papuoš
ti namams ir viešiesiems 
pastatams. Aleksandros Ka- 
šubienės vyras, Vytautas 
Kašuba, kadaise vienas iš

Iš gyvai energingo
LLD185 k. susirinkimo

LLD 185 kuopos susirin
kimas buvo skaitlingas, dar
bingas ir draugiškas. Susi
rinkimas įvyko vasario 13 
d. “Laisvės” salėje.

Išrinkta 8 delegatai į LLD 
2-ros apskrities konferenci
ją, kuri atsibus šį sekma
dienį, vasario 17 d. “Lais
vės” salėje. Pradžia 1 vai.

Juliaus Kalvaičio laidotuves

pateikiama viskas apie Ta-, 
rybų Sąjungą — priešiniu-‘ 
$as įvertinamas visam savo: 
pajėgume, nešaržuojant, ne- 
sityčiojant, neapšmeižiant.

Lietuviai dainininkai 
Leningrado operoj

Kaip rašo “Literatūroj ir 
mene” P. Šimkūnas, Lenin
grado operoj įvairiais laiko
tarpiais dainavo stiprūs lie
tuviai dainininkai, kaip Kip
ras Petrauskas, pokario me
tais Kirovo Operoj dainavo 
V. Adamkevičius, mažajam 
teatre — D. Lukštpraupis, 
o dabar jame dainuoja bo
sas Jonas Jocys.

Amerikos lietuviai su ma
lonumu galėtų pristatyti 
bet kurį iš šių dainininkų 
svetimtautei Amerikos vi- 
suomenei, tačiau Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir jPš glO3 
bėjų noru šiandieniniai lie
tuviai menininkai neprivalo 
būti įleidžiami Amerikon- ’’

Jonas Jocys į dainininkus 
išėjo be lietuviškos mokyk
los. Baigęs Maskvos Čai
kovskio vardo konservato-j yRniaus rektoriaus mate

matiko Jono Kubiliaus dar- įas paui p Screvane reika- 
bus tęsia Michigano univer- jauja> ka(| tokie agentai bū- 
siteto profesorius V. Levek, aštriai baudžiami kalė- 
Japonijoj Minoru Tane- jjmu# Manoma, kad taryba 
ka.. Šiais metais Lietuvoje prįtars j0 sumanymui.
Ičninci n IT i, nili niic Iz n v n* a i

Vasario 11 dieną Cypress 
Hill kapinėse, East New 
Yorke, buvo palaidotas vas. 
7 d. miręs brooklynietis Ju
lius Kalvaitis.

Diena pasitaikė nešalta, 
bet protarpiais lijo. Žmonių 
Juliaus išlydėti susirinko 
daug; į Baltrūno-Ballas šer
meninę toli gražu ne visi til
po. Tenka priminti, kad ir 
šeštadienį ir sekmadienį 
lankytojų buvo daug. Tai 
parodo, kaip Julius buvo 
plačiai žinomas įir mylimas 
daugelio žmonių*.

Šermeninėj ę prie karsto 
sakė kalbą R. Mizara, trum
pai ’nušviesdamas, velionio 
gyvenimą ir veiklą, kuri, 
sakė kalbėtojas, buvo pa
vyzdys visiems darbo žmo
nėms.

Po to M. Juškienė padek
lamavo eilutes.

Į kapines lydėjo daugiau 
kaip šimtas *zmonių, nors 
tai buvo darbo diena.

Nuvykus į kapines, lijo, paragrafas 
bet nežiūrint to, A.'Bimba šitaip: 
sakė trumpą kalbą apie ve
lionio nuopelnus pažangia-1 m. liepos 5 d. Lankeliškių 
jam lietuvių ir visų JAV kaime, o augo Orijos dvare, 
žmonių judėjimui. f Iprie Kalvarijos, Lietuvoje.

Pagaliau, palydovai, me- Vadinasi, šiemet jaių būtų 
tę po gėlę ant velionio kars- sukakę 79 metai amžiaus, 
to, kuris jau1 buvo kape, at
sisveikino su Julium ir vyko nią klaidą.

į Winter Gardeną (Ridge- 
woode) užkandžių, kuriuos 
suruošė likusį našlė Marijo
na Kalvaitienė su savo sū
numis, ir į kuriuos ji paly
dovus užkvietė

Daugiau kaip 100 žmonių 
pareiškė Marijonai liūdesio 
valandoje viešą užuojautą, 
kuri telpa šios dienos “Lais
vėje.” Užuojautas žmonės 
sudėjo per K. Nečiunską. j

Kitais žodžiais: Juliaus' 
Kalvaičio laidotuvės buvo 
iškilmingos, didelės. Jis. bu-i 
vo gražiai pagerbtas.

Šermenis ir laidotuves1, 
tinkamai tvarkė laidotuvių 
direktorius A. Baltrūnas.

Ns. •
Paklaidos atitaisymas

Praėjusiame “Laisvės” nu
mery rašte “Apie mirusįjį 
Julių Kalvaitį” įvyko labai 
nemaloni klaida. Beveik iš 
pat pradžių viena eilutė bu
vo išmesta, 

; įdėta. Nuo

BROOKLYN, N. Y.

Ilgai pasiliks mūsų atmintyje ir širdyje

Julius Kalvaitis

riją, buvo priimtas j Lenin
grado operą. Neseniai Bu
dapešto operiniam konkurse 
jis laimėjo laureato vardą.

lai-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-io pusi.) 

Antrojo pasaulinio karo 
kais buvęs Amerikos espiona-
žo karalius Stantley Loveli pa
rašė ir išleido knygą “Of 
Spies and Stratagems.” Jis 
veikiausia žino, ką jis kalba. 

’ Jis išryškina vieną to karo 
misteriją. Kodėl naciai nevar
tojo nuodingų dujų (gazu)? 
Juk jų turėjo tiek ir tiek?

Ogi štai kodėl. Pasirodo, 
kad kai naciai pritrūko gazo
lino, tai sugraibstė arklius iš 
visos Europos ir juos naudojo > 
transportui.
ir antroji pusė turi panašių

ka. !
išėjusią Kubiliaus knygą 
“Tikimybiniai metodai skai
čių teorijoje” į anglų kalbą 
šiuo metu verčia amerikie
tis V. Levek ir ją išleis A- 
merikos Matematikos Drau
gija.

Aido choro rėmėjai
“Laisvės” dalininkų su

važiavime George Stasiu- 
kaitis, iš Cliffside Park, N. 
J., paspaudęs dešinę, pasi-

II JUUO hguuujv | - , ... , /i •
Jie žinojo, kad i mok®p° Aldo choro <kaiP

garbės narių), duoklę $5.
nuodingų dujų ir paleistų jas 
darban. Naciai bijojo, kad 
nuo tų dujų pastiptų arkliai. 
Ir tik todėl, girdi, dujos ne
buvo panaudotos. Tai pripa
žinęs Goeringas, Hitlerio de
šinioji ranka.

Įdomus lapas iš tos baisios 
istorijos. Arkliai buvo ver
tesni už žmones!

Keturi milijonai dolerių bus 
sudėta ir išleista organizavi-

Juozas Weiss, brooklynie
tis, atvykęs į kultūrinį cent
rą organizacijų reikalu, pa- 
simokėjo ir Aidui $5.

Varde Aido choro abiem 
malonus ačiū. J. G.

New Yorkas. — Azijos 
influenza (“flu”) jau serga 
žmonės New Yorko mieste.

mui neorganizuotų darbinin
kų ! Sunku net tikėti. Bet 
taip būsią . Taip nutarė AFL- 
CIO didžiosios industrinės 
unijos. Jų priešakyje stovi di
džioji a u t o m o bilistų unija. 
Kampanijai vadovaus tos uni
jos prezidentas Walteris Reu- 
theris. Automobilistų unija 
tam tikslui iš savo iždo pasky
rė milijoną dolerių. Kitos 
sudės tris milijonus.^

Tik tegu tas garbingas žy
gis nepasilieka žygiu ant po
pieriaus. Kiekvienas pažan
gus amerikietis nuoširdžiausiai 
palinkės visiems organizato
riams geriausios sėkmės!

Išduotas gražus raportas 
iš J. Petrus rodytų filmų 
ir tarta jam padėka už at
liktą gražų darbą.

Bus rengiama svarbi dak- 
t a r u i J. J. Stanislovaičiui 
(iš Waterbury, Conn.) pre- 
lekcija sveikatos reikalais ir 
bus rodomi įvairūs paveiks
lai ir kiti priedai. Įvyks ba
landžio 7 d., 2-rą vai. dieną, 
“Laisvės” salėje.

Fin. sekr. C. Breadys pra
nešė: Narių jau yra pasi
mokė j u šių už 1963 metus 
apie 50. Jau gautas vienas 
naujas narys, kuris buvo 
susirinkimo priimtas į LLD 
185 kp. Bus specialiai pa
gerbti 10 metų laikotarpyje 
mirę LLD 185 kuopos na
riai.

Albina Mikalaus raporta
vo apie “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą. i

Susirinkimui vadovavo 
kuopos p i r m i n i n k a s V.

^^pageidaujama, kad 100-to mėty jubiliejaus Motery Įdubo narėms 
ir kiti susirinkimai butų to
kie skaitlingi ir veiklūs.

JĮ gerbiame, jį minėsime už jo gerus darbus lie
tuvių organizacijoms; už jo prielankumą veikian
tiems priartinti skaistesnį rytojų visiems darbo žmo
nėms.

Julius Kalvaitis mirė vasario 7 d., 1963, palaidotas 
vasario 11 d., Cypress Ųill kapinėse—ten, kur prieš 
penkerius metus palaidotas jo vyresnysis brolis Juo
zas Kalvaitis. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai Marijonai ir visiems Juliaus Kalvaičio gimi
nėms ir draugams.

koncertas
šį sekmadienį, vasario 

17-tą, 2 vai. dieną, bus įspū-

ita su klaida 
šaus antrasis 
’ėjo skaitytis

Julius Kalvaitis gimė 1884

Atsiprašome už nemalo •
Red.

Apgavimiem agentams aRJI*„J’J” k“ki
kalėjimo bausmė

Dabar mūsų mieste ma
doj tokie “prajovai”. Namij 
pardavimo (real estate) 
agentai paleidžia gandus, 
kad, o t, į tą ir tą apylinkę 
atsikrausto negrai arba pu-1 Dalyviai programoje yra 
ertorikiečiai. Baltieji namų visi negrų t.ąutos, aukšto 
savininkai išsigąsta ir pra
deda savo nuosavybes par
duoti. Namų pardavimo 
agentai turi gražaus biznio.

Miesto tarybos preziden-

Svarbu!
Pagerbimui Antano Bimbos, 

atsiekusio istorijos mokslų 
garbės daktaro vardą, banke
tas įvyks sekmadienį,' kovo 31 
d., 2-rą valandą diėną, New 
National salėje, 267 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite i

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711

.......... ... FELIX G. GERSTMAN perstato---------- ...........

CARNEGIE HALL Penktadienį, Kovo 1—8 :30 v. vak.

Originalius /

DONO KAZOKUS
Chorą ir Šokėjus 

Vadovybėje SERGE JAROFF

Moderniškos kainos: $1.50, $2, $2.50, $3, $3.50, $4.
Dabar parduodama pas Felix G. Gerstman, 140 W. 42nd St.

Tel. LO. 4-6990, arba prie Carnegie Hall Kasos.

New York City.
Programą /pildys The

Trečiadienį, vasario 20 d., 
“Laisvės’ ’salėje įvyks Mo
terų Klubo narių susirinki
mas. Pradžia 7:30 vai. va-

Bukime visos!
Išgirsime raportą delega-

Harlem Ope< Society. Šiuo Jš ALDL,D a.Ps.krities 
koncertu atžymės Ajneri- konferencijos, emisijos rę-i 
kos negrų dęjaįęvinimo iš , P01'V ls rengiamo Kovo as-
vergijos paskelbimo (pro
klamacijos) sukaktį.

išsilavinimo męnininkai 
Įėjimas $2, ,$3 ir $5. • 
Kam laikas leidžia, 

praleiskite šios retos 
gos, nueikite..

tuntosios ,minėjimo, kuris 
įvyks kovo .16 a. ,

Po susirinkimo, prie vai
šių; pasikalbėsime.

Valdyba

ne- 
pro-

Aido chorui
• . >

Aidas tik už poros pamo
kų (vasario ,244ą) turėsi- 
me stoti prieš skaitlingą 
New Y o r k o tarptautinę 
publiką su lietuviška daina. 
Todėl, gerbiami aidiečiai 
moterys ir vyrai, tas abi 
praktikas būkime visi kaip 
vienas. Mildred Stensler, 
kaip mokytoja, to reikalau
ja ir visi aidiečiai to trokš
tam, tai > ir būkime visi šį 
penktadienį pamokose.

Influenzos siautėjimas 
palietė niujorkiečius
Vargiai kuris šio didmies

čio gyventojas bepelieka 
nepaliestas audringai ūžė- j 
jusio influenzos siautėjimo. 
Daugybė žmonių nesusiren-1 
ka į darbą, dienų dienas tu- ' 
ri gulėti lovoje. Tiesa, šį 
kartą ta įkyri liga nėra pa
vojinga, nuo jos, kaipo to-1 
kios žmonės nemiršta, bet 
ji žalos pridaro labai daug.

Mes gal galime tik tuo 
“pasitenkinti”, kad nesame 
vieni: pasirodo, kad influ
enza siautėja visose rytinė
se ir šiaurinėse valstijose.

Ch. Aleksynas 
A. Kuniavičienė 
G. ir R. Laukaičiai 
M. Krunglienė
M. P.
J. Andruškevičius 
A. O. žurinskai 
O. Cibulskienė
O. černiavičienė
P. Bieliauskas 
A. Balčiūnas 
Kl. Briedis
P. Collins 
S. Rumšą 
Geo. Waresonas 
A. Gilmanas
O. Gilmanienė
J. N. Zajankauskas . 
F. Bush
N. Kairienė
J. O. Kalvaičiai 
V. V. Venskūnai 
V. Yanauskas 
J. J. Lazauskai 
J. Kriaučiūnas 
J. Gužas 
V. V. Bunkai 
F. H. Vaitkai 
S. Sasna 
R. H. Feiferiai
P. šolomskas 
V. Guris
Gus ‘Diržuvaitis 
J. U. Bernotai 
F. Varaška
V. šibeikienė

' v • 1 ' 'J. Ką^mocius 
E. jSun^ailięnė
W. ‘ ji. Danilevičiai
K. Sukackienė 
A. D. Veličkai 
Ch.’ Nečiunskas 
AdelČ, Aldona

Nečiunskaitės
* • ’. ' -f : ■ 

J. šimanskas Į «, •
O. Kazlauskienė
V. Lisajienė
P. Bečis
A. I. Bimbai 
J. Gasiūnas 
A. Mikalaus 
A. Bepirštis
W. B. Keršuliai 
D. Galinauskienė

M. Tamelienė 
P. Višniauskas * 
K. Čeikauskienė I
M. Jakštienė I
A. Bacevičienė I
A. Lapašauskienė B

‘ A. Bojai is j;
E. M. Liepai I
C. P. Meškėnai I
V. Brooklynietis I
F. Zaveckas I
J. Stasiukaitis I
J. Weiss I
D. F. Mažiliai I
O. Malinauskienė I
P. A. Rainiai I I
S. Večkys y I
M. Kreivėnienė/7 I
M< Klimas I
A. Navikai I
J. Sakalauskas I
J. A. Zakarauskai I
J. S. VinikaiČiai I
V. O. Baltrušaičiai I
P. K. Kunz . I
B. N. Skubliskai I
A. M. Stakovai I
A. M. Petrikai I
P. N. Ventai į gi
W. E: Brazauskai I
M. Daugirdienė ■
A. Verkutienė I
A. Jasiulaitis I
P. Valaitis
W. Misiūnai 
V. Baukus 
V. O. Čepuliai 

' K. L Levanai
A. N. Iešmantai
J. Siurba
J. Pelačkas
B. M. Daminauskai 
A. R. Vydalai
J. A. Jakaičiai
A. O. Malkūnai 
P. M. Babarskai
K. Milinkevičius 
A. Vildžius
K. Benderis
K. Dzevečka 
R. I. Mizarai
L. Kavaliauskaitė
M. Grigas

BROOKLYN, N. Y.

1963 metų vasario 7 dienų mirė

Julius Kalvaitis
Reiškiu širdingiausią užuojautą jo žmonai Marijonai 

ir kitiems artimiesiems.
Liūdžiu neteekęs labai gero draugo ir 

manęs dažno lankytojo.
JUOZAS STEPONAITIS

Ii I Jill || l 1 K'll.............i II MUfHK

UŽUOJAUTA 1

Katrina Kliučiuke-Gasiuk
Mirė Vasario 1, Woodhaven, N. Y.

Mūsų mylima draugė, sirgusi tik tris dienas, mirė. 
Jos kūnas buvo pašarvotas šalinsko koplyčioj, o lai
dotuvės įvyko vasario 4 d. Alyvų Kalnelio kapinėse, 
Maspethe, kur ilsisi jos vyras.

Reiškiame užuojautą jos dukrai Beatrice šabliski, 
anūkėlei, seseriai ir švogeriui Liudvisei ir Juozui 
Mockaičiams (Bridgeport, Conn.) ir kitiems gimi
nėms ir draugams.

P. ir U. Bieliauskai
Richmond Hill, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Vasario septintoji—mums liūdna, nes tą dieną mirė 

i

Julius Kalvaitis
Aido choro garbės narys, rėmėjas ir talkininkas 

darbuose. Jį visuomet prisiminsime 
su gailesčiu ir meile.

'Reiškiame užuojautą jo žmonai Marijonai 
velionio artimiesiems.

AIDO CHORAS
6 pusl.-Laisvft (Liberty)-Penktu vasario (Feb.) 15, 1963




