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Ducti dailininkui
G. Jukūboniui premiją 

Policmanas '
Dar vis dėl Kubos

— Rašo R. Mizara —
“Pirčiupio Motina — tai vi

sos mūsų liaudies skausmo, ne
išpasakytos širdgėlos simbolis, 
tai talentingo skulptoriaus 
ranka ir širdimi sukurtas pa
minklas, alsuojąs ne tik giliu 
liūdesiu, sielvartingu susimąs
tymu, bet ir vidine stiprybe, 
panieka ir neapykanta fašisti
niams budeliams, tą atmintiną

ginusiems varganą dzūkų kai-1 
mą ir jo gyventojus. Vyrus ir 
moteris, kūdikius ir senius. 
Šimtą devyniolika žmonių!

Jų’ visų vardus skulptorius 
iškalė granito plokštėje—me- 
moralinėje sienoje, išrėžė ir 
reljefą, vaizduojantį priešmir
tinę pirčiupiečių akimirką...“

Taip rašo Vilnaus savaitraš-1 
“Literatūra ir Menas.” O 

rpsų rašytojas K. Simonovas 
apie Pirčiupio Motiną sako:

“Šis paminklas puikus ir sa
vo išraiškos jėga, ir savo san
tūriu kuklumu: iŠ pilko gra
nito iškalta figūra senos mo
ters, lietuvės valstietės, atėju
sios į gimtąjį kaimą ir nera
dusios ten nieko, išskyrus na
mų ir žmoąių pelenus.. . . Vis
kas labai paprasta ir griežta. 
Moteriškės figūra ne tik liūdin
ti, bet ir stipri, ji kviečia ne 
tik prisiminti ir lieti ašaras, 
bet prisiminti ir neatleisti...”

Tokįe atsiliepimai apie dai
lininko - skulptoriaus G. Jo- 
kūbonio kūrinį-paminklą—Pir
čiupio Motiną, .šiandien stovin
čią ant aukšto postamento pa
lei vieškelį ties Pirčiupio kai
mu, kuris jau atstatytas.

‘ Kai žiūri į Pirčiupio Motiną, 
atrodo, kad ji, sto v ė d a m a 
Dzūkijoje, mato visą Lietuvą, 
ir dar toliau, toliau, į Vaka
rus ......

šį jauno dailininko G. Jokū-1 
bonio paminklą aš mačiau, kai 
jis dar buvo dailininko dirbtu
vėje. Ir kiekvieną kartą, kai 
as į jį pažiūrėdavau, mane 
fKukrėtė savitas šiurpas!

Pirčiupip Motiną jau matė 
ir daugelis Amerikos lietuvių. 
Žinau, ir jie pergyveno tą pa
tį, juo labiau, kad jie stebėjo 
ją ties Pirčiupiu.

1963

lietuvių 
pamink-

Dailininkas G. Jokū bonis 
pristatytas kandidatu 
Lenio premijai gauti.

Jei mano, jei visų 
amerikiečių, mačiusių
lą, balsas ką nors rekištų, tai 
Visomis jėgomis suriktume: 
Suteikti dailininkui G. Jokū- 
boniui šių metų Lenininę pre
miją už Pirčiupio Motiną! . .

gyvenimas žymiai gėrėja jiryfe© perversmas
Korespondentas paduoda 

ir kainas. Čia galima kai 
kurias suminėti. Vyriškas 
kostiumas kainuoja $77 ir 
aukščiau, marškiniai nuo 
$675 iki $12, dantų šepetu-

Maskva. — Po dešimt 
metų aš su savo žmona su
grįžome į Tarybų Sąjungą, 
—rašo Associated Press 
korespondentas Eddy Gil
more. Jis stebisi, kiek daug
pagerėjo TSRS gyventojų kas—11 centų, dantų valy- 
būvis per tuos dešimt metų, mo košelė—nedidelė patal-

Jis paduoda įdomų pasi- pukė—33 c. Sviesto svaras 
kalbėjimą, buvusį beveik $1.8Q, kumpio svaras $1.87, 
prieš dešimt metų, tai yra, i sūrio svaras $1.55. 
tada, kada Tarybų Sąjunga 

iiššovė pirmuosius Sputni- 
' kus, tarp Vakarų diploma
to ir tarybinės moters.

Diplomatas sakė: “Taip, 
jūs galite pasigaminti Sput- 
nikus, bet jus negalite pasi
daryti elektrinių šaldytuvų 
ir nailono kelnaičių”.

Moteris jam atsakė: “Tai 
i tiesa, ponas ambasadoriau, 
bet aš manau, kad nuo 
Sputnikų gaminimo yra 
lengviau pereiti prie šaldy-1

Gilmore rašo, kad šios 
kainos, lyginant su daiktų 
kainomis Vakaruose, yra 
aušktos, bet jeigu jas ly
ginti su kainomis buvusio
mis Tarybų Sąjungoje prieš 
dešimt metų, tai jos nuo 
penkių iki 'dešimt kartų 
yra mažesnės.

Gilmore paduoda ir tuos 
faktus, kur Tarybų Sąjun
gos gyventojai turi didelių 
lengvatų.

Jungtinėse Valstijose 
tuvų ir kelnaičių gaminimo, darbininkai 40 procentų al- 
negu nuo kelnaičių prie gų išmoka raudomis arba 
Sputnikų”.

Ji buvo teisinga. Gilmore ! mui. Tarybų Sąjungoje dar 
rašo, kad dabar Maskvoje 
galima jau gauti ir nailono 
kelnaičių, kurių kaina nuo 
$2.75 eina aukštyn, ir šal
dytuvų. štai jie nuvyko į 
tą patį dviejų kambarių 
apartmentą, kuriame pir
miau gyveno, ir surado, 
kad jame jau yra elektri
nis šaldytuvas.

I gyvenimo namų užlaiky-

Kairas. — Sirijos res
publikoje militaristai įvyk
dė perversmą ir pasiskelbė 
už ryšius su Egiptu (Jung
tine Arabų Respublika). 
Egipto ir Irako valdžios pa
sisakė už militaristų val
džią Sirijoje ir įspėjo kitas 
valstybes, kad jos nesikištų 
į Sirijos vidaus reikalus.

Numatoma, kad greitoje 
ateityje Egiptas, Irakas ir 
Sirija sudarys bendrą Jung
tinę Arabų Respubliką.

Prieš kiek metų Sirija su 
Egiptu buvo sudarę bend
rą Jungtinę Arabų Respub
liką, bet vėliau Sirijoje 
įvyko perversmas ir ji atsi-'Į 
metė nuo Egipto. 1

Sirija yra ; 
pusiasalyje prie

ruošiamą invaziją į Kubą
Washingtonas. 

kongresmanų tvirtina, kad
mio jūros, tarp Turkijos, 
Irako, Jordanijos, Izraelio
ir Libano. Ji užima 71,300. Double Check Corp, ir Mid- 
kvadratinių mylių plotą ir. states Aviation & Eletronic 

Corp., kurios buvo nusam- 
dę Jungtinių Valstijų lakū
nus invazijai į Kubą, užnu
garyje stovėjo JAV užsie- 
n i o žvalgybos agentūra

turi 4,600,000 gyventojų.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas pareiškė, k a d 
dabartinė Sirijos militaristų - (ČIA), 
valdžia yra “tikrai neutra- 
liška.“

Naujos invazijos šalinin
kai vis daugiau kelia prie-

------------ ----- žasčių, dėl kurių 1961 metų
Beirutas. — Salah Bita-1 invazija nepavyko. Jie šau- 

ras, karštas Nasserio šali-jkia, kad “negalima pakęsti 
ninkas, užėmė Sirijos prem-, komunizmo tik 90 mylių 
jero vietą. nuo Jungtinių Valstijų”.

Naujos invazijos šalinin- 
Izraelio kai šaukia už blokadą prieši Tel Avivas.

i mokslininkai reikalauja pa- .Kubą. Jie sako, kad jeigu 
arabiškame šalinti JAV atominius gink- Jungtinės Valstijos sulai- 

• Vidurže- lūs iš Artimųjų Rytų. kytų pristatymą Tarybų 
.......  ........ ...........* ---- ------------------- --- —--j-—r- i Sąjungos naftos, tai “Ku

bos- dabartinė santvarka 
nei dviejų sa-

I ,7: 9 0 w T 1 ■ • • 1 ' 1 • k°s- dabartirJungtiniu Valstijų žydų vadai neišlaikytų

pataikau j a naujiems naciams
New Yorka$. — Reikia 

stebėtis, kad žydų tautos
1960 metais naciai buvo vėl 
pradėję pulti žydus: degin-stoka gyvenimo namų, bet

nuoma labai, maža. Už dvie-; vacįaį pataikaują naujiems ti sinagogas, teplioti svas- 
jų kambarių apartmentą naciams.’ The1 < American tikas, o aprimo tik sutikę
moka tik $7 per mėnesį. Jewish Congress komisija 
Štai kur yra milžiniškas pareiškė, kad naujasis na- 

, jau nekalbant cizmas “nesudaro didelio 
apie tai, kad TSRS darbo pavojaus” (Neo-Nazįsm Is
skirtumas,

žmonėms negresia nedar
bas. kad jiems negresia ne
darbo ir senatvės vargai.

SAKO, KAD JIS 
NEKANDIDATUOS

Washingtonas. — Sena-

No Great Menace”).
Ir tai po toj kai Antraja

me pasauliniame kare hit
lerininkai ir jų sėbrai degi
no gyvus žydus, žudė vai
kus, moteris, senelius, su
naikino apie šešis milijonus

PRAILGINS VERSTINĄ į 

KAREIVIAVIMĄ
Washingtonas. — Kon

gresinis komitetas apsigin- torius Barry Goldwateris,, žydų!
klavimo reikalais vienbal- iš Arizonos, sako, kad jis I jįe sa^0 p0 ^aį
šiai nutarė prailginti Jung- ■ 1964 metais nekandidatuos'__________________ '
tinių Valstijų jaunuolių-į Jungtinių Valstijų prezi- e 
verstiną kareiviavimą. Aiš- j dentus. Jis sako, jeigu jį JAV ir J. Tautų 
ku, kad uzgirs ir Kongre-! net ir draftuotų, tai ir ta- . . .v . *
sas. Prailginimas daromas da nepriimtų kandidatu- ateities išeigos 
ketveriems metams. Da- ros. Bet vietos politiniai va-. . _
bartinis įstatymas baigiasi dai mano, kad tai jo tik pa- Jungtines Tautos, N. Y.
su liepos 1 diena. sigarsinimas. , Jungtinių Valstijų atsto-

- vas T. P. Plimtonas pain-
a a formavo Jungtines Tautas,

IŠ VISO PASALI JO ' j l 1 • j • 1 • V 1 * 1 1 •tą dalį taikos išlaidų, kuri 
Vilnius. — Danija užsakė ^ms ProPorc^ona^ai Pri“ 

Lietuvoje mašinų. Tai jau 
56-ta šalis, kuri perka Lie
tuvoje pagamintas mašinas 
ir įrankius.

• bendrą žmonių atkirtį. Tą 
sako JAV žydų sionistų va
dai tada, kada Argentinoje 
neo-naciai puola žydus gat
vėse, kada Vakarų Vokieti
joje šimtai ir tūkstančiai 
hitlerininkų, kurie žudė žy
dus ir kitus žmones, gyve
na laisvai.

Bet tie patys JAV žydų 
vadai niekina Tarybų Są
jungą, puola ją, bando jai 
pri mesti antisemitizmą, 
nors jo ten nebuvo ir nėra.

Washingtonas. — Genero
las D. U. Stikkeris sako, 
kad Kenedžio planas gink
luoti a tom in iais ginklais 
NATO narius Europos mili- 
taristams patinka.

' Trenton, — Trento n e, 
New Jersey valstijos kalė
jime yra 1,226 kaliniai, o 
tikra jo patalpa tik dėl 
tūkstančio kalinių.

Aną dieną vienas korespon
dentas per televiziją pašal ė, 
kad panamos Kanalo Zonoje 
JAV palaiko ginkluotuosius 
būrius, kuriuos, jei bet kurio
je Lotynų Amerikos šalyje 
liaudis paimtų į savo rankas 
valdžią, ten siųstų 
padaryti.”

O Washingtone šiuo metu 
nejvuojamasi; tikimasi, kad 
bet kurią dieną liaudies suki- asmenų atskrido iŠ Kubos, 
limai prieš nepakenčiamas są- Kubos vyriausybė išleidžia 
lygas ir tuos, kurie jas palai- . phmpntus kurio npnn- 
ko, tūlose Lotynų šalyse gali J . os elementl". ’ ■ eno

Jungtinės Tauto®, N. Y.— 
Kuba prisiuntė per Jungti
nes Tautas protestą prieš 

tvarkai JAV veiklą ruošimui nau
jos invazijos į Kubą.

Miami, Fla. — Dar 110

r i ten gyventi.

Dėl Kubos politikieriai dar 
vis riejasi. Prezidentas Kene
dis gerai atsakė tiems, kurie 
nori, kad JAV paskelbtų Ku- 
bąi blokadą'

—Blokada reikštų karinį

Saigonas.—Mekongo upės 
srityje Pietų Vietnamo par
tizanai nušovė du Jungtinių 
Valstijų malūnsparnius ir 
užmušė. 20 Vietnamo karei
vių. ’

Vakarinis Berlynas. — 
Sprogo bomba Tarybų.Są
jungos Inturistų įstaigoje, 
bet tuo metu ten jau nebe
buvo dirbančiųjų.

Paryžius. — Kas tai nu
šovė Paryžiaus didžiausio 
banko prezidentą H e n rį | 
Lafondą, 68-ių metų am
žiaus. Jį nušovė automobi
lyje. šovikas pabėgo.

veiksmą!
O Tarybų Sąjunga sako:
— Tie kurie užpuls Kubą,. . v v

turi supranti, kad ,pe pradės' minėj O ŠeŠeHų metų SU- 
pasaulinį, viską naikintntį ka- kaktį nUO gavimo Savo ne- 
rį!. 4 I priklausomybės.

Akrą. — Ganos respubli-

— Eilė i tų palaikytas už Kastro 
valdžios puolimą. Personas 
nežino, kas tą suplanavimą 
neleido įvykinti.

Akivaizdoje naujos kam
panijos už intervenciją vėl 
susidaro pavojingesnė pa
dėtis Karibų jūros srityje. 
Washingtone daug kon
gresmanų ir politinių veikė
jų daro išvadą, kad jeigu 
nebus nuversta dabartinė 
Kubos vyriausybė, nebus 
ten grąžinta kapitalistinė 
santvarka, tai greitai “an- 
tiamerikonizmas” persimes 

i į kitas Lotynų šalis.
Naujos invazijos šalinin

kai tvirtina, kad Karibų jū- 
' ros srityje galima laukti 
tokių įvykių, kurie pasta
tys Jungtines Valstijas į 
tokią poziciją, kad jos turės 
imtis ginklo “Kubos su
tvarkymui”. Ypatingai prie 
to paakstino buvusio JAV 
prezidento Trumano eilė 

, straipsnių, kuriuose jis įro
dinėjo, kad “Jungtinės Vai-, 
stijos nepamirš Kubos”, tai

t 1961 metų invazijoje da
lyvavę JAV lakūnas A. C. 
Personas sako, kad tada 
jau buvo suplanuota, kad

, vienas invazijos bombonešy ra, veiks grąžinimui kapi- 
šis, ant kurio buvo mlda- talistinės santvarkos.
žyta Kubos orlaivyno ženk-T 
lai, turėjo užpulti Jungtinių 
Valstijų karo laivyno bazę 
Guantanamo įlankoje (Ku
boje). Tas žygis būtų įvė
lęs Jungtines Valstijas į in
vaziją, nes užpuolimas bū-

Washingtone eina girdai, 
kad Kubos pabėgėliai suor
ganizuos Kubos valdžią vie
no ie iš Centrinės Amerikos 
valstybių, arba užgrobtoje 
Kubos saloje, kurią apsau
gos JAV karo laivynas.

Įvyks konferencija 
kovai prieš uodus

Atlantic City, N. J.—Uo
dų naikinimo sąjunga čio
nai šaukia konferenciją. Jo
je dalyvaus iš vienuolikos 
JAV valstijų, Kanados ir 
Meksikos apie 700 specialis-

SIBIRO UŽKAMPIS
Maskva. — Sibire, prie 

Čiornaja magija upės, lėk
tuvai surado stačiatikių 
kaimelį. Jo gyventojai gir
dėjo, kad 1917 metais Rusi
joje buvo revoliucija, gir
dėjo apie buvusį didelį ką
rą, bet nieko nežino apie

• Chruščiovą — jo vardo ne
girdėjo.

JAPONŲ PROTESTAS
Tokio. —Yokohama mies

te virš 50,000 japonų darbi
ninkų, žvejų ir studentų 
demonstravo protestuoda
mi prieš Jungtinių Valstijų 
karo bazes. Jie reikalavo, 
kad Japonijos valdžia už
darytų prieplaukas JAV 
atominiams submarinams.

žinios

klausys.
Mat, Jungtinės Tautos 

turi $127,000,000 skolų, ku
rios susidarė jų jėgoms vei
kiant Artimuose Rytuose, 
Konge ir pietrytų Azijoje.

Socialistinės šalys, Pran
cūzija, Belgija, Suvienyta 
Pietų Afrika ir eilė Lotynų 
Amerikos šalių atsisakė pa- 
dengti lėšas, kurios susida-j UŽSINUODIJA 500,000

Jau sukako 50 metų, kai 
Mosquito Extermina t i o n 
Ass’n ir American Mosqui
to Control Ass’n kovoja uo
dų naikinimui. Daug jau 
atsiekta ir naikinime, bet 
dar daugelyje valstijų vis 
yra daug darbo jų naikini
mui.

Vladivastokas. — Naujas' Munich. — Vakarų Vo- 
TSRS banginių medžiojimo kietijoje surado buvusi' 
laivas-fabrikas “Vladivos-1 Prancūzijos premjerą G. 
tokas” išplaukė į pirmą 
veiklą. Laivas yra aštuonių 
aukštų. Veikloje jis bus 
apie 10 mėnesių.

ado buvusi1 
premjerą 0. 

Bidaultą ir sulaikė. Jis pfa- 
šo vokiečių politinės prie
glaudos.

rė Konge, o arabų valsty
bės mokėti išlaidas, kurios 
susidaro Izraelio srityje.

PADAUGĖJO 250,000 
BEDARBIŲ

Washingtonas. — Vasa
rio mėnesį bedarbių skai
čius padaugėjo dar 250,000, 
kaip skelbia Jungtinių Val
stijų Darbo departamentas. 
Sako, kad bedarbių apdraU- 
dą gaunančių yra 4,500,000.

VA1KŲ
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų Sveikatos de
partamentas skelbia, kad 
mūsų šalyje per metus už
sinuodija virš 500,000 vai
kų, iš kurių virš 500 miršta. 
Jie užsinuodija, nes tėvai 
neatsargiai padeda visokias 
tabletėles, kapsules ir kito
kius vaistus.

Washingtonas. — Kon
greso nariai respublikonai 
pasakoja, kad jie galėtų su
mažinti JAV metines išlai-

Washingtonas. —Jau mi
lijonai yra pagaminta Dr. 
Sablino tabletėlių nuo vai- das nuo 10 iki 15 bilijonų 
kų paralyžiaus. dolerių.

Washingtonas. — New 
Yorko valstijos senatorius 
Jacob Jarvis sako: “Laiky
kime paraką sausą Kubos 
puolimui.”

Mont de Marsan, Pran
cūzija. — Trys Prancūzo- 
jos karo lėktuvai ore susi
dūrė ir žuvo lakūnai.

Maskva. — 1962 metais 
Tarybų Sąjungoje lankėsi 
800,000 svetimšalių, jų tar
pe 17,000 Jungtinių Valsti
jų piliečių.

Verona, Italija. —čia bu
vo jaučiamas Žemės drebė
jimas.

Washingtonas. — Brazi
lija prašo, kad Jungtinės 
Valstijos duotų jai $260,- 
000,000 pažadėtų pinigų.

Mason City, III. — Kilo 
gaisras Mason City High 
School pastate, bet 200 mo
kinių laimingai pastatą ap
leido.

Port Au Prince. — Haiti 
respublika reikalauja, kad 
Venezuelos ambasadorius 
išvažiuotų, nes jis sėbrauja 
su respublikos priešais.

Houston, Texas. — 
Dawsoniene paliko savo 
mėnesių amžiaus sūnų, 
sako, kad neturėjo iš ko jį 
užlaikyti.

26
Ji

Miami, Fla. — Išlaisvinti 
Kubos H961 metų invazi
jos nariai stoja į JAV spe
cialius lotynų vienetus.

Tel Avivas. — Izraelis 
jau turi 2,331,800 gyvento-- 
jų.
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tokia išvada mane nustebino. 
Smarkiai klystama darant to
kią išvadą. ... ,
I Buržuazinė ’ v aKaių. spauda 
pastaraisiais, mėnesiais vėl ke
lia triukšmą dėl vadinamojo 
antisemitizmu :Tarybų Sąjun
goje,; ' Labai atsakingai turiu 
pareikšti: tai grubus prasima
nymas, tuo piktai šmeižiami 
tarybiniai žmonės, mūsą sklis. 
Net pati buržuazinė spauda

Prieš 100 metų Lenkijoje ir 
Lietuvoje įvyko sukilimas 
1863’’m. Lietuvoje įvyko atsteigimą Lenkijos 1772

sukffife$/bJis buvo vadi- metų sienose, tai yra, 
namas.. “Jtenkmetis,”
“Lenkmečio ..sukilimas,”

Apie vieną įdomią knygą
ŠIS EDITORIALAS RAŠOMAS Tarptautines Mo- 

' terš dienos išvakarėse, dėl to, galvojame, reikia pakal
bėti apie vieną įžymią amerikietę moterį ir jos vėliausią 
knygą.

Ta moteris^—Elizabeth Gurley Flynn, peržengusi 
70 metų amžiaus slenkstį, ir daugiau kaip 50 metų savo 
gyvenimo atidavusi kovai už darbo žmonių reikalus,— 
už tai, kad mūsų šalies darbo žmonės gyventų laimingai, 
kad nebūtų karo, kad visiems gyvenimas būtų saugus ir 
bebaimis.

Knyga, apie kurią kalbame — “THE ALDERSON 
STORY—My Life as a Political Prisoner” (Lietuviškai, 
atseit, bus: “Pasakojimas apie Aldersoną—mano kaip 
politinės kalinės ten gyvenimas”). Knygą išleido Inter
national Publishers leidykla Niujorke.
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1 PIRMIAUSIA tenka pasakyti, kad Elizabeth Gur

ley Flynn,—airių kilmės amerikietė,—yra komunistė. 
Ji su kitais komunistais buvo suimta 1951 m. birželio 
mėnesį; tuomet, atsiminkime, siautėjo aršusis makar- 
tizmas-amerikinis fašizmas. 14-kai suimtųjų buvo su
ruošta byla; teismo procese vienas teisiamųjų buvo pa
leistas, o kiti nuteisti kalėti; nuteisti dėl to, kad jie gal
vojo ne taip, kaip makartistai norėjo, kad jie skaitė 
marksistinius raštus. E. G. Flynn buvo nuteista tre
jiems metams.

Kadangi aukštesnysis federalinis teismas užgyrė 
žemesniojo nuosprendį, o šalies Aukščiausiasis teismas 
atsisakė jų apeliaciją svarstyti, tai 1955 m. sausio mė
nesį knygos autorė buvo suimta ir nuvežta į moterims 
skirtą federalinį Aldersono kalėjimą, esantį kalnuotoje 
West Virginia valstijos pietrytinėje dalyje. Su ja buvo 
kartu ten nugabentos ir kitos dvi komunistės veikėjos,, 
autorės draugės:BETTY GANNETT,nuteista dvejiems 
metams, ir CLAUDIA JONES—vieneriem^.

Ir šiame 224 puslapių veikale autine vaizdžiai pasa
koja apie savo trejų metų praleidimą kalėjime, kur Eli
zabeth buvo numeris—“No.U710”, — “ir šis numeris, 
kaip politinei kalinei, man buvo, garbės ženklas,” sako < 
autorė. '
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ALDERSONO KALĖJIMAS buvo statytas jau po 
pirmojo pasaulinio karo; jis buvo taikomas tam, kad čia 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos _ nuteistoms mote
rims persiauklėti, todėl jis ir nebuvo aptvertas aukšto
mis sienomis. Originaliai kalėjimas buvo statytas 500 
moterų, o šiuo tarpu ten jų yra virš 600. |

Elizabeth Gurley Flynn rašo ne tik apie save, o ir 
apie kitas. Ji rašo, ji taikliai kritikuoja kalėjimo sąly
gas, kuriomis moterys neperauklėjamos, o luošinamos fi
ziniai ir moraliai. Šiame kalėjime jau sėdėjo ir kitos 
JAV komunistės veikėjos, ne tik trys suminėtosios; ten 
buvo ir dar tebėra keletas puertorikiečių nacionalisčių- 
kovotojų už Puerto Riko nepriklausomybę. Nei valdžia, 
nei kalėjimų administracija nesuteikia jokių politinėms 
kalinėms privilegijų-teisių kaip politinėms. Jas lygiai 
traktuoja su visokiomis nusikaltėlėmis, paprastai sa
kant: su žemiausias rūšies kriminalistėmis, kurios turi 
visai kitokią pažiūrą į gyvenimą ir kitokius poreikius 
pačiame kalėjime.

Kokia gi Aldersono “gyventojų” socialinė sudėtis? 
Vagilkos, narkotikų pardavinėtojos, narkotikų vartoto
jos, prostitutės, prostitucijos prekyba užsiimančios, 
mūnšainerkos ir kitokios. Ar kalėjimo režimas pritaiky
tas tam, kad tokias moteris perauklėtų, pataisytų? Ne! I 
Jas ten tik labiau sugadina; kai kurios, atskirtos nuo ' 
savo vyrų ir vaikų, protiškai suserga. Dar kitos prade
da užsiimdinėti “lesbiška meile”—moters su moterimi 
“mylėjimus!”. Pastaroji lytinio iškrypimo liga ten labai 

’ išsiplėtusi, pabrėžia autorė.
Elizabeth Gurley Flynn buvo traktuojama kalėjime 

žiauriai, bet ji, kaip įžymi intelektuale ir visuomeninin
ke, mokėjo visa tai pergyventi. Ji įstengė susitaikyti (ir 
net joms padėti) su visomis, “žemiausiai nupuolusiomis” 
kalinėmis,— su negrėmis ir baltomis.

"Prisistebėjusi kalinių gyvenimui, pati pergyvenusi 
arti-trejus metus, knygos autorė sako: Amerikos kalė
jimai “nėra pataisos namai,—jie. yra mokyklos Viso
kiems blogiems dalykams išmokti.”

Knygos pabaigoje autore prideda:
“Rašau šią knygą ne tam, kad iš skaitytojo iššauk

čiau bet kokią specialią man ar mano draugėms simpa
tiją, nors neteisėtumas, atliktas prieš mus, didelis. No
riu, kad skaitytojas nepamirštų, kad Jungtinėse Valsti- 
jbse—reklamuojamomis demokratijos tvirtuma—mes bu
vome kalinamos dėl nuomonės, einant fašistinės minties 
kontrolės Smitho įstatymu. Mūsų įkalinimas buvo gėda 
mūsų šaliai, o ne mums.”

Elizabeth buvo nubausta ir pinigine pabauda—• 
$6,000. Ir ji šiuo tarpu tai moka—po $10 menesiui—mo
kės, kol ji bus gyva, ir vis nesumokės. Tai kita Ameri
kai gėda.

Savo knygą autorė baigia žodžiais:
“Išėjau iš kalėjimo 1957 m. liepos mėnesį*., kad ir 

vėl galėčiau keliauti, kalbėti, rašyti, darbuotis už taiką

APIE JAUNĄJĮ SOLISTĄ 
VACLOVĄ DAUNORĄ

Įžymus lietuvių muzikolo
gas A. Kalinauskas rašo 
š. m. “Tėvynės balso” 12 
numery: c

Sėkminga buvo 1962 metų 
pabaiga jauniesiems Lietuvos 
muzikams. Lapkričio mėnesį 
įvykusioje visos Tarybų Sąjun
gos jaunųjų kompozitorių ap
žiūroje kaunietis kompozito
rius Algis Bražinskas laimėjo 
laureato vardą ir trečio j o 
laipsnio premiją už savo kon
certą fortepijonui su orkest
ru. Apžiūros diplomais apdo
vanoti estradinės muzikos kū
rėjas Feliksas Bajoras ir kom
pozitorius Teisutis Makačinas 
(žinomo chorvedžio sūnus), 
sukūręs kantatą solistui, cho
rui ir orkestrui “Pirčiupio pe
lenai” (A. Joąyho žodžiai).

Prieš pat Naujuosius metus 
Maskvoje įvykusiame M. Glin- 
kos vardo dainininkų konkur
se laureatu tapo mūsų res
publikos atstovas Vaclovas 
Daunoras. O juk tai vienas 
jauniausių Vilniaus operos te
atro solistų.

Tik pernai šis juodaplaukis ti, nepritaria mūsų filosofijai: 
vaikinas iš Žagarės baigė Vii- ir mūsų moralei . Socialistinės | 
niaus Valstybinę konservato- visuomenės filosofija ir mora- 
riją ir buvo priimtas į operą, lė neatitinka buržuazinei vi-. 
Debiutavo jis nelengvame ku-( 
nigaikščio 
nyje V. Klovos operoje 
nai.” žiūrovai greitai pamė-|nė santvarka,. ;
go jo skambų, išraiškingą.bal- ir prieštarauja kapitalistinei 
są. Salėje visada karštai plo- santvarkai, jos,moralei ir jos 
jama, kai V. Daunoras dai-į įstatymams, kurie vieniems lei- 
nuoja toreodorą Eskamiljo ž.ldžia gyventi kitų darbu, gy- 
Bizė operoje “Karmen,’’ doną venti parazitiškai, leidžia stip- 
Alfonsą Mocarto operoje “Vi- riajam plėšti silpnąjį.
sos jos tokios” ar atlieka kurį 
kitą vaidmenį.

liečioji vieta visos Tarybų šmeižto ir klastojimų, siekda- 
Sąjungos vokalistų konkurse ma apjuodinti mūsų socįalisti- 
—tai didelis, laimėjimas. Juk nę santvarką; mūsų moralę. 
jaT .iyi0.sesi tūkstančiai gerų Khi norima apjubdiiiti mūsų 
aimninkų. Is, jų net 115 at- santvarka ii" jos įstat y m u s , 

vykų į, Maskva. ( G 1—1....
vertimo komisiją sudarė vųka^, 
liMiai,' kaip V. Barsova,’ N•J ‘c < • . 
Chanejevas; T. TKnev^aĄ

-'.žydų >«tvbę. Bet Vai metais Lępkjjoję. bUyQ :i'73,7 
M; Glinko? romansu.eNaĮitięsį,16"?val.Pane18]a falrtal- 250 valstiečių,geimų, apie 
apžiūra,”1 p'-'j" 
nas Susanrhas,”*.
mansą ‘“Nepyksiu aš” ir, ki
tus kūrinius.. Sųsapino ariją, 
orkestrui pritariant, jis daina
vo ir baigiamajame koncerte. 
Maskvos] konservatorijos di
džioji sįlė ’yra' girdėjūši at
liekant sį kūrinį - tūkstančius 
geriausių " 
tad gark 
ir mūsų i

SU 
arba pavergimu Lieuvos ir dide-

nes lių plotų Baltarusijos ir
į Lietuvą persimetė iš Len- Ukrainos. Ši jų politika
kijos. neigiamai paveikė į prasi-

Tikrumoje sukilimas Len- dėjusį sukilimą Baltarusi-
kijoje ir Lietuvoje, tai buvo joje ir Ukrainoje.

“Baltieji” bijojo valstie- 
)vergtų tautų kovų prieš čių įsigalėjimo, kaip Lenki- 
1 carizmą. Pirm jis prasidė- joje, taip ir Lietuvoje. Ra- 
jo, tai Lenkijos sukilimo šeinių policijos viršininkas 
vadai turėjo pasitarimų su apie juos rašė: “Jie siekia 
Rusijos “Kolokolo” leidė- išlaisvinti Lenkiją su pa
jais, ir su “Zemlia į volia” galba Vakarų (užsienio 
organizacijos vadais. .valstybių). Apie valstiečių 

Rusijoje buvo įvykę daug ginkluotą sukilimą nenori 
baudžiauninkų sukilimų, nei prisiminti.” 
Maskvoje dvarponių šuva-1 1^63 m. vasario mėnesį

F <x x v š 1 k ė . “Baltieji” sušaukė Varšu- 
Geriau panaikinti baudžia- v°je lenkų ponų suvažiavi- 

vą iš viršaus, negu laukti, mą, kukame .dalyvavo apie 
kol ją panaikins iš apačios.” , 3,000.

1861 m. vasario 19 d. bu
vo paskelbtas caro manifes
tas, kad panaikinama bau
džiava. Bet jis .buvo tai
komas ir dvarponių užgeri- 
nimui, nes iš jų ėmė tik da
lį žemės valstiečiams už iš- 

šuomenei"‘įprastų'""sąvokų’ ’ir ’ mokėjimą. Tame “laisvės” 
Margirio vaidine-i normų. Tuo mes nesistebime, Į manifeste buvo daug sky- 

Pile-i nes mūsų santvarka, socialisti-1 lių, pro kurias valdančioji 
yra antipodas j KlaSe turėjo progų išlysti

pripažįsta, kad tarp nuteistų^ dalis Rusijos žmonių ir pa-
jų Tarybų Sąjungoje už vadi
namuosius “ekonominius nusi
kaltimus” yra įvairiausių tau
tybių žmonių. Ir tai iš tikrųjų 
taip. . .

Neabejoju, kad Jums gerai 
žinomi tokie faktai, kuriuos 
sukelia pelno vaikymasis, ci
niška pinigų valdžia.

žodžiu, kapitalistnis pasau
lis turi savus įstatymus, prieš 
kuriuos mūsų šalies liaudis ko
vojo, kol ntigalėjo ir įvedė 
naujus įstatymus, atitinkan
čius darbo žmonių interesus. 
Mūsų moralė ir mūsų įstaty
mai remiasi kitais principais, 
Mūsų visuomenės morale — 
tai darbo žmonių moralė.

Suprantama, kapitalistinis 
pasaulis nenori mūsų supras-

Yra žinoma, kad buržuazinė 
I propaganda dažnai griebiasi

. Qn <ujs.o dažnai griebiamasi '' tokio' me
ilijai piktavališkai' prirae- 

j nu
kreipti pri.es tąm. tikrą tauįy-

.. Jengvai paneigia taktai.’ ' 
apžiūra,”1 ariją Operos “Iva- Nereikia daug- pastangų no
nas Sū^ninas,”' K Huberto ^ik"

dainininkų. Didelė 
ė buvo . čia dainuoti 
jaunajam solistui.

baudžiauninkų sukilimų, nei prisiminti.

žiavime caras p a r e š i k e : 
(L

dirbančiųjų kaina.
Padėtis Lenkijoje

Po 1815 metų Vienos kon
greso buvo sudaryta Lenki
jos karalystė, kurios kara
liumi buvo Rusijos caras. 
Prie šios lenkų karalystės 
buvo prijungta ir Suvalki
ja.

Dar Napoleonas Lenkijos 
hercogystėje buyo “panai
kinęs ; baudžiavą,” bęt jis 
paliubsąvo yąlstiečius nuo 
ponų ir nuo žemės. , ,1863

Lietuvoje sukilimas pra*< 
sidėjo Trakų ir Lydos ūįj- 
skričiuose, bet jis greitai 
persimetė į visus kampus. 
Lietuvoje sukilimui vado
vavo “Raudonieji” — kai
raus nusistatymo vadai, bet 
kovai trukdė diretkyvos iš. 
Varšuvos, kur valdžioje bu
vo įsigalėję “baltieji.” 

Gardino srityje veikė bro
liai Vrublevskiai ir K. Ka
linauskas, Žemaitijoje ku
nigas A. Mackevičius, Šiau
lių apylinkėje — Bitis, Pa
nevėžio — Denkis, Ukmer
gės— Lukošiūnas, Raseinių 
—Gugas ir Puidokas, Kau-^» 
no srityje — Sierakauskas,* 
Suvalkų — Sužinas. y

Lietuvoje dvarponiai, gra
fai Tiškevičius, Krasnickis, 
Ržeševskis, kurie pradžio
je sukilėliams aukojo pini
gų, tai vėliau rašė carui 
atsiprašymą ir sakė, k a d • 
jie tą “darė mužikų verčia
mi.” Kunigaikštį Oginskį 

: teisino ir Vilniaus guber- 
■ natorius Nazimovas. Pas
kui 2,790 Lietuvos ir Balta
rusijos dvarponių pasirašė 
laišką ir pasiuntė carui pa
re! kšdam i savo ištikiimybę.

Sukilimo stumena buvo 
demokratinio nusistatymo 
intel igentija, darbininkai, 
biednesni dvarponiai, iš jų 
kilę kunigai, baudžiaunin
kai, pažangūs žmonės rusų 
armijos, kurie kovojo prieš 
carizmą, nemažai gelbėjo 
pavergta žydų tauta. Po
locko srityje caristai nu
baudė Už sukilimą 804 žmo
nes, ju tarpe buvo 197 žy
dai. Bentkovskis, sukilėlių 
vadas, rašė:

“Dažnai žydai persergė-x 
davo mus nuo pavojaus.

Caristas generolas Čer- 
vinskis skundėsi: “Žydai 
visokiais būdais gelbsti su
kilėliams, kaip tai pinigais, 

ministras Valjevas rapor- 'Pristatydami jiems parako, 
tavo Arui:. “Aukštoji ka- 'ginklų,:rijaisto, slėpdaftn su- 
talikų dvasiški ja atsisako kilėliuš fr jų naudai rink- 

j_i._l_x-._i.! i...i_._ darni žinias.”
Lietuvos valstiečiams ma

žai rūpėjo lenkų obalsis — 
atkurti Lenkiją. Lietuvos 
žmonės kovojo pąšalinimui 
baudžiavizmo liekanų ir ca- 
ristinės santvarkos.

Prieš sukilėlius Lietuvoje 
caro režimas metė net sa
vo gvardiją. Sukilimas bu
vo pasmaugtas. Caristai 
nužudė jo vadus Sierakaus
ką, kurį suėmė sužeistą, K. 
Kalinauską, Adomą Macke
vičių ir daug vietinių va
dų. Daugybę ištrėmė į Si
birą. Bet vis tiek caro val
džia turėjo padaryti vals
tiečiams nuolaidų, kad išr 
vengus naujų sukilimų. Už 
žemę išpirkimas buvo su-V 
mažintas apie 20%.

Po sukilimo numalšinimo 
caristai ėmėsi priemonių 
lietuvių tautos surusinimui. 
1865 metais Vilniaus gu
bernatorius vokietis Kauf- 
manas išleido patvarkymą, 
draudžiantį spausdinti ir 
platinti lietuviškas knygas 
lotynų raidėmis. Šis patvar- ’ 
kymas buvo atmainytas tik 
po 1905 metų revoliucijos, 
o 1917 metais Rusijos tautos 
padarė galą caristiniam, o 
vėliau ir buržuaziniam su
rėdymui.

D. M. šolomskas

, ^/važiavimas reika- 
llavo, kad Anglija ir Fran- 
cūzija greičiau prisiųstų sa
vo armijas į Lenkiją, o karo 
laivynus į Baltijos jūrą — 
Lenkijos išlaisvinimui.

K. Marksas tą lenkų po
nų nusistatymą, sekamai 
apibūdino: Lenkijos... 
aristokratija yra neskait
linga... ir ji turėjo netek
ti proto, kad nesuprasti, jog 
Lenkijos išsilaisvinimas be 
valstiečių sukilimo negali
mas... O valstiečiai juk 
neis į sukilimą, jeigu jiems 
neduosi žemės.”

Romos popiežius ir stam
būs religiniai vadai buvo 
prieš valstiečių sukilimą. 
Lenkijos Laikinosios val
džios organas “Czas” 1863 
m. balandžio 14 d. rašė: 
“Žinia iš 1 Romos spaudžia 
širdį, kad sukilimą Lenkijo
je skaito prasikaltimu.”

Rusijos vidaus reikalų

40 procentų visų volstięčių, 
kuomet neturėjo nei pėdos 
žemės. .Jie turėjo vargti 
pas dvarponius. Gi tie’? ku
rie ir turėjo žemės, tai 
skurdo, nes didžiausi plotai 
derlingiausios žemės, miš- 

, ■ i kai, ežerai vis tai priklausėbausme, yra if rusų, ir žydų, nnnQynQ '
£ J (J 11 cX 1110 •

Miestuose, jau buvo 12,- 
Šiais "teTsmų, 542 fabrikai ir dirbtuvėlės

raščiuose skelbiamą teisminio 
nagrinėjimo medžiagą, kad 
tarp asmenų, 7 kuriuos ' mūšų 
teismai nubaudė už vadina
muosius “ekonominius nusi
kaltimus,” įskąjįant ir tūps, 
kurie nuteisti aukš č i a u s i a 
. • 1 ‘ • ■ J (• _ ......

ir gruzinų, ir ukrainiečių, ir 
baltarusių, ir kitų tautybių 
žmonių, žodžiu, i 
sprendimais kovojama ne prieš SU < 
kokios nors atskiros tautybės ’ ninku. Augančiai 
asmenis, o prięš nusikaltimus,! jai kenkė—jai reikėjo lais- 
prieš jų skleidėjus, nepriklau-! Vųjų rankų 

n „r.. „,i T> J somai nuo tų akmenų tautybės. i „„i..;,-,,,',,' 
manista$< Bertrand Russell Kokios nacijos’ tarpe vienu ar

N* CHRUŠČIOVAS 
ATSAKp B. RUSSELLIUI 

Anglų

57,000 samdomų vdarbi- 
<ų. Augančiai industri-

mokslininkas ir hu-

sario mėn. 2 d. pa- kitu metu atsiras daugiau ar 
rašė lai$ką N. Chruščiovui.
Jame, be kitko, pasakyta:

i nerimauju dėl mir
ties bausįtnių, kurios vykdomos 
žydams Tarybų Sąjungoje, ir 
dėl to oficialaus antisemitiz
mo skati 
yra.

Chruščiovas jam atsako 
ilgoku laišku, iš kurio mes 
paimsime kai kurias ištrau
kas, paneigiančias Vaka
ruose

s. m. va

Aš lab

himo, kuris, matyti,

skleidžiamus melūš
Isemitizmą Tarybų 

Sąjungoje. Skaitome:
jūsų- laišką, kuriameGavau 

reiškiamas susirūpinimas, kad 
tarp asmenų, kurie pastaruoju 
metu buvo ndbausti pagal Ta
rybų Sąj 
įvykdytuš nusikaltimus, kurie 
Vakar 
“ekonomįniais^ 
tybės žmonių. Kai kas Vaka
ruose k\ 
antis eipitizmo pasireiškimą. 
Turiu atVirai pasakyti, kad

ungos įstatymus už

ų spaudoje vadinami 
yra žydų tau-

alifikuoja tai, kaip

mažiau vienokių ar kitokių 
nusikaltėlių —- tai ne nacio
nalinis, o socialinis klausimas.

Mes darome viską, kad bū
tų išgyvendinti nusikaltimai, 
kad jie būtų išgyvendinti 
ne tik teismo ir a d m i n i s t - 
ratinėmis priemonėmis re
miantis. įstatymais, o auklė- 
jant ir perauklėjant nu
sikaltusius žmones. Toks 
.mūsų tikslas. -Kiekvienas, kas 
panorės objektyviai susipažin
ai su mūsų visuomene lir mū- 
,stj įstatymais, ’ pamatys, kdd 
nėra teisingesnių įstatymų už 
mūsų įstatymus; ties pati mūsų 
liaudis kuria įstatymus, kad 
apgintų save, savo visuomenę, 
savo darbą, užtikrintų savo 
saugumą.

Pohas Russelli, mes vertina
me Jūsų draugiškus jausmus 
mūšų šalnai, suprantame, kad1 
Jūsų laišką padiktavo huma
niškumo sumetimai. Bet hu
maniškumas neįmanomas be 
teisingumo.

Lenkijoje veikė dviejų 
politinių krypčių išsilaisvi
nimo grupės. Lenkų dva
rininkų ir buržuazijos rei
kalus atstovavo “baltieji,” 
kurie rišo Lenkijos išlais
vinimą su pagalba iš už
sienio, bijojo įsigalėjimo 
lenkų darbininkų ir valstie
čių. “Raudonieji” sudarė 
du sparnus: kairįjį, kuriam 
vadovavo demokratiniai-re- 
voliuciniai žmonės, jų tarpe 
Jaroslavas Dombrovskis, 
Valerijonas V r u b 1 e veskis, 
vėliau tapę Paryžiaus ko
munos vadais ir apgynėjais.
Zigmuntas Sierakau s k a s,1 Jis pareiškė:

aktyviai dalyvauti lenkų 
sukilime.”'

Lenkų prelatas iš' Rbmos 
prisiuntė laišką įsakydamas 
skaityti jį visose bažnyčio
se, kuriame, tarp kitko, ra
šė: “Mano broliai, būkite 
ištikimi patys sau ir aukš
tesnei vyriausybei.”

Bet kunigai, kilę iš var
gingesnių sluoksnių, ėjo su 
liaudimi. Jų laikraštis 
“Dzwon Duchowny” 1863 
m. liepos 21 d. rašė:

“Kas ramiai laukia ang
lų karo laivyno ir kanuolių 
iš Francūzijos ar turkų 
ginklų, tas yra auka Čarto- 
rickių apgavystės... Neti
kėkite užsienio diplomatijos 
madingiems ir gražiems žo
džiams, kuri pažada kal
nus... Nuo tironų laisvė 
negali laukti pagalbos.”

“Baltieji” atstūmė nuo 
sukilimo žemdirbius, balta
rusius ir ukrainus, ir Len
kijos sukilimas ėjo prie mir
ties. Pulk. Traugutas pa
skelbė savo diktatūrą ir 
bandė išgelbėti sukilimą.

ir socializmą dar mūšą laikais. Tam tikslui yra pašvęs
tas maną gyvenimas*”

—— 0 ,-i—
AMERIKOS DARBO žmoiiės gali pelnytai didžiuo

tis tokiomis veikėjoniis, kaip Elizabeth Gūrlčy Flynn. 
Jos aptariamoji knyga tvirtina kiekvieną pasiryžti 
uoliau kovoti už skaistesnį liaudžiai rytojų. Be to, 
knyga svarbi ir tuo: gal privers JAV kalėjimų valdy
tojus pagerinti sąlygas, kuriose žmogus (kalbame apie 
krimirialiniuš nusikaltėlius)^ patekęs ten, galėtų persi- 
adklėtų o ne visiškai sugesti.

Gali ne tvirtinti, kad “The Alderson /Story” greitu 
laiku buš išversta į daugelį pasaulio kalbų.

Zigmuntas Palevskis ir ki
ti. Jie turėjo suorganiza
vę Centrinį Tautinį komite
tą, kuris sukilimo pradžioje 
ir pasiskelbė Lenkijos Lai
kinąja Tautine vyriausybe. 
Pat pirmoje dienoje jie iš- 
leido manifestą, kuriame gelbėti jau buvo per vėlu, 
^kelbė Lenkijos nepriklau- . 
somybę, nacionalinį ir poli-1 
tiečių išlaisvinimą ir šutei-1 
kimą jiems žemės be išpir
kimo,. o dvarininkams atly- 
ginmą iš valstybės iždo.

Anglijoje ir Francūzijo- 
je veikė leilkų šlėktų ko
mitetai .už Lenkijos išlais
vinimą. Pagal šių komite
tų įsakymą Lenkijoje prie

“Atminkite, kad sukilimas 
be liaudies masių yra tik 
karinė demonstracija. Tik 
išvien su liaudimi mes bū
sime. pėrgaletojai..... Ne
laukite Vakarų intervenci
jos.-..” Bet sukilimą iš-

“NEBAUGINKITE 
ŽMONIŲ”, SAKO 

DAKTARAI
Londonas. — Anglijos 

daktarai kreipėsi į kunigus 
ragindami negąsdinti ser* 
gančių žmonių, būk jie • 
“kenčia už nuodėmes”. 
Daktarai sako, kad kunigų 
gąsdinimai tik dar daugiai/ 
pakenkia sergantiems. L>v 
gas reikia medicinos iu 
operacijos pagalba gydyti, ’ 

vavo Vaclavas Pažibilskis. ! o ne poteriais.

Sukilimas Lietuvoje
Iš Lenkijos sukilimas per

simetė į Lietuvą. 1863 m. 
Vasario mėnesį Vilniuje su
siorganizavo komitetas, ku
rio nariais buvo: Konstan
tinas Kalinauskas, Geyszto- 
ras, Ėlinskis, Diuleranas* 
Dalevskis (Jablonskis), Os- 
terko ir rusų armijos inži- 

sukilimo prisidėjo ir “Bal- nierius Koselio. • Lenkijos 
tųjų” partija^ Jie su pagal- Laikinąją vyriausybę atsto- 
ba dešiniųjų “raudonųjų” ■ 

įsigalėjo laikinoje valdžioje ---- —............. ----------
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Laisvamanybes dvasia smarkiai 
plinta Lietuvoje

Pasiunčiau platesnį laiš-jbarstytojoms tautiškus 
ką į “Vilnį” apie neseniai j drabužius. Tuo tarpu žino- 
įvykusį LKP Centro Komi-1 ma, kad katalikų bažnyčia 
teto plenumą ateistiniais j Lietuvoje per ilgus amžius 
klausimais, bet manau, kad 
ir “Laisvės” skaitytojams

J. GRIGIš

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
KiS

tarnaudama ponų ir dvari
ninkų interesams, yra daug

je 30 miĮijonų 
ir pusbadžių

K. Smith atiden-
oje kitą Ameri-

bus įdomu kai ką išgirsti pakenkusi lietuvių tautos 
apie tą planumą. Klausimas 
apie mokslinę - ateistinę 
propagandą ir

reikalams. Dvaras ir baž- 
(nyčia buvo lietuvių nutau- 

jos darbo tinimo lizdai praeityje. Tik 
pagerinimą retai svarsto- pažangesniųjų inteligentų 
mas tokiu plačiu mastu. Šį (lietuviškas darbas pereito 
kartą jis buvo svarstomas , šimtmečio gale privertė ir 
didžiojoje Filharmoni jos. bažnytininkus sukrusti, 
salėje, kurioje telpa apie kad lietuviai nepatektų tau- 
1,000 žmonių. Dalyvavo ne tinių veikėjų - ateistų įta- 
tik CK nariai, bet ir atsto-Į kon. Bažnyčios reakcinė 
vai iš visų rajonų. CK sek-1 veikla yra pakankamai ži- 
retorius propagandos rei-! noma, nes ji tarnavo ir ca-

Amerikc 
skurdžių
Howard 

gė televiziį 
kos pusę, kuri paprastai nuo 
žmonių akių slepiama. Jis 
parodė, kaip gyvena 30 mi
lijonų amerikiečių, kurie 
neša skurdą ir pusbadį gy
venimą. A v

Televizijos vaizdai keliau
ja iš vienos valstijos į kitą. 
Matome nedatekliuje gyve
nančius. keliaujančius ūkio 
darbininkus, pietinių valsti
jų žemdirbius. pusininkus, 
West Virginijos anglies ka
sėjus, bedarbius, meksikie
čius, puertorikiečius darbi
ninkus. ir daugelį kitų .

Valdiškasis surašinėjimo 
i (census) biuras, patvirtina 

tai, kad bedarbių skaičius 
nuolat auga irykriminaliz- 
mas didėja, ypač jaunimo 
tarpe. Automatizacija taip
gi smarkiai veikia. Tuo pa
čiu metu pramoninė gamy
ba randasi stagnacijoje. To
kia padėtis, suprantama, 
nerodo mums. įšviesios at
eities. }

Susirūpinimo ‘ labai daug. 
West Virginijoj senatorius 
J. Randolph kviečia pilie
čius reikalautią kad prez.

retorius propagandos : 
kalams A. Barkauskas sajrizmo reikalams ir Vokieti- 
vo plačiame pranešime pa-; jos kaizeriui, o pagaliau 

. žymėjo, kad komunistinei bažnyčios vadovai Lietuvo- 
visuomenei reikalingi labai, je susikompromitavo svei- 
sąmoningi ir gerai išsilavi- ’ kindami ir garbindami 
nę, aktyvūs, eiklūs, tobuli žmogėdrą Hitlerį ir laimin- 
tiek fiziniu, tiek dvasiniu, darni jo gaujas, užplūdusias 
atžvilgiu žmonės. Todėl, Lietuvą. Daugelis dvasiškių 
kasdien turi stiprėti kova ’ net savo rankas sutepė 
už žmogaus pasaulėžiūrą,' kraujuje dalyvaudami ban- 
už jo platų akiratį. Nors altinėse žmonių žudynėse 
žymi dalis Lietuvos darbo (p0 karo arba laimindami 
žmonių jau nusikratė reli-' nacionalistinius banditus, 
giniais prietarais, tačiau į , _
tai anaiptol nereiškia, kad' . Propagandos laisve 
galima susilpninti ateistinį i Plenume buvo pažymėta, 
gyventojų auklėjimą.

Įdomūs pasisakymai
Labai buvo įdomūs pasi

sakymai tuo įdomiu ir svar
biu klausimu. Joniškėlio vi
durinės mokyklos mokyto
ja ^Juškienė labai ryškiai 
pasakojo apie tai, kaip 
(fang reiškia mokyklos dar
bas ir mokytojų akyvumas 
materialistinės pasaulėžiū
ros ugdyme. Dar tenka ne
mažai kovoti su tėvų atsili
kusiomis pažiūromis ir dėl 
to kyla nemažai^ konfliktų. 
Pavyzdžiui dėl mokinės Zu- esą persekiojami. Iš tikro t siems darbams belieka tik 
bavičiūtės mokytojams ne-'niekas dvasiškių neperse- trupinėliai, 
mažai teko vargo, kol pasi
sekė perkalbėti jos dievo
baimingą motiną, kad ji ne
verstų jėga dukterį lankyti 
bažnyčią. Vienas mokinys, 
kurį motina svajojo išleisti 
į kunigus, ateistinio būralio 
veikimo įtakoje ne tik tapo 
ateistu, bet ir ateistų būre
lio pirmininku. Dar nema
žai yra mokinių, kuriems 
tenka pergyventi nelengvą 
vidujinę kovą, nes tėvai 
stengiasi auklėti religinėje 
dvasioje, o vaikai mokslo ir 
mokyklos aplinkos įtakoje 
įgyja kitą pasaulėžiūrą.

Labai ryškų pavyzdį pa-, 
šakojo Švietimo ministras 
2^1. Gedvilas apie vieną mo
kinę, kuri anksti atsikratė 
religinių prietarų, buvo pio
nierė, paskui komjaunimo 
aktyvi veikėja. Tuo tarpu 
motina aklai laikėsi bažny
čios. Kartą atsilankiusi pas 
motiną iš bendrabučio prie 
mokyklos, kur ji gyveno, ta 
mokinė patyrė, kad motina, 
ne tik giliai pergyvena duk
ters nutolimą nuo bažny
čios, bet dar dažnai užperka 
mišias, prašydama dievo, 
kad duktė “atsiverstų”.Grį- 
žusi į bendrabutį ir galvoda
ma apie tą motinos elgesį, 
mergaitė parašė motinai 
graudų laišką. Tame laiške 
ji tiesiog maldavo motiną 
liautis laidyti pinigus mo
kant kunigams už mišias ir 
stengiantis maldauti dievą, 
kurio nebuvo ir nėra. Ver
čiau sunkiai uždirbtus pini
gus panaudoti savo gyveni
mo pagerinimui, o ne kuni
gų turto didinimui
H- Ir kunigai nemiega

* Plenume buvo nupasako
ta, kaip kunigai stengiasi 
įrodinėti bažnyčią esant lie
tuvybės židiniu. Todėl kai 
kur stengiamasi įvesti baž
nyčių choristams ir gėlių

! kad kovą su religiniais 
' prietarais turi būti vedama 
i taktiškai, nepažeidžiant ti
kinčiųjų jausmų, nes Tary
bų Lietuvos Konstitucija 
garantuoja religijos laisvę. 
Bet, iš kitos pusės, Konsti
tucija garantuoja taip pat 
ir antireliginės propagan
dos laisvę, kurią reikia pla
čiai panaudoti platina n t 
materialistinę pasaulėžiūrą. 
Buvo pažymėta taip pat, 
kad ‘ užsienio propaganda 
dažnai skleidžia melagin
gus gandus būk dvasiškiai lams išdalinamas, tai viešie-

čius reikalauti
Kenedis imtųsi konkrečių 
žygių. Howard Smith taip
gi susirūpinusiai kalba apie 
plačią viešųjų darbų pro
gramą. kurią turėtų prez. 
Kenedis pasiūlyti, O Kon
gresas užgirti. ‘į Bet iš kur 
tai programai imti pinigų, 
kuomet ginklu gamybai iš
leidžiama virš 50 bilijonų 
dolerių? Kuomet metinis 
biudžetas visokiems reika-

neperse- trupinėliai.
kioja už jų religiniu parei- AFL-CIO vadovybė taipgi į 
gų atlikimą, bet jei kas yra (susirūpinusiai kalba, kad' 
baudžiamas, tai už prieš-Jau 47 procentai bedarbių
valstybinius veiksmus. Da
bar dvasiškiai savo daugu
moje yra lojalūs tarybinei 
santvarkai, o kai kurie va
dovaujantieji Lietuvos dva
siškiai yra žymūs veikėjai 
už taiką ir dalyvauja tai
kos šalininkų kongresuose.

Plenumas buvo įdomus ir 
naudingas, nes ateizmo ak
tyvaus skleidimo reikalas 
yra Lietuvoje aktualus ir 
svarbus. ,"

J. Paliukonis
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Gruzinai labai 
ilgai gyvena

Apskaičiuota, kad Gruzijo
je šiuo metu gyvena apie 
62,000 žmonių, sulaukusių 
aštuoniasdešimties ir dau
giau metų amžiaus. Medici
nos mokslų daktaro Geor
gijaus Picchelaurio, nagri
nėjančio ilgaamži š k u m o 
problemas, nuomone, gruzi
nams taip ilgai gyventi 
padeda darbas, pakilusi 
materialinė gerovė ir pui
kios respublikos gamtinės 
sąlygos. Senieji Gruzijos 
žmonės visi dirba, beveik 
visi turi šeimas, vedę gyve
na 50. ir netgi 100 metų.

Tikru “ilgaamžių lempe
lių” vadinamas Medi n i ų 
kaimas, esantis vakarinėje 
Gruzijoje. Šiame kaime gy
vena 128 žmonės, sulaukę 
ne mažiau kaip šimto me
tų! Labai daug jų tebedir
ba visuomeniniuose ūkiuo
se.

Gruzijos tarybinė respub
lika randasi Užkaukazyj. Ji 
užima 26,900 ketv. mylių 
plotą ir turi 4,500,000 gy
ventojų.

nebegauna bedarbių apdrau- 
dos, nes jų apdrauda jau iš
sibaigusi; taipgi 15 milijo
nų darbininkų negauna nei 
minimum algos $1.25 i vai. 
Nepaisant to, AFL-CIO pre
zidentas Meany stoja už 
dar didesnį apsiginklavimą, 
kuris, žinoma, tik padidintų 
skurde gyvenančių žmonių 
padėtį. •.

Televizijos programos ve
dėjas Smith, šen. Randolph, 
Meany ir kiti tokie dabar 
pradeda drebėti iš baimės, 
kad nesveika mūsų ekono
mika galinti žymiai pakenk
ti šaltojo karo programai ir 
Amerikos vadovybei užsie
nyje. Bet ligoniui jie vais
tų nesuranda.

Nusiginklavimas, šaltojo 
karo politikos likvidavimas, 
visų valstybių taikus sam
būvis — geriausias vaistas 
sergančiai ekonomikai; bili
jonai dolerių, dabar sunau
dojami militariniams reika
lams, tada eitų visuomenės 
gerovei.

M. Sangerienė apie atom- 
bombą ir gimdymo kontrolę

Margaret Sanger, garsio
ji gimdymo kontrolės skie- 
pytoja, šiomis dienomis vėl 
iškėlė viešumon gimdymo 
kontrolės klausimą.

Kalbėdama vienoje tarp
tautinėje konferencijoje, 
Sanger teisingai pastebėjo: 
Jeigu mes galime girtis 
atombombos pasigaminimu, 
tai kodėl mes negalime su
rasti tokių gimdymo kont
rolei priemonių, kurios ne
žalotų moters sveikatos?

Šiuo metu įvairios prie
monės dar vis tebežaloja 
moters sveikatą. Ir tas Ža
lojimas gali ilgai tęstis, kol

nebus legalizuota gimdymo 
kontrolė.

Apie milijonas amerikiečių 
moterų kasmet paneša ne
legalias a b o r c i j as, kurių 
apie 90%. atlieka daktarai. 
Jie už tokią operaciją ima 
nuo $350 net iki $1,500. Ja
ponijoje, kur aborcija lega
lizuota, tokia operacija kai
nuoja tik $8.75.

New Yorke kasmet pada
roma apie 100,000 nelegalių 
operacijų ir daktarams, su
mokama milžiniškos sumos 
pinigų.

Moters sveikatos žaloji
mas, žinoma, nelegaliai tę
siamas. Tai rodo, kaip mes 
esame šiuo klausimu atsili
kę nuo daugelio pirmaujan
čių valstybių. / *

Žinios iš Lietuvos
Naujas Mikrorajonas
Vilnius.— Statybininkai 

atėjo į dykvietę Verkių gat
vės rajone. Jie jau spėjo pa
likti savo darbo pėdsakus— 
kyla pirmųjų gyvenamųjų 
namų sienos.

Tai vienas stambiausių 
1963 metų statybų rajonas. 
Iki metų pabaigos čia bus 
perduoti gyventojam 7 dau
giabučiai namai, o iš viso 
šiame mikrorajone išaugs 
17 namų. Gyventojų pato-; 
gurnui bus atidarytos par
duotuvės, butinio aptarna
vimo įmonė, vaikų darželis- 
lopšelis, mokykla.

č. Gerulaitis

Kailis... audžiamas
Kaunas.— Dirbtinio kai

lio gamybą įsisavina pliušo- 
šilko kombinato specialistai. 

į Netrukus kailis-pliušas pa-
Harry Truman bandė su- sirodys ant parduotuvių 

prekystalių.

Tinkamas atsakas

pliekti tuos, kurie reikalau
ja atominių ginklų bandy
mus sulaikyti ir visai už
drausti. Jis sako, kad ban
dymų uždraudimas būtų ly
gus Thomaso Edisono elek
trinių lempų bandymo už
draudimui. j

AFL-CIO Mechanikų ap- 
švietos draugija MESA la
bai vykusiai Trumanui at
sako: Kuomet Edisono iš
radimai suteikė pasauliui i 
šviesą, tai atominių ginklų 
bandymai gali atnešti pa
sauliui tamsą.

Taip, jeigu nebus sulai
kyti atominių ginklų bandy
mai, pasaulinė atmosfera 
gali būti žymiai apnuodyta. 
Taipgi niekas negali užtik
rinti, kad atominės bombos 
nebus kur nors numestos ir 
nesukurs visa pasaulinio 
atominio karo.

kyklų bei technikumų pėda-

Lietuvos turistai pabuvos 
Į Pragoję, Brno, Bratislavo
je, Karlovy Varuose ir 
Aukštutiniuose Tatruose, 
susipažins su Čekoslovaki
jos dėstytojų ir studentų 
gyvenimu.

nė išleis 100 tūkstančiu 
metrų tokios drobės. Ją ga
mins 64 audimo staklės.

Pirmąją produkciją išlei
do marginimo cechas.

Dabar kombinate veikia 
400 audimo staklių ir 53 
verpimo mašinos, turinčios 
daugiau kaip* 11 
čių verpsčių. Per 
audžiama apie 23 
čius metru drobės, 
dukciios kiekis

tūkstan- 
parą iš- 
tūkstan- 
Šis pro- 

pri lygsta
planuotam paskutinių jų 
septynmečio metų lygiui.

Cisternos su sieros rūgštimi
Kėdainiai.— Neįprastos 

cisternos rikuojasi geležin-| 
kelio stotyje. Pagamintos iš 
specialaus, rūgščiai atspa
raus metalo, jos chemijos 
kombinate užpildomos sie
ros rūgštimi—-pirmąja įmo
nės produkcija. Kėdainiuo- 

? se pagaminta produkcija
; siunčiama į Maskvą, Lenin- 
jgradą, Vilnių, Kauną.

V. žvikas

“Plunksnos draugai”
Nuo Kubos krizės pra

džios Chruščiovas, ir Kene
dis parašė vienas kitam virš 
20 laiškų svarbiais pasauli
niais klausimais .

Susirašinėjimų pagalba 
buvo likviduota Kubos kri
zė, kuri buvo pastačiusi pa
saulį ant pavojingo atomi
nio karo kranto. Susiraši
nėjimų pagalba buvo priei
ta prie susitarimo ir vienu, 
kitu svarbiu klausimu.

Dabar diplomatiniuose ra
teliuose Chruščiovas ir Ke
nedis vadinami “plunksnos 
draugais.”

Konservatoriams Sutemos
Šiais metais busimieji Ang

lijos parlamentiniai rinki
mai .neša konservatoriams 
sutemas., nes jiems nebesą 
šansų šiuos rinkimus laimė
ti.

Ekspertai apskaičiuoja, 
kad Darbo Partija galės 
gauti 15.5 proc. balsų dau
giau už konservatorius.

Naujasis partijos vado
vas Harold Wilson po rin
kimų būsiąs karalienės pa
kviestas sudaryti vyriausy
bės kabinetą, kurio sudėtį 
jau dabar planuojąs.

Kalbama, kad Wilsonas 
linkęs pasukti Angliją soci
alizmo pusėn. Bet vargu, 
ar jis pajėgs tai padaryti. 
Praeityje, kai Darbo Parti
ja rinkimus laimėdavo, ge
rų pažadų būdavo, bet vis
kas pažadais pasibaigdavo. 
Panašiai ir dabar gali atsi
tikti, Pamesime.

PAŠTETAS, TAI ITALŲ 
VALGIS

Roma. — Nors dabar Ita
lijoje paštetas (sumalta 
mėsa) eina kartu su spage- 
tais, bet tai italų išgalvos 
tas(yalgis. Italai jį vadina: 
“umhi-boorr-ga”.

Lietuvos grąžtai — į 
pasaulio areną

Šiemet Vilniaus grąžtų

Nauji Pavadinimai
VILNIUS., — Miesto vyk

domojo komiteto sprendimu TRUMPAI
meseniai atidarytas po ka-| . Lj . gydymas Lie- 
1 Pi alinio remonto n- rekon- tuvos j>oning£ <ena a 
setrukciios gastronomas! i x u • i - CT J . . i valstybei kainuoja o rub-Nr. I^emno prospekte, pa- h-

jas pavadinimas taip pat r 1940 metais i’espubhkos 
suteiktas kavinei - valgyklai i°a2o

i Dzeržinskio gatvėje. Ji pa-: 
vadinta “Ramybė.”

Miesto vykdomasis komi
tetas pakeitė taip pat kai 
kurių Lietuvos sostinės gat
vių pavadinimus. Antai, 
Gailestingųjų seselių gatvė 
ateityje bus vadinama Jū
ratės gatve. O tokio pat 
pavadinimo skersgatvis pa
vadintas Laimos gatve. Pa
naikintas taip pat Kalvari
jos gatvės pavadinimas. Ji 
vadinsis Dzeržinskio gatve.

• 1959 metais — 20,600, 1962 
: metais — 23,000.

® Dabar-respublikoje dir
ba apie 4,800 gydytojų. Iš 
jų 3,000 aukštąsias mokyk
las baigė Tarybų valdžios 
metais. Septynmečio pabai
goje LTSR bus 5,800 gydy
tojų. 1965 metais vie
nas gydytojas teks 485 
gyventojams. Dabar JAV 
turi vieną gydytoją 825 gy
ventojams, Suomija—1,800, 
Danija — 910, Prancūzija 
033 gyventojams.

® 1961 metais respubli
koje piliečių, kurie gauna iš 
valstybės pensijas, skaičius 
išaugo 16 kartų, palyginus 
su 1939 metais. Penktai
siais septynmečio metais 
minimalios senatvės pensi
jos bus padidintos iki 40 
rublių per mėnesį; o septyn
mečio pabaigoje — iki 45-50 
rublių.

® Plačiaekraninį 300 vie
tų kino teatrą “Minija” 
statybininkai atidavė 
Gargždų gyventojams. 
P i r m u o s i u ose seansuose 
žiūrovai pamatė jugoslavų 
plačiaekraninį filmą “Salo
nikų patriotai” ir naująjį 
Lietuvos'kino studijos kūri
ni “Žingsniai naktį.”

® Kėdainių rajono “Tary
binio krašto” kolūkyje ati
daryta nauji kultūros na
mai. Juose įrengta 300 

kūčių* iki“ įtekėjimo Į Neri, vietų žiūrovų .sale, repetici-

Vilnelč taps vandeningesnė
VILNIUS. — Paprastai 

sakoma, kad Vilnius isikū- z c-
ręs prie. Neries upės. Ta
čiau didelė miesto dalis sto
vi prie antros, pagal savo 
dydį mieste upės—Vilnelės. 
Tiesa, ši upė labai nedidelė, 
ja neplaukioja garlaiviai, 
bet ji teikia nepakartoja
mą vaizdą miestui. Dabar

gamyklos eksporto planas’ Vilniaus architektai spren- 
palyginti su 1962 metais pa- džia svarbų klausima, kaip 
didėjo daugiau kaip tngu- padaryti Vilnelę dar gra
bai. Lietuvos. įmonės grąž- žesne Kuriamas specialus 
tai siunčiami į visas sočia- projektas, kuriame numa- 
listines stovyklos šalis. Di- tomą sutvirtinti upės kran- 
delis užsakymas gautas iš tus. Kad šlaitai neslinktų, 

juos numatyta apželdinti.Kubos bei Afrikos šalių.
Mūsų grąžtai siunčiami į Nedidelės užtvankos pakels 

į Turkiją, Italiją, VFR, Aus- vandens lygį. Vilnelė taps 
triją ir kitas šalis. Sausio ne tokia srauni, bet užtat 
mėnesio eksporto planas į- vandeningesnė. 
vykdytas penkiolika dienų Vilnelės “rekonstravimo 
aukščiau laiko. Čia didelis eilė apie jos vagą nuoMar- 
frezuotų grąžtų cecho ko
lektyvo nuopelnas.

Lietuvos grąžtai išeina į 
pasaulinę areną. Tai labai 
džiugu.' •

A. Zaidenvargas

Vilnelė taps vandeningesnė
Paprastai sakoma, kad I 

Vilnius įsikūręs prie Neries 
upes. Tačiau didelė miesto 
dalis stovi prie antros pa
gal savo dydį mieste upės— 
Vilnelės.

Tiesa, ši upė labai nedide
lė, ja neplaukioja garlaiviai, 
bet ji teikia nepakartojamą 
vaizdą mūsų miestui. Da
bar Vilniaus architektai 
sprendžia svarbų klausimą, 

I kaip padaryti Vilnelę dar 
gražesne. Kuriamas specia
lus projektas, kuriame 
matoma sutvirtinti 
krantus. Kad šlaitai 
slinktų, juos numatyta 
želdinti.

Nedidelės užtvankos 
keis vandens lygį. Vilnelė 
taps ne tokia srauni, bet už
tat vandeningesne. Pirmoji 
Vilnelės ‘rekonstravimo’ ei
lė apims jos vagą nuo Mar
kučių iki įtekėjimo į Nerį.

nu- 
upės 

ne- 
ap-

pa-

Dėstytojai išvyko į 
Čekoslovakiją

Iš Vilniaus į turistinę ke
lionę po Čekoslovakiją išvy
kų didelė grupė Tarybų Lie- 

’fuvos aukštųjų mokyklų dė
stytojų. Turistų tarpe — 
Vilniaus universiteto, Kau
no Politechnikos ir Medici- 
nosjnstitutų dėstytojai, ki
tų respublikų aukštųjų mo-

Pirmoji

jų kambariai, biblioteka, 
skaitykla, pusiau staciona
rinė kino aparatūra.

• Ignalinoje pastatyta 
naujos staklės, gautos iš nauja autobusų stotis. Čia 
broliškosios Tadžikijos. Jo- yra salė keleiviams, bilietų 
mis jau pradėta austi pa- kasa, patogu susisitekti su 
klodinė drobė. Šiemet įmo- geležinkelio stotimi.

1965 metų lygiu
PANEVĖŽYS. — Linų 

kombinate sumontuotos-
- « « _  . • \z I

Pažymint 1863 metų valstiečių sukilimo šimtąsias me
tines, sausio 30 dieną Vilniuje, Lenino aikštėje buvo padėti 
vainikai ant paminklinės lentos toje vietoje, kur buvo nužudyti 
1863-1864 metų sukilimo vadovai K. Kalinauskas ir Z. Sie
rakauskas.

Nuotraukoje: padedami vainikai ant paminklinės lentos.

3 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., kovo (March) 12, 1963
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ROJUS MIZARA 
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Apie Lattimero skerdynes, kur 
žuvo ir lietuvių darbininkų

i

(Pabaiga) \
ų Tankiai nedėlios dienomis yra danešama 

iš artimų “pečių” į miestelį, kad toj ir toj 
vietoj atsitiko “šlykšti žmogžudystė.” Coro
ner daktaras, paėmęs prisiektuosius, važiuo
ja ant ištyrimo ii’ išklausęs “išmintingų” liu
dininkų, kurie visados prisiekia, kad pa
žvelgtos užmušėjystėj ypatos laike mušty
nių suvis nebuvo namie, tik kokiame nors ki
tame miestely, už 30 ar 40 mylių, surašo 
paprastą ištarmę, kad “tokis ir tokis žmogus 
likos užmuštas pei* ypatą ar ypatas nežino
mas. . .” Sūdai mainų aprubiuose šiandien 
paprastai, skundžiančius ir apskųstuosius 
traktuęja vienaip, liepdami pusiau užsimo
kėti kaštus bylos. Draugai visados kaštus 
atlygina ir tankiai su aukštomis pinigų su
momis vientaučius iš nelaimės gelbsti. Iki 
šiol priežastis tos savitarpinės pagalbos dar 
nėra gerai išaiškinta, matyti vienok, kad tie 
“foreigneriai” turi dėl to dalyko susitvėrę 
paslaptas draugystes, ką ir Lattimero byla 
aiškiai parodžiusi...

Kada slovakas ar polakas ateina į Ameri
ką, tai pirmutinis jo pirkinys yra revolveris. 
Italas vėl arba sicilietis perka pištalietą. Po 
tam naujai atėjęs “grinorius” perkasi sidab
rinį laikrodėlį, o po tam jau pradeda pini
gus čėdyti. Jeigu slovakas arba polakas bus 
dideliai skūpus, tai pirkimą revolverio jis 
atideda ant kiek paskesnio laiko, o kišeniuj 
nešioja tuo tarpu kietą apvalą akmenį, pa
imtą nuo brėkerio, gelžgalį...” (“Tėvy
nė,” 1898 m. num. 5.)

Matote, kiek srutų, kiek melų kapita
listinė angliška spauda su savo rašeivo
mis anuo metu ant ateivių — lenkų, lie
tuvių, slovakų, italų—išliejo! Net baisu 
skaityti!

Prie tų biaurių šmeižtų “Tėvynės” re
dakcija pridėjo savo pastabas. Nuro
džiusi, kad “laike pastarųjų penkiolikos 
metų imigracija į JAV neišpasakytai pa
sididino,” kompanijos visur pradėjo ati
darinėti naujas kasyklas, naudodamosi 
pigių imigrantų'darbininkų ‘darbui: laik
raštis sako:

šiandien kompanijos dėl “zoposto” laiko 
brėkerius (kasyklas), prie kurių visada dar
bininkų prisikimšę. (Reikia anglių, paleido 
brėkerius, nereikia, sustabdė. Reikia dau
giau, ilgiau padirbo, reik mažiau padirbo 
tik trečdalį laiko. Prie tokios politikos kom
panijoms yra gerai, nes darbininkas neiš
važiuos, o antra, nieko neturėdamas, nega
lės streikuoti, visada bus po kompanijos val
džia. Skaitant, kad didžiausioji dalis brėke- 
rių dirba tik 3 dienas per savaitę, o kada ne- 
kada tik 2; skaitant laiką brėkerių pataisy
mų ir sustabdymų be priežasties; skaitant su
žeidimus, ligas ir šiaip visokias priežastis, 
kada darbininkas nebeeina į darbą, išpuls, 
kad vidutiniškai darbininkas angliakasyklose 
dirba per metą dabartiniame laike 135 die
nas. . . 810 valandų per metus.

Tokis darbas, prie menkos šiandieninės 
mokesties, jiems kaip tik, kaip tik duoda 
pramisti. Geriausius, pelningiausius darbus 
prie anglių gauna paprastai čiagimiai. Atei
viams lieka darbai menkiausi. Mūsų dar
bininkas^ tankiai dirba tik už 75 c. ant die
nos, skaitant jos pilną laiką. Iš kur tą syk, 
klausiu, gali jis dailiuose namuose gyventi, 
dailiai rėdytis pats ir aprėdyti savo pačią ir 
vaikus, iš kur gali gerą, sveiką maistą gauti, 
kad kompanijos jiems iš savo “štorų,” tan
kiai pasitaiko, nei maišelio miltų neduoda 
ant duonos, sakydamos, kad neturi nieko 
uždirbęs?

Toks yra padėjimas. Mes jį suprantame 
labai gerai ir nepūrijame suvis ant ameri
kiečių, kad mus ateivius į Šitą šalį vien dėl 
savo naudos priėmė, kad mums neduoda už
tektinai darbo, kad darbe stato mus ant 
paskutinių vietų; nepūrijame už tat, bet tu
rime tiesą reikalauti, kad jie mūs nenie
kintų kaip žmonių, kaip tautos, o ypatingai, 
kad, neduodami mums dirbti ir uždirbti, ne
sityčiotų, jog mes esame biedni, menkai val
gome ir netikusiose bakūžėse gyvename...

Žurnalo “Century Magazine” bendra
darbis, kaip matome, kietosios anglies 
kasyklų darbininkus imigrantus stebėjo 
tik viena akimi. Kitaip jis, būdamas 
stambiojo kapitalo tarnyboje, pažiūrėti 
ir negalėjo.

Jei jis būtų analizavęs imigrantų ang
liakasių buitį objektyviai, tai pirmiau
sia būtų turėjęs pasmerkti angliakasyk- 
lų savininkus dėl to, kad jie, lupdami juo 
didesnius pelnus, įstūmė į skurdą daug 
tūkstančių naujai atvykusių be kalbos, 

/be susipažinimo su vietos gyvenimu į bai^ 
sų skurdą, į “šantes.” Ne žmonių “blo
gumas,” o skurdžios gyvenimo sąlygos 
buvo ir tebėra vyriausias visokių nedo
rybių, Kriminalysęių gimdytojas.

‘Jei tasai žurnalistas būtų plačiau pa

sidaręs, jis būtų suradęs, kad nedidelėje 
kietosios anglies srityje tuomet jau ėjo 
trys lietuvių kalba laikraščiai — “Vieny
bė lietuvninkų, “Garsas Amerikos lie
tuvių” ir “Tėvynė.” Juos skaitė ir pla
tino ir dalis tų, kurie gyveno “šantėse.” 
Tegu tie laikraščiai nebuvo tobuli, bet jie 
buvo jų kalba leidžiami, jie jau kiek tiek 
informavo. Kitų tautų žmonės, gyvenę 
“šantėse,” be abejonės, turėjo savo kalba 
laikraščius.

Bet “jankių” žurnalistas nematė reika
lo pažvelgti į “šantėse” gyvenančiųjų 
dvasinį pulsą, į jų kultūrinius polėkius, 
į tai, kas daro žmogų gerą, kultūringą, 
visuomenei naudingą.

Dėl Lattimero skerdynių kapitalo 
spauda kaltino angliakasių uniją, “darbi
ninkų tamsumą,” nemokėjimą gyventi, 
kažkokias “slaptas organizacijas,” ku
rių nebuvo, bet nekaltino tų, kurie buvo 
už jas atsakingi: angliakasių savininkų 
ir jiems tarnaujančių valstybės organų 
ir valdininkų!

Šiandien toji pati spauda panašiai, tik 
gal kiek švelniau, tebetraktuoja puerto- 
rikiečius (JAV piliečius), meksikiečius, 
kitų šalių emigrantus, na, ir negrus, ku
rių jau tėvai ir protėviai šioje šalyje gi
mė, augo, dirbo ir mirė. O kai dėl “Šan
čių’’ 
šiandien tebegyvena negeresniuose “pa- 
Jociuose,” kokius mini “Century Maga
zine” žurnalo bendradarbis.

LIETUVIŲ ANGLIAKASIŲ 
LIKIMAS

Kietosios anglies sritimi yra vadinama 
šiaurės rytų Pennsylvanijos dalis, kur 
buvo ir dar vis tebėra milžiniški klodai 
kietosios (antracitinės) anglies.

Kadangi ši sritis yra ne per toli nuo 
Niujorko, tai čia dauguma lietuvių atei
vių. pirmįąusia. , įr . suplaukė—kaį. kurie 
pėsti iš Niujorko miesto į Scraiitohą At
ėjo—darbo ieškotis.: Scran tonas, Wilkes- 
Barre, Plymouthas, Hazletonas, Shenan
doah (šenadoris), Shamokinas, Mahanoy 
City, Minersvillis ir kt. miesteliai jau 
prieš 80 metų buvo lietuviams žinomi .

Šioje srityje prasidėjo ir lietuviškas 
kultūrinis judėjimas. " Čia ėjo lietuviška 
spauda; Plymouthe 1889 metais buvo pa
statytas pirmas lietuviškas spektaklis; 
čia įsikūrė abudu Susivienijimai—SLA ir 
SLRKA, taipgi įvairios kitos savišalpos 
draugijos.

Čia 1896 metais buvo įkurta Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, kadaise išleidusi 
eilę naudingų knygų.

Čia gyveno ir veikė nemaža pažan- 
’ gesnės inteligentijos: J. šliupas, J. An- 
džiulaitis-Kalnėnas, J. Mačys-Kėkštas, V. 
Demskis, Jonas Žilius-Jonyla, Tarnas As- 
tramskas, P. Mikolainis, V. Stagaras-Šlia- 
kys, K. V. Račkauskas - Karolis Vairas, 
ir kiti ano meto publicistai, poetai 
visuomenininkai. Vėliau Šenadoryje ku
rį laiką gyveno ir komp. Mikas Petraus
kas, vadovavęs Sietyno chorą, mokęs jau
nus žmones muzikos.

Minkštosios (bituminės) anglies rajo
nų JAV yra daug: vakarinėje Pennsyl- 
vanijoje, West Virginijoje, Ohio, Ken
tucky, centrinėje ir pietinėje Illinois vals
tijos dalyje, ir kitur. Minkštosios anglies 
rajonuose lietuvių angliakasių skaitlin
giausiai gyveno ir dirbo aplink Pittsbur- 
ghą, taipgi Illinois valstijoje —Spring- 
fielde, Benlde, E. St. Louise, Collinsvilly- 
je, West Frankforte, Ziegleryje, Herri- 
ne, Bentone ir kt.

Pirmojo pasaulinio karo metu ir tuo
jau po jo JAV lietuvių angliakasių bu
vo apie 40-50 tūkstančių! Visi jie pri
klausė angliakasių unijai ir buvo pavyz
dingi darbininkai. Streikų metu prieš 
savo išnaudotojus kovojo išvien su kitų 
tautų darbininkais. Jie visur sumokė
jo savo donį: nemaža jų krito kovose, 
daugelis buvo sužeisti, suluošinti anglia- 
kasyklų nelaimėse, dažniausiai įvykusio
se dėl savininkų godumo; daug mirė nuo 
miners’ asthama — dusulįo, gauto pože
miuose nuo dulkių; ne vienas dar ir šian
dien tąja liga serga.

Bendromis pastangomis išsikovoję ge
resnes darbo sąlygas, didesnes algas, 
angliakasiai — lietuviai, slovakai, “po- 
lakai,” italai ir kt.— pasitaisė geresnius, 
erdvesnius namus, išėjo iš “Šančių,” su
sitvarkė, išaugino vaikus.

Bet štai į kasyklas įvedamos vis nau
jesnės, vis tobulesnės mašinos; darbinin
kai paleidžiami iš darbo. Nesant fabri

milijonai ateivių irneateivių dar ir

kų, neturint progos gauti darbus vietoje, 
angliakasiai ir jų vaikai buvo priversti 
keltis į kitus miestus, į kitas pramones 
darbo ieškotis. Pardavę savo namus 
(dažnai pusdykį) > M vyko į didmies
čius. Ir nūnai raširhe daugybę buvusių 
angliakasių Niu j o rke, Filadelfijoj e, 
Pittsburghę, Cįevelande, Detroite, Čika
goje; Čikagoje' beje, gyvūoja buvusių 
lietuvių angliakasių klubas, taipgi cho
ras!

Pažangusis judėjimas tarp lietuvių 
angliakasių buvo giliai suleidęs šaknis. 
Seniau čia buvo stiprios socialistų, vėliau 
komunistų kuopos. Puikiai gyvavo mū
sų Literatūros Draugijos kuopos, plačiai 
veikė moterys savo Susivienijime, kol jis 
gyvavo. Kai kūr veikė chorai, savivekli- 
ninkų rateliai, statę scenoje veikalus; 
dažnai ir daug angliakasiai lietuviai ruo
šė mitingus-prakalbas, kur vykdavo kal
bėti kalbėtojai iš didmiesčių. Šiandien 
visa tai—praeitis.

Sunkiai dirbdami, lietuviai angliaka
siai, švietėsi, mokėsi ir tūli jų tapo įžy
miais veikėjais, mūsų spaudos bendra
darbiais, organizatoriais. Jurgis Surdo- 
kas, broliai—Vincas ir Juozas—Rama
nauskai, Antanas Metelionis (visi jau 
mirę) ir daugelis kitų buvo ilgamečiai

POLEMIKA IR KRITIKA
rūoti. Čia jis gal jau gaus mi
lijonus gabaliukų, kas jam 
prisieis skaityti daugelis metų, 
nes į valandą jis galės suskai
tyti tik apie dvidešimt tūks
tančių.

Kai suskaitys šią dalelę, ta
da lai sudeda visas daleles sy
kiu, ant kiek milimetras buvo 
paskirstytas, ir jis turės pilną 
eilutę vieno milimetro aliejaus 
molekulių. Dabar tokiu pot 
skaičiumi lai padaugina šią 
molekulių eilutę. Jis tada tu
rės kvadratinį milimetrą mo
lekulių. O dar sykį padaugi
nęs tuo pat skaičiumi šį kvad
ratinį milimetrą, jis gaus ku
binį ;mj]įmętrą molekulių ! Ir 
jo’d'arbaš bus atliktas,, ir suži
nos, kiek randasi aliejaus mo
lekulių viename kubiniame mi
limetre.

Vienam Anglijos mokslinin
kui pasisekė X-ray foto, apara
to p a g a 1 b a nufotografuoti 
hexhamethylbenzene molekulę 
padidinant 175 milijonus sy
kių ! Nuotrauka yra apie co
lio dydžio. Bet joje jos dvyli
ka atomų aiškiausiai matosi — 
šeši atomai grupėje vidury ra- 
to-kamuolio ir šeši lauko pusėj 
aplink, čia jau niekas nega
li abejoti, jog mokslininkai ži
no, ką kalba, kai kalba apie 
atomus ir juos molekulėse.

Dabar pabandykime ką nors 
mažą padidinti 175 milijonus 
sykių, ir pamatysime, kokį di
dumą gausime. Padidinkime 
vieną milimetrą. Jis yra toks 
didumo, kad paprasta kriau- 
čiaus adata jį gali uždengti 
savo storumu, šimtas septy
niasdešimt penki milijonai mi
limetrų yra 175,000 metrų, ar
ba 175 kilometrai, arba apie 
109 amerikoniškos mylios.

Šis skaičius, šis milimetro 
padauginimas dar daugiau pa
rodo, kokia yra maža aliejaus 
(arba bile kuri) molekulė, kai 
palygini šį padidinimą su mo
lekulės p a d i d i n imu, kuris 
mums suteikia viso labo tik 
apie vieno colio didumo nuo
trauką, palyginus su 109 my
liomis !

Mokslininkai jau yra ap
skaičiavę, kad vienos aliejaus 
molekulės didumas esąs apie 
.000000001 mm;. Tai neįmato
mas mažumas! Taipgi ir ne- 
pamieruojamas. ,

A. Gilman

ATSIPAšAU Už 
SUKLAIDINIMĄ

“Laisvės” Nr. 13 Neįtikintas 
pastebi, kad tūlame lietuviška
me laikrašty, kur ten svieto 
krašte, tilpo raštas apie ato
mus, kur kalbama ir apie mo
lekules, buvęs suklydimas.

Taip, kur kalbama apie mo
lekules, ten pasakyta, k a d 
kiek yra kvadratiniame metre 
kvadratinių milimetrų, tiek 
yra ir aliejaus molekulių ant 
vandens filme.

Tai juokingas dalykas. . . 
netiesa. . . Jeigu taip būtų, 
tai molekulės, aliejaus ar ko 

; ki^,rb^tų jAąip ’žinijai t 
' > Ęsu to rašto autofiuš ir ne- 
; tikslumo kaltininkas. Kaip ten 

įvyko, bežinau, bet dalis to 
rašto dingus — sakinys ir ki
ti keli žodžiai. Tas galėjo at
sitikti tarp manęs ir spaudos. 
Gaila!

Ten turėjo būti pasakyta, 
kad kiekviename kvadratinia
me milimetre yra kubinės alie
jaus molekulės pagrečiomis. 
Kięk jų ten yrą, tai kitas klau
simas.

Bet Neįtikintas skundžiasi, 
kad aš nesakiau kiek yra alie
jaus molekulių kubiškame mi
limetre. Čia tai jau biskį di
desnis reikalavimas negu aš 
norėčiau apsiimti išpildyti... 
čia tą reikalavimą reikės pa
likti išrišti pačiam Neįtikin
tam. Ir jeigu jis ukvatą turi, 
galėtų gan “lengvai” tą atlik
ti. Aš apsiimu jam pagelbėti...

Lai jis pasigamina stiklinį 
lovelį apie dešimties cęntimet- 
rų ilgumo, apie keturių platu- 
pio ir apie dviejų gilumo. Lai 
pripila šį lovelį beveik sklidi
ną su distiliuotu vandeniu. 
Skersai lovelio lai perdeda 
vielukę taip, kad ji būtų pu
siau paskendusi vandeny. Po 
to, lai į lovelio vandenį įdeda 
kiek aliejaus ant galo adatos. 
Aliejus tuojaus pasiskleis ant 
vandens, gal iki vielukės, kuri 
yra skersai lovelio, o gal ne. 
Tada lai vielukę stumia prieš 
aliejaus filmą arba nuo jos iki 
prasidės darytis filme prasi
skyrimai. Tada vėl vielukę lai 
pristumia taip prie aliejaus 
filmo, kad mažiausias vielukės 
truktelėjimas tuoj darytų pra
siskyrimą filme. Čia lai ir pa
lieka.

Dabar lai jis prideda akį 
prie lovelio krašto-šono, hori
zontaliai ir žiūri tiesiai į alie
jaus filmo kraštą. Bet jis nie
ko nematys, too bad! Tada 
lai pasiima padidinamąjį stik
lą ir vėl per jį lai žiuri į filmo 
kraštą. Vėl tas pats, nieko 
nematys. Dabar lai įsigyja 
X-ray foto aparatą, kuris galė
tų padidinti apie porą šimtų 
milijonų sykių.

Šį foto aparatą lai prideda 
Į prie lovelio kra^to-šono, prie 
Į labai mažos dalelės milimetro 
ir lai nufotografuoja horizon
taliai aliejaus filmo kraštą. 
Čia jau jis matys ant nuotrau
kos šiokį tokį storumą, to alie
jaus filmo', Dgbar lai išdalina 
šį filmo kraštą į tiek gabaliu
kų, kiek filmas yrą storumo, 
mierųpjant akimis, nes jokio 
instrumento negaus, kas galė
tų tiksliai tolų storumą parole- 

Neįtikinto prierašas
Kadangi Neįtikintas dirba 

prie “Laisvės,” tai bus geriau
siai pasinaudoti šia aplinka ir 
padaryti prie A. G i 1 m a n o 
rašto prierašą. Tada jis ne
galės sakyti, kad jo “rašto da
lis yra dingusi—sakinys ir kiti 
keli žodžiai.”

Suklysti nėra jokia gėda, 
bet klaidą sąmoningai ginti, 
nors ir kitą už tai neteisingai 
apkaltinant—tai jau nėra gar
be.

Gilmanas kaip tik to grie-
biasi.

šiame savo rašte jis pripa
žįsta, kad “Tiesoje” išspaus
dintame jo rašte, abėcėlinio 
aritmetinio uždavinio sprendi
me, išėjo “juokingas dalykas, 
netiesa,” bet jis už tai apkal
tiną spaustuvę ir “Tiesos” ro

mūsų spaudos bendradarbiai. Ilgametis 
angliakasys I. Vienužis (slapyvardis) ir 
šiandien tebegyvena kietosios anglies 
srityje ir rašo mūsų spaudai.

Sunkių laikų mūsų draugai pergyveno, 
kai vienu metu angliaksių unijos biuro
kratija su John L. Lewisu priešaky pra
dėjo kovą “prieš komunistus.” Mėtė iš 
unijos pažangesnius žmones-veikėjus; o 
išmestas darbininkas iš unijos buvo iš
mestas ir iš darbo!..

■Nemažas skaičius tokių mūsų draugų, 
ypatingai Illinois valstijoje, pergyveno 
sunkius laikus, buvo labai nuskriausti.

Lietuviai angliakasiai suvaidino nema
žą vaidmenį Amerikos darbininkų judė
jime. Neginčijamas ir tas faktas, kad 
lietuviai angliakasiai atliko didelį darbą 
ir bendrame JAV lietuvių kultūros bare!

Abejoju, ar dar tebėra nors vienas lie
tuvis, buvęs angliakasys, kuriam teko 
kasyklose dirbti tuomet, kai samdytojai 
su šerifu Martinu suruošė Lattimer o 
skerdynes, dėl kurių jam teko reikšti sa
vo protesto balsą. Veikiausiai mirtis 
jau bus pasiėmusi juos visus.

Bet Lattimero skerdynės pasiliko JAV 
darbininkų klasės judėjimo istorijoje 
kaip rūstus ir niekad nepamirštamas 
puslapis!

Vargo genami k
Genami vargo, Italijos 

valstiečiai meta savo žemės 
sklypus ir vyksta ieškoti 
darbo, kuris duotų jiems ir 
jų šeimoms kąsnį duonos. 
Į daugelį miestų, pirmiau
sia į didelius pramonės cent
rus — Milaną, Turiną ir 
Romą. Ilgi traukiniai, ku
rie kas rytą ateina į šių 
miestų stotis, palieka ant 
peronų šimtus ir net tūks
tančius keleivių su vargin
gais apnešiotais drabužiais 
ir su skurdžia manta ran
kose. - ' . *

Kiekvienas iš jų turi sa 
vo sunkų likimą, savo per* 
gyvenimus, savo nepakar
tojamą žmogaus gyvenimą. 
Tačiau juos vfeus jungia 
vienas dalykas — troškimas 
geresnio gyvenini 
kuris būtų verta 
do.

Visai neseniai, tik prieš 
metus, oficiali statistika 
pranešė, kad kas tris mi- 

iiiutęs, nuo žemės pasitrau
kia vienas valstietis. Ir štai 
—nauji duomenys, iš kurių 
matyti, kad aštrėja šis kai- 

daktorių, kad jie iš to uždavi- mo ištuštėjimo procesas, 
mo sprendimo kur tai nudan- nes Raįme vįs sunkiau SU- 

durti galus su galais, šiuo 
tas “dingęs sakinys ir kiti ke-'metu Italijos pailamentas 
ii žodžiai” buvo! svarsto naujųjų finansinių

Neįtikintas palygino išspaus- i
dintą Gilmano uždavinio klausimą. Šio . svarstymo 
“išsprendimą” su originalu ir metu buvo oficialiai pa
rado, kad nei vienas sakinys ir skelbta, kad per dvylika 
nei vienas žodis nėra nei pa-! mėnesių iŠ kaimo pasitrau

okio, 
šio var-

keistas, nei išmestas! Ir štai 
čia tą jo uždavinio “išsprendi
mą” paduodu, kaip jis buvo 
“Tiesoje” išspausdintas:

“Sakoma, kad su vienu ku- 
bišku milimetru aliejaus gali 
apkloti vieną kvadratinį met- 

' rą i varidens. • Tai- ;b^3- -viena 
aliejaus molekulę prie kitos, 
pagrečiomis. Jeigu bandysi 
dar daugiau praplėsti aliejų, 
tai jau rodysis vanduo, dary
sis aliejaus klode, skylė. Ka
dangi metras turi tūkstantį 
milimetrų, tai tūkstantis sykių 
tūkstantis yra vienas milijo
nas. Tai tiek aliejaus moleku
lių bus tame kvadratiniame 
metre.”

Ir šito, anot jo paties, “juo
kingo dalyko” Gilmanas per 
mėnesį laiko neįstengė seka
moje “Tiesos” laidoje atitai
syti. Skaitytojus į pelkę įklam
pino (jei kas juo tikėjo) ir pa
liko! Jis tik dabar pripažįsta, 
jog iš to išėjo “juokingas da
lykas,” kai jam pirštu priki
šamai klaida buvo išaiškin
ta. Bet, matote, jis už tai tu
ri apkaltinti “Tiesos’’ redakto
rių už “sakinio ir kitų kelių 
žodžių” nukniaukimą!

Gilmanas sako, ^kad Neįti
kintas reikalauja jį pasakyti,, 
kiek kubiškame aliejaus mili
metre molekulių yra.

Tai buvo ne reikalavimas 
o pastaba, ko jis, savo užda
vinį spręsdamas, nežinojo, 
pirmiausia turėjo žinoti.

Bet Gilmanas nesitenkina nė 
spaustuvės ir redaktoriaus ne-1 
teisingu apkaltinimu. Jis Ne- 
įtinkintam pasisiūlo pagelbėti, 
kaip surasti kubiškame alie-Į 
jaus milimetre molekulių skai
čių. Ir stengiasi savo “juokin
gą dalyką” paskandinti labo
ratorinių priemonių, padidi
namų stiklų, X-ray fotoapa
ratų, paprastam skaitytojui 
nesuvokiamų skaičių ir žodžių 
jūroje.

Bet ir šiuos procesus de
monstruodamas, jis taip ir ne-i

i

ke 480 tūkstančių žmonių.
Padalijus šį skaičių į 12 

mėnesių, pasirodys, kad kas 
mėnesį šalies /kaimo gyven
tojų skaičius sumažėja 
tūkstančių žmonių, o tai 
reiškia, kad Italijos valstie
čių pasitraukimas nuo že
mės pavirto tikra nelaime. 
Paėmus vidutinius skaičius, 
paaiškėja, kad kas minutę 
Italijoj. žemės ūkis praran
da vieną žemdirbį. Jeigu, 
kaip teisingai rašo dauge
lis laikraščių, padėtis kai
me nebus pakeista, jeigu 
vyriausybė ir toliau nesu
tiks įvykdyti žemės refor
mos, kuri likviduotų dvari
ninkų žemėvaldą, netrukus 
Italijos kaime nebeliks nė 
vieno žemdirbio.

A. Krasikovas

Kanada per daug 
užaugino tabako

Toronto. —Praėjusių 
tu tabakas nesuranda

me- 
pa-

; Rankamai rinkos. Vyriau-
■ sybė palengvino gauti
i skolas supirkinėjimui per- 
viršiaus. Vyriausybės palai* 

°! komos paskolos šiam tikslui 
siekiančios $17,000,000.

Turint mintyje tokį per
viršių, šiemet būsią maži
namas tabako sodinimas 
bent 23 procentais. Numa
toma apsodinti apie 90,000 
akerių. x

1960 metais buvo apso
dintą arti 130,000 akerių. 
Praėjusiais metais buvo ap
sodinta 116,570 akerių.

reikėtų milijono molekulių, tai 
jos turėtų būti “kaip žirniai.” 

kvadratiniamįstengia surasti, kiek moleku- xltaip sa ant, _ 
lių telpa kubiškame milimetre, metrui uždengti reikėtų mih- 
o tik daugina, daugina ir nu- jono žirnių.
sidaugina į metrus, kilometrus 
ir mylias, įrodinėdamas, kaip
mažytė yra molekulė!

Per sunku ? Neturi tam rei
kiamų priemonių ?

Tai kam; siūlytis į pagalbą 
kitam, kuomet savajam užda
viniui išspręsti reikiamo mole
kulių skaičiaus surasti nega-

Šiame savo rašte Gilmanas 
atlįeka ir dar vieną “juokin
gą dalyką.” Jis sako, kad jei 
kvadratiniam metrui apdengti 
(sulyg jo padaryta k i a i d a)

Tai ot, vietoje siūlyti kitam 
pagalbą mažai kam įkandamo 
mokslinio uždavinio sprendimo • 
procese, jis geriau padarytų, 
jei pabandytų išspręsti užda
vinį, kiek žirnių tilptų kvad- 
tiniame metre.

Metras turi 39.37 colio. Vię-< 
name colyje tolpa ne daugiau 
5 žirnių, šiuos du skaičius pa
naudodamas, jis galėtų leng-įf' 
vai surasti trečią—kad kvad
ratiniam; metrui uždengti ne-^ 
nereikėtų nė pusės milijono 
žirnių

Neįtikintas
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a Iš LAIŠKŲ
Laisvės” redakcijai mas Impulevičiui jaū buvoGerb.

Iš širdies noriu pasvei
kinti “Laisvės” skaitytojas 
ir bendradarbes Tarptauti
nės maters dienos — Kovo 
8-tosios proga. Leiskite pa
linkėti ne tik jums, laisvie- 
tėms, bet ir kitoms Ameri
kos moterims daug džiaug
smo, laimės ir saulės. O 
džiaugsmas ir laimė negali
mi be taikos, be Užtikrin
tos rytdienos.

Sėkmės,brangiosios Ame
rikos moterys, kovoje už 
tąiką, už šviesią rytdieną!

’ K. Kedaitis
Vilnius, 1963. 3. 2

MIAMI. FLA.

Mielas drauge 
A. Bimba!

Aš net dėkingas jums, 
kad jūs “Laisvės” krisluo
se paraginote visus pažan
giuosius prie organizuotos 
veiklos prieš didži uosius 
žmogžudžius, Hitlerio oku
pacijos laiku, kruvinuosius 
nusikaltėlius Impulevičių ir 
kitus...

Drauguti, būkite tiek ge
ras ir ateikite man į pagal
bą. Dar kartą Krisluose 
paraginkite tiesiog filadel- 
fiečius prie veiklos, nes pas 
mus gyvena tas sutvėrimas 
ir bendrai veikia su Lietu
vos “laisvintojais.”

Praėjusią savaitę buvau 
nuėjęs į Imigracijos ir Na
tūralizacijos raštinę ir pa
reiškiau protestą prieš da
viny Impulevičiui piliety
bėj certifika to. Imigracijos 
tyrinėtojas mano protestu 
labai susidomėjo, nes aš 
jiems parodžiau visus doku
mentus, paveikslus, tilpu
sius “Laisvėje.” Ypač dvi 
pusamžės moterys akių ne
nukreipė nuo pakartųjų ir 
gana ilgai žiūrėjo į unifor
muotą Impulevičių ir į būrį 
žydų, varamų į “geto.” Vis
ko negaliu aprašyti.

Imigracijos raštinėje man 
pasakė, kad pilietybės davi-

Perspėjimas apie netikrus 
vaistus ir “sveikatos maistą”
Įkalbinėjimai, apgaudinė

jimai ir kitoki būdai ameri
kiečių išnaudojimui yra ti* 
riami Vašingtone Specia
laus Senato Komiteto. Šio 
Komiteto pirmininko, Mi- 
chigano valstybės senato
riaus Pa£ McNamara, vado
vaujami apklausi n ė j i m a i 
prasidėjo 1963 m. sausio 
men. 15 d.

“Senų laikų medicinos pa
rodija yra pakeista sofisti- 
kuotų prikalbinę to jų ir ap
gavikų, ” pasakė sen. McNa- 
mara. “Vien tik kenčiu 
nuo sąnarių uždegimo .(art
rito) ligoniai išleidžia dau
giau kaip 250 milijonų do
lerių už netikrus vaistus, 
gydymą ir gydymo priemo
nes. Vartotojo protekcija 
pasidarė vis didėjantis vie
šas susirūpinimas. Aišku, 
kad vartotojui reikia, ir jis 
turi teisę, gauti daugiau in
formacijų.”

“Senesnio amžiaus pilie
čiai kenčia daug daugiau 
negu jaunesnio amžiaus. Jų 
gyvenimo santaupos, išleis
tos niekam netikusiam “gy
dymui,n apgaulingos į pen
siją išėjimo programos, be
vertė žemė ir t. t. niekad 
negali būti vėl sugrąžinti 
metams bėgant. Gailėjima- 
■siitprarasto turto išblyks- 

prieš senesnio amžiaus 
žinonių širdgėlą už sudėtas 
viltis ir tikėjimą į apgau
lingą gydymą ar netikrą 
pažadą/’ pažymėjo Senato
rius McNamara.

svarstomas: duoti, ar ne
duoti?.. Buvau trijose žy
dų laikraščių redakcijose, 
prašiau patalpinti žinutes 
tuo reikalu, bet, kol kas, dar 
nieko konkretaus nepavyko 
nuveikti. Izraelio konsula
te daug man pagelbsti ir 
duoda patarimų. Buvau nu
rašęs laišką žydų kongresui 
New Yorke, tai didelė ir 
stipri organizacija. Bet, 
kol kas, negaunu atsakymo. 
Rašysiu vėl. Taipgi buvo 
pasižadėjęs bendrai veikti 
pažangus ukrainiečių klu
bas, bet ir jų nesigirdi.

Tai tokios pas mus nau
jienos.

Linkiu sveikatos ir sėk
mės. >

J. K. 
Philadelphia, Pa.

I ČEMPIONĄ NUŠOVĖ 
POLICIJOS STOTYJE

Indianapolis. — Policijos 
stotyje buvo klausinėjamas 
Kari Nessleris, 31 metų 
amžiaus. Jis staigiai išsi
traukė peilį^ir perplovė sau 
rieselį. Kada policininkas F. 
Spalina bandė jį gelbėti, tai i 
Nessleris pačiupo policinin
ko revolverį ir įrėmė jam 
į pilvą. Ten buvęs detekty
vas paleido du šūvius ir 
Nesslerį nušovė.

Antanui Bimbai
pagerbti BANKETO naujienos 
geros. Brone Keršulienė pra
nešė, kad ji jau pardavusi 30 
banketo bilietų. Per “Laisves” 
administraciją bilietų pirkimas 
eina gerai. J. Bekampis, ku
ris dar vis sukinėjasi aplink 
Philadelphiją, rašo, kad jie 
šešiese atvažiuos j banketą. 
Jis mano, kad iš Philadelphi- 
jos atvyks bent keletas mašinų 
su svečiais į banketą. Gražu 1

Laukiame naujienų iš kitų 
kolonijų. Prašome įsitėmyti, 
kad banketas bus sekmadienį, 
Kovo-March 31 d., New Na
tional Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyne, N. Y. Pradžia 2-rą 
vai. dieną. Bilietas $3.50.

Daug amerikiečių berei
kalingai išleidžia bilijoną 
dolerių už beverčius vais
tus ir “sveikatos maistą,” 
apskaičiuoja federaliniai 
ekspertai. Pusė pinigų yra 
išleidžiama Už taip vadina
mą “sveikatos maistą.” Štai 
keli pavyzdžiai, duoti liudi
ninkų Senato komitetui:

—Dėžutė jūros druskos, 
Verta 12 centų, buvo par
duodama krautuvėse už 
$1.50 su priedanga, kad ji 
gali išgydyti ligas, net ir 
vėžį bei beprotybę.

—“Vėžio gydymas,” par
duodamas už $9,50 už vieną 
penktadalį šaukšto, buvo iš
tirtas chemikų, kurie rado, 
jog tų vaistų sudėtyje ne
buvo nieko kito, kaip tik mi
neralinė alyva.

— Vitaminų ir mineralų 
tabletės, kurios yra parduo
damos vaistinėse už $5, bu^ 
vo pardavėjų, einančių nuo 
durų prie durų, parduoda
mos už $24.

—Gerai pažįstamas lekto
rius apie sveikatą buvo nu
teistas Kalifornijoje už par
davimą “Ambrosia of Gods” 
—vaisto nuo visų ligų, o to 
vaisto sudėtį sudarė “tik 
medus.”

Padėti apsaugoti ameri
kiečius nuo tokių apgavys
čių Federalinė Maisto ir 
Vaistų Administracija da
bar ruošia “Apgavysčių Ka
talogą.”

A. C. N. S.

Visos siūlės braška, 
bet dar laiko

Dabar, žiemos laiku,.; kai 
šiaurėje šalta, tai Miamėje 
ir Miami Beach, kurie ge
riausiai biznį daro iš turis
tų, ar tu paimsi laikraštį, 
ar atsisuksi televiziją, ar 
kur bus kokia iškaba, visi 
rėkia, šaukia, garbina tu
ristus, kad ir vaidmainin- 
gbi. Mat, jei turizmas kiek 
sulėtėtų, tai visokiam biz
niui pakenktų. Todėl visi 
jį garbina, visi vienas kitą 
drąsina.

Jie šaukia, kad šią žiemą 
labai daug turistų, būk Mi
ami mieste ir Miami Beach 
niekaip nebegalima rasti 
tuščio kambario ir tt. Pa
sidairius aplink, nesinori 
tam tikėti. Kur mes gyve
name, toje apylinkėje labai 
daug vidurinės klasės tai]) 
vadinamų “motelių” ir be
veik kiekvienas turi iška
bas “Vacancy.” Eilės tuščių 
krautuvėlių. Visa tai nero
do, kad būtų negalima ras
ti tuščių kambarių.

Atrodo, kad kubiečiū pa
bėgėlių ’ garbinimo medaus 
mėnesis neužilgo prarūgs. 
Iki šiol jie čia buvo kvie
čiami, vaišinami, pinigais 
apipilami, ant rankų nešio
jami, — žinoma, gal ne vi
si— yra ir tokių, kurie ir 
dirba. Jų čia pribėgo tiek 
daug, kad jau mūsų miesto 
“tėvai” jiems sušėrė viso
kius fondus, o savo žmo
nėms neturi nikelio. Jau ir 
mūsų miesto majoras High, 
kubiečių patronas, “susirū
pino,” ką reikės daryti, ka
da jau savi piliečiai prade
da nebepakęsti tų kubiečių 
garbinimo, ypač protestuo
ja negrų bendruomenė. Mat, 
iš daugelio negrų kubiečiai 
atima darbus ir iš namų va
ro.

Pagaliau mūsų majoras 
šio mėnesio 3 d. išstojo 
didlapyje su savo planu tuo 
reikalu, bet maža vilties, 
kad daug ką jis veiks.

1 •

Ir ne tik kubiečių reika
lai neina, kaip reikia. Tie 
“tėvai” turi ir daugiau bė
dų. Jie sykiu su Dade ap
skrities “tėvais” per praė
jusius penkerius metus dir
bo, prakaitavo, lipdė taip 
vadinamą Metropolitan val
džią. Tai būsianti didele 
ekonomija, sumažinsianti 
taksus ir tt.

Prabėgo penkeri metai, 
daug prikalbėta ir daug pa
žadėta, bet nieko dar neiš
tesėta. Visokie politikie
riai daug barėsi, mėtė vie
ni kitus iš ofisų, buvo iš
metę ir patį (jis aiškina, 
kad pats pasitraukė) 
didįjį to didžiojo Metro
politan© čyfą Mycner, pas
kui vėl susigalvojo, ir jis 
grįžo. Bet tada išmetė iš 
ofiso piliečių išrinktą šeri
fą. Dabar tą reikalą spręs 
teismas.

O valstijos plotme ponai 
politikieriai sugalvojo, kaip 

padaryti valstijoj daugiau 
politikieriams vald v i e č i ų 
Jie sugalvojot ' taip vadina
mą ^‘Reapportionment,” tai 
savos rūšies pakeitimą vals
tijos balsavimų sistemos — 
padaryti daugiau vietų Ta- 
lahassee su geromis algo
mis.. Vasario 26 d. piliečiai 
tą klausimą balsavo. Bet 
piliečiai ėj5^ balsuoti labai 
neskaitlingai, til$ 22% pilie
čių tebalsąvoyO Dade ap
skrityje, kuris skaitlingiau
sias žmonėmis, iš 411,214 
balsuotojų balsavo tik 107,- 
000 arba 20%. Matomai, pi
liečiai nusivylė balsavimais 
—suprato, kad tai tik politi
kieriams darbų darymas.

žilas Juozas

Binghamton, N. Y.
Išsiskyrė iš mūsų tarpo
Vasario 20 dieną, anksti 

ryte, Wilson Memorial Hos- 
pitaly po sunkios ir ilgos 
ligos mirė LDS 6 kuopos 
narė Anelė Kaminskienė 
(Kupriu tė). Velionė buvo 
gimusi ir augusi gražioje 
Urelių kaimo apylinkėje. 
1913 metais ji atvyko į šią 
šalį ir tais pačiais metais 
susituokė su Jonu Kamins
ku—sukūrė šeimos židinį ir 
per ilgą laiką gyveno Bing- 
hamtone. Abu dirbo Endi
cott Johnson Corp, avalynės 
išdirbysteje. Geresniam su
sisiekimui su darboviete, 
įsigijo savo naują gražų 
namelį 18 Rogers St., John
son City, N.. Y., ir linksmai 
persikėlė į jį gyventi, kur 
ir gyveno iki mirties. Ve
lionė buvo atsjpalaidojusi 
nuo religijos. Ji blaivu 
protu, atviromis akimis 
žiūrėjo į rytus, iš kur kilo 
šviesos ir tiesos kibirkštys, 
rodančios žmorfijai laisvės 
ir laimės gyvenimą. Ir ji 
tikėjosi jo sulaukti ir šioje 
šalyje. \

Velionė pėr ilgą laiką bu
vo Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo 23 
kuopos narė. Tiesa, į platų 
jo veikimą, dėl gyvenimo 
sąlygų, nebuvo įsijungus, 
tačiau progreso ir apšvietos 
idėjos jai buvo giliai širdy
je. Velionė buvo ir LDS 6 
kuopos narė. Buvo viena iš 
kuopos kūrėjų 1930 metais 
ir pavyzdingai išlaikė šios 
garbingos organizacijos tei
ses.

Velionė buvo ramaus, 
draugiško būdo ir su visais 
gražiai sugyveno. Ji buvo 
motina, išauklėjo sūnų Joną 
ir dukterį Onutę.

Velionė buvo pašarvota 
Laskowskio koplyčioje, ku
rią skaitlingai lankė jos 
draugai ir kaimynai.

Penktadienį, vasario 22 d., 
apie 2 valandą popiet, prisi
rinko velionės draugų, pa
žįstamų ir giminaičių pilna 
koplyčia. O ji gražiai pa
puošta guli karste, gra
žiausiame gėlyne. Tai pas
kutinė jai dovana nuo gi
minių ir draugų.

Dideliame liūdesyje liko 
jos mylimas gyvenimo drau-

gas Jonas Kaminskas, duk
tė Mrs. Stanley (Anna)
Mainionis ir jos šeima, sū
nus John Kaminsky Jr. ir 
jo šeima, abeji Bingham- 
tone, brolis ir dvi sesutės 
Lietuvoje, daug giminaičių, 
draugų ir kaimynų.

Laidotuvių vedėjas, kaip 
ir visada, perskaitė momen
tui paruoštą savo maldelę. 
Jonas Vaicekauskas skaitė 
iš knygos momentui pritai
kytą kalbą (autoriaus pa
vardės nenugirdau). Po to 
slinko ilga eilė pro karstą 
dar sykį ir ant visados pa
žvelgti j mūsų draugės A- 
nelės malonų veidą .

Velionės kūną į Vestai 
Hills Memorial Parką pa
lydėjo didelis, gražus būrys 
LDS 6 kuopos narių ir jos 
asmeninių draugų bei kai
mynų.

Kapinėse laidotuvių vedė
jas velionės šeimos vardu 
paprašė visus dalyvius su
sirinkti į jos kaimyno užei
gą, kur buvo paruošti už
kandžiai.

Ilsėkis, miela. Anele, ra
mybėje tame gražiame par
ke!

Ona Wellus

Vhntrea’ Canada
Supiltas naujas kapas
Žaibo greitumu montrea- 

liečius apskrido žinia, kad 
dėl gydytojo neapdairumo, 
nuo trukusio apendicito ko
vo 2 d. mirė Antosė Milevi- 
čienė - Bunkutė, sulaukusi 
64 m. amžiaus, palikdama 
didžiausiame liūdesyje gy
venimo draugą — Kazį Mi- 
levičių, brolius Valių, Praną 
ir Alfonsą Bankus, gyve
nančius JAV, sesutę Zuza
ną, brolius Antaną, Juozą 
ir Stasį, gyvenančius Tary
bų L i e t u v oje, : labai daug 
draugų ir pažįstamų.

Velionė iš Lietuvos paėjo 
iš Rudikių km., Akmenės 
rajono. 1928 m. atvyko į 
Montrealą, Kanadą. 1929 
m. sukūrė šeimyninį gyve
nimą. Jai, kaip ir visiems 
to laiko ateiviams, teko per
gyventi labai daug sunku
mų, pajusti didelį išnaudo
jimą darbe, kas nemažai 
susilpnino jos sveikatą. To
dėl sveikatos atžvilgiu 
prieš 17 metų persikėlė 
gyventi ant ūkio, kur ma
nė turėti ramesnį gyveni
mą.

Velionė buvo labai darbš
ti, nepaprastai švari (gal 
dėl to žmonės, kurių vasarą 
gausiai atsilankydavo į jų 
ūkį, godžiai norėdavo įsigy
ti ūkio produktų), labai ma
lonaus būdo,, draugiška, vai
šinga, su visais mokėjo gra
žiai sugyventi, todėl įsigijo 
nemažai draugų. Velionė, 
kaip ir jos gyvenimo drau
gas Kazys ir broliai, buvo 
laisvų pažiūrų, troško, kad 
būtų palaidota laisvai, bet 
sąlygos taip susiklostė, kad 
jos troškimai nebuvo įgy
vendinti—palaidota su baž
nytinėmis apeigomis..

Šermenyse dalyvavo visi 
trys broliai — Valius., Pra
bas ir Alfonsas ir dvi bro
lienes iš JAV. Kadangi ve
lionė buvo pašarvota virš 
40 mylių nuo Montrealo — 
St. Lin miestelyje, tai dau
gelis montrealiečių, nors ir 
labai norėjo atsilankyti į 
šermenis, negalėjo. Vienok 
laidotuvių dieną, nors gam
ta parodė didelį savo žiau
rumą — buvo labai blogas 
oras, ypatingai sunku buvo 
vairuoti automašinas, vie
nok atsilankė gana gražus 
būrys montrealiečių ir vie
tinių. Velionės karstą, ku
rį puošė virš dvidešimt vai
nikų ir buvo labai gražiai 
pašarvota, aplankė mieste-

Paieškojimas
Ieškau savo, vyro brolio Leleikos 

Juozo, gimusio Zarasų rajono Pa- 
duščio kaimo. Išvyko iš Liepojaus, 
Latvijos, 1917-18 m. į Chicagą. No
rėčiau žinoti, ar jis gyvas, ar mi
ręs. Prašau pranešti man. Būsiu 
dėkinga.

Vilnius
Komjaunimo 65, b. 8
Leldikienė Koste
Lithuania, USSR

Washingtonas. — JAV 
specialistai ieško būdų, kaip 
pigiau paversti sūrų van
denį į prėską.

lio majoras ir kiti miestelio 
pavaldiniai.

Po laidotuvių, Milevičių 
ūkyje, palydovai, šeiminin
ko ir velionės brolių ir bro
lienių buvo draugiškai pri
imti ir skaniai pavaišinti.

Velionės gyvenimo drau
gui, broliams, giminėms ir 
artimiesiems giliausia mano 
Užuojauta, o velionei amži
nos ramybės!

P. Kisielienė

Kristalo tekintojai
vo 50 centų, vyrams mokė-- 
jo dolerį. Darbas į vyrų 
skyrių buvo sunku gauti, 
bet į moterų—visuomet vie
tos būdavo.

Darbininkai buvo neorga
nizuoti, tai bosai elgėsi, kaip 
norėjo. Vyrų uždarbis bu
vo apie $12 savaitei. Jeigu 
kuris uždirbdavo daugiau, 
tai ant to . darbo mokestį 
numažindavo. Vyrai susi
tarė, kad daugiau neuždirb
tų kaip $12.

Kurie darbą išmoko vie
nos kompanijos įmonėje, 
ten turėjo dirbti. Jeigu ku
ris pamesdavo ir nueidavo 
į kitą stiklo tekinimo dirb
tuvę, tai kai tik bosas su- 
žindavo, kur pirmiau dir- • 
bo, tuojau atleisdavo iš dar
bo. Darbdaviai turėjo tarp . 
savęs sutartį. Kur darbo 
mokėsi, ten darbininkui mo- . 
kėjo 10 centų į valandą ma
žiau. Darbininkas, norėda
mas savo pirmojo boso atsi
kratyti, turėjo apleisti mies
tą

Iš lietuvių ten dirbo S. 
Vaineikis, Purvis - Herman, 
Narvydas, Virbyla, Ginkus ■ 
ir kiti.

Jau daug metų praėjo, kai- • 
nutekintas stiklas išėjo iš 
mados. Dirbtuvės užsidarė. 
Paskutiniais keleriais' me
tais vėl krautuvėse matosi 
tokie stiklai, tik jau ne A- , 
merikoje dirbti — daugu
moje iš Austrijos arba Bel
gijos importuoti. Ten dar
bininkai pigiau juos pada
ro.

Patsai ponas Straus jau 
seniai miręs. Jis nuskendo 
su laivu “Titaniku.” Jo tur
tus: didžiąsias departamen- 
tines krautuves — Abraham 
ham & Straus, Macys ir ki
tas — valdo jo palikuonys.

Margaret Valilionienė

Kas nežino, kaip gražus 
rankomis ištekintas stiklas 
(Cut-glass). Nepagal'v o ją 
žiūrovas, kokiose sąlygose 
tas grožis, padaromas. Ne
pamenu, kas man pasakė, 
kad galima gauti darbą 
Abraham & Straus dirbtu-j 
vėje, kuri radosi New Yor- 
ko žemutinėje miesto daly* 
je. Aš jau arti metus lai
ko buvau su kriaučiais strei
ko lauke. Apsidžiaugiau, 
kad bile tik darbą gausiu.

Imdavo apie valandą laiko 
nuvažiuoti į darbą. Atsikel
davau 5 vai. ryto, nes tek
davo pusvalandį paeiti iki 
gatvekario. Gatvės, buvo 
apytamsios — vienur kitur! 
spinksėdavo menka šviesa.! 
Baisiai bijodavau, kad ne
sutikčiau kokį blogą žmogų. 
Tik pieno išvežioto j ai kar
tais pravažiuodavo su labai 
tarškančiais ratais.

Darbas prasidėdavo 7 vai.’ 
ryto ir trukdavo iki 5:30 
vakaro, pusė valandos pie-i 
turns. Šeštadieniais dirbda-l 
vome pusę dienos. Mane 
mokė vokiečiu kilmės senu
kas. Buvo geras žmogus, 
stengėsi man padėti, kad 
greičiau darbą išmokčiau.

Kol mokiausi, algos mo-i 
kėjo $6 savaitei, bet kada; 
jau darbą išmokau, reikėjo; 
pradėti dirbti nuo kavalkų.! 
Nebuvo galima uždirbti 
daugiau, kaip $4 per savai-' 
tę. Darbas buvo labai var
ginantis. Stiklą reikėdavo; 
labai saugoti, nes jeigu te
kėlas pataikys į nepažymė
tą vietą, stiklas jau suga
dintas, už padarytą nuosto
lį iš algos išskaitydavo.

Kitame kambaryje dirbo; 
! vyrai. Ir jų skyriuje buvo 
, baisus darbininkų išnaudo-1 
• j imas. Vienok, vyrams už i 
tokį pat darbą mokėjo dau-j 
giau. Kur moterys gauda

I

Worcester, Mass.

NAUJI FILMAI 
“Apkasų gėle” — iš žurnalisto A. Šalčiaus 

kelionės po Lietuvą 1962 metais; 
“Nenusimink, Virginijau”—kino apybraiža, 

ir keletas kronikinių žurnalų.
BUS RODOMI

Penktadienį, Kovo 15 March 
Pradžia 7 vai. vakaro. Rodys Jonas Grybas. 

LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT ST. 
Kviečiame Worcesterio ir apylinkės lietuvius 

pasinaudoti šia reta proga.
Rodymas užims virš dviejų valandų.

Rengia LLD 11 kuopa

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, M D.

“Laisvės” piknikas šiemet įvyks 
Birželio-Junc ^3, Slavų parke, 6526 
Ilolabird Avė. Prašome Philadcl-- ■■ 
phijos ir vietinius “Laisvės” priete- 
lius pasižymėti pikniko vietą ir lai
ką ir nerengti tą dieną savų drau- ’ ‘ 
gijų parengimų, o skaitlingai daly- .» 
vauti mūsų ALDLD 25 kuopos ren
giamame'piknike.

Rengimo Komisija (19-20)
. ----------------------- --------- * , ' t

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopo# narių žiniai 

Trečiadienį, kovo 13 d., 7:30 vai.
vak., įvyks kuopos mitingas “Lais
vės” svetainėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke.

Visi nariai prašomi dalyvauti? Tu
rėsime žinių iš Centro ir Kuopos ' 
reikalų, kuriuos reikia apsvarstyti.

Komitetas /(19-20)

OZONE PARK, N. Y. 1
LLD 185 kp. susirinkimai įvyks 

kovo (March) 13 d., 7:30 valĄvak., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parko. X—

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba (19-20) .

BROt’KTON, MASS.
Naujų filmų iš Lietuvos rodymas 

įvyks Kovo-March 17 d. 2 vai. po
piet, Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėjo, 8 Vine St., Montello. Rengia 
ALDLD 6 kuopa. Rodys Jonas Gry
bas. Rengėjai (20-21)

5 p.-LaisVė (Liberty)—Antrad., kovo (March) 12, 1963
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
70 metų architektui
Vytautui Žemkalniui

Šiomis dienomis kaunie-i;
čiui architektui Vytautui
Žemkalniui sukako 70 metu.' ■v I
Tai reikšminga asmenybė—

I kultūrininko ir visuomeni-į nauj0 ls pazan-|
ninko. Dramaturgo Lands- gaus konsultacijų ir patari-’ 
bergio — slapyvarde “Žem- mų forma jubiliatas įnešė,:

Isultacijų suteikė Vilniaus 
restauracinės dirbtuvės ar- 

‘ chitektams, restauruo j a n t
Vilniaus architektūros pa- 

I minkius.”
Ir Kaune

“Daug naujo iš pažan-

kursuose, skaitė paskaitas 
statybos ir architek t ū r o s 
klausimais. Kiek mes čia 
žinom, būdamas Australi
joj, ten pastatęs kelis įspū-. 
dingus pastatus, Žemkalnis! 
ten paruošė su piešiniais I ną, “Laisvės” salėje, Lietu- 
kapitalinį senosios Vilniaus i vių Moterų klubas suruošė ■» • . i . _ • i -i i •‘m i /• • -n /r . 1-^ • •

Įspūdingas, sėkmingas buvo 
Moters Dienos minėjimas!

Sekmadienį, kovo 10 die- i bado nėra ir nebus. Jeigu <<r •_ - m t i......

kalnio”—sūnūs pradinę mo-

niuj, baigė Rygoj. Po to 
Rygoj įstojo į Politechnikos 
Instituto Are h i t e k t ū r o s 
skyrių. Pirmasis pasaulinis 
karas sutrukdė. 1922 me
tais išvyksta į Romą, k u r 
priimamas į Architektūros 
mokyklos trečiąjį kursą. Po 
metų baigė gaudamas ar
chitekto diplomą “Laura in 
Architectura.” Nuo 1925 
iki antrojo pasaulinio karo 
Žemkalnis Lietuvą papuošė 
24 gyvenamaisiais - buiti
niais namais, 5 vidurinėmis 
mokyklomis, 10 ligoninių, 4 
visuomeninio pobūdžio pa
statais, 5 pramoniniais ir 
apie 10 įvairios paskirties 
paminklų. 1939 metais pa
skirtas Vilniaus vyr. archi
tektu, jo vadovaujamas ar
chitektų kolektyvas ėmė 
ruošti Lietuvos sostinės pir
mąjį generalinį pertvarky
mo planą, tuoj pat sutvarkė

Žemkalnis ne tik puikus 
specialistas, bet ir visuome
nininkas. Plačių pažiūrų, 
išsimokslinęs, jis nepakentė 
bet kokio kulto — religinio 
ar asmeninio. Už tai 1944 
metais naciniai okupantai 
atleido i į iš pareigų ir iš
trėmė iš jo taip numylėto
Vilniaus, o vyresnį sū-' 
nų Gabrielių išvežė į Vo-| 
kietijos mirties stovyklas, j 
Suklastuotais dokumėhthlš ' 
tėvas iškeliavo paskui sū- 
nų, ieškodamas būdų jam 
padėti ir išgelbėti.

Karo audros, kartu su de-1

' architektūros veikalą, kuris i Tarptautinei Moters Dienai 
karts nuo karto papildomas'—Kovo Aštuntajai — pa
laukia išleidimo Vilniuje. į minėti mitingą. Salei kupi-

Kartu su visa Lietuva ir | nai prisipildžius žmonių, 
lietuvių kilmės amerikiečiaiI pirmininkė Ieva MizarienėUiti 1UI lllct Jll UI liet Lclb įUCbU, i ~ . j 1 .

sprendžiant Kauno miesto; Hnki jubiliatui dar ilgaiIpakvietė pirmiausia Aido 
užstatymo problemas (pvz., 
Janonio (Parodos) aikštėsiv
užstatymas, P r a m p r o k to; zeW!
Rūmai, 
rajonai 
kos Instituto studentu mies
telis ir kiL). Tenka tik ste-Į 
bėtis, su kokia energija bei 
kūrybiniu užsidegimu ir; 
šiandien iis dirba prie brai
žybos stalo, projektuoda
mas Onkologinį Institutą ‘ 
Vilniuje.”

Tuoj išeidinės K 
didieji dienraščiai

Praėjusią savaitę Niujor
ko didžiųjų dienraščių lei
dėjai susitarė su streikuo
jančiais spaustuvių darbi
ninkų unijos vadovais dėl 
baigimo streiko, kuris tęsė
si daugiau kaip tris mėne-

kokių trūkumų ir atsirastų, 
tai kitos tarybinės respubli
kos mums stotų talkon; pa
vyzdžiui, gyvuliams pašaro 
mes galime gauti iš Ukrai-i 
nos — koncentruoto paša-; 
ro. Kiek tai liečia žmones, 
jie sotūs, pavalgę. Krautu
vės pilnos maisto produktų.

Kalbėtojas priminė, kas • 
buvo Lietuvoje 1928 r 1929! 

; metais, kai baisios liūtys' 
buvo nusiaubusios Lietuvą;

i tuomet iš tikrųjų buvo ba- 
! das ir daug gyvulių krito 
dėl pašarų stokos.

Pernai, V. Zenkevičius nu- 
I rodė, Lietuvoje ' buvo pri- 
; melžta pieno daugiau nei 

Tuomet Mizarienė per- • tepraėjusiais metais, nežiū- 
‘ skaitė Justo Paleckio gra-Į rint lietingos vasaros.
žų, jausmingą sveikinimą,! Kalbėtojas plačiai aiškino 
prisiųstą m ū s ų moterims' apie naujas statybas Lietu- 
Kovo Aštuntosios proga. , voje, apie Elektrėnus, apie 

I ši mitingą Moterų Klu-! Kėdainių chemijos kombi-

darbuotis, savo sukaupta Chorą, vadovaujant Mildred 
patirtimi puošiant lietuvių Stenslerienei, padainuoti.

! ! Aidiečiai sudainavo ketu-
nauji gyvenamieji! Nuoširdžiausius sveikini-' rias dainas: “Ant Nemuno 

i, Kauno Politechni- mus Jubiliatui iš Niujorko i kranto” — Dvariono, “Li-
■ pasiuntė ir Amerikiečių Lie- : nelius roviau”—Švedo, “Vii- i 
i tuviškasis Fondas, kurio vie-! niuj žydi liepos” — Kavec-!
nu iš entiziastiškiausių pa- ! ko, ir vieną dainą iš Šim- 
skatintojų architektas Žem- ’ kaus operetės “Čigonų.” So- 
kalnis buvo. O Lietuvoj Įlįstas buvo Augustinas leš-i 
Aukščiausios Tarybos Pre- i manta.

izidiumas (pirm; J. Palec-! 
kis) apdovanojo Vytautai 
Žemkalni Garbės Raštu.
Lietuva vėl gaus didžiausią 

premiją
Kai praėjusiais metais 

Eduardas Mieželaitis gavo 
didžiausią literatūrinę pre
miją TSRS, net aršiausi 
šios santvarkos priešai lie-

Jei toks Mykolaitis-Puti
nas, lietuvių klasikas, nese
niai užtikrino “niekad nesi
gailėjęs likęs Tėvynėje,” tai 
užklaustas, ką pats Žemkal
nis galvojąs apie išeivijos 
metus, atsakė: “Man labai 
gaila tų 15-kos metų, ku
riuos aš praleidau emigraci
joje. Labai esu patenkin
tas., kad grįžau, ir visas sa
vo jėgas atiduosiu, perteik
damas sukauptą patirtį jau
najai Lietuvos architektų 
kartai.” Šie žodžiai patvir
tinami darbu!

Šios pastraipos rašytojas 
drįsta iššaukti nors vieną 
išeivijoj esantį kultūrininką 
išdrįsti savo patriotizmą pa
lyginti su lietuviu žemkal- 

; niu!
Vertina Žemkalnio 
kūrybinį palikimą

Kėvišas, !
“...Kalbant apie Vytauto 
Žemkalnių kūrybą, reikia 
pažymėti, kad jo eita tiesiu 
savitu keliu, neklaidžiojant 

šimtimis tūkstančių kitų'po praeities architektūros 
lietuvių tremtinių ir išeivių, stilius, nesivaikant “ultra- 
ilgai blaškė Vytautą Žem- modernių” formų, manierų, 
kalnį toli nuo tėvynės. At-i Tą kelią jam, mąstančiam 
sirado net Australijoje. Ten' a r c h m i t e k t ui, palyginti,

bas pakvietė svečiais - kal
bėtojais Marytę Zenkcvičie- 
nę ir Vytautą Zenkevičių, 
TSRS Ambasados Washing- 

tuviškos kilmės amerikie-i tone II-ąjį sekretorių.
čiai kiek sutriko. Net “Vie-Į Pirmiau kalbėjo M. Zen- 
nybėje” buvo išdrįsta tuo kevičienė. Jausmingai, įspū- 
reikalu pakomentuoti. Ką i dingai ji kalbėjo! Pirmiau- 
tik Ameriką pasiekusis “Li- i šia, Lietuvos moterų vardu 
teratūros ir Meno” 9 nume-; pasveikino JAV lietuves 
ris dabar gi pradžiugino ži
nia, kad lietuvis skulptorius 
Gediminas Jokūbonis, pri
statytas kandidatu gauti šių 
metų Lenininę premiją už 
skulptūrą! Tai nebūtų siur
prizas. Vargiai tuo susido
mės Amerikos spauda, nes 
taip jau mūsų Valstybės 
Departamente sutarta, kad 
lietuviai, gyvieji Lietuvos 
lietuviai, neturi Amerikoj

Rajo architektai Putna, nej rodytis, nei būti rodomi. 
, Zeidotas^ toliau: Bet pasauly tai, be abejo, 

7 SySpau]<s Odelio dėmesio
ivertinimo. c.

greitai pavyko surasti: jo 
kūryboje atsispindi logiška 
modernios architektūros

jis dirbo architektu.
Nuoširdi meilė Lietuvai
Rašo “Literatūroj ir Me- į dvasia. /

ne” architektai J. Putna, N. I Architekto V. Žemkalnio 
Kėvišas ir A. Zeidotas: “Ta-; suprojektuoti ir pastatyti 
čiau prisirišimas prie gim-!pastatai pasižymi aiškiu 
tinės, didelė meilė Lietuvai,planu, harmoningomis, 
Vytautui Žemkalniui buvo-lakoniškomis, patrauk- 
kasdieniu sielvartingu susi- liomis architektūrinėmis 
mąstymu tolimoj emigraci- formomis. Stebėdami laiki- 
joj... jis galutinai apsi- nuosius Respublikinės Bib- 
apsisprendžia ir 1959 metų j liotekos (buv. Prekybos ir 
pavasarį grįžta į tėvynę.” pramonės rūmus Donleičio 
Tais pačiais metais Vytau- gatvėj, Kūno Kultūros Rū
tas Žemkalnis priimamas į mus, buv. Pienocentro Rū- 
Lietuvos Miestų ir Kaimų! mus Laisvės alėjoj (dabar 
projektavimo Institutą Kau- žemės ūkio Akademijos stu- 
ne vyr. architektu, kur ir studentų bendrabutis), rū

mus Vidūno alėjoj, kur da
bar yra Cheminės Technolo
gijos fakultetas, ir kitus pa
status (visi jie Kaune), ma
tome, kad autorius surado 
jiems įdomų, savitą archi
tektūrinį išsprendimą, to
kias formų proporcijas, ku
rios maloniai ir nuotaikin
gai veikia praeivį, ugdyda
mos jo estetinį jausmą, su
keldamos pasigerėjimą ar
chitektūrinės minties bran
dumu. Savo kūriniais ar
chitektas papuošė ir daugelį 
kitų Lietuvos miestų bei 
kaimų vietovių.”

Žemkalnis—autorius
Jaunieji architekto Žem

kalnio kolegos nurodo, kad 
jubiliatas niekad nebuvo 
abejingas įvairioms visuo
meninio gyvenimo sritims, 
Žemkalnis yra parašęs daug 
straipsnių archi t e k t‘ū r o s 
klausimais, dalyvavo paro
dose, architekūriniuose kon-

šiandien darbuojasi.”
. Vienintelis grįžęs 

' intelektualas
Išeivijoj tiesiog juokingai 

ir naiviai Brazaičio ir Ras- 
tenio grupės žmonės “svars
to tautinės ištikimybės” 
problemas. Prelegentas J. 
Girnius ir autorius knygos 
“Tautinė ištikimybė” išgąs
tingomis akimis nutyli už
klausimą, “O kaip reiktų ta
da svarstyti architekto 
Žemkalnio sugrįžimą Tėvy
nėn?”

Į tai, kaip rašo jaunieji 
architektai straipsnyje “Vi
sas jėgas atiduosiu jaunie
siems”: “...Grįžęs į Tėvy
nę jis (Žemkalnis) tuojau 
su entuziazmu įsitraukė į 
kūrybinį darbą. Pasitelkęs 
jaunų architektų grupę, V. 
Žemkalnis paruošė Vilniaus 
miesto Senamiesčio 41 kvar
talo rekonstrukcijos projek
tą, nemažai naudingų kon-

Penktadie n į “Laisvės” 
raštinėj lankėsi geras laik
raščio rėmėjas Antanas 
Navikauskas. Jis buvo ly
dimas dukters Teresės 
Rochwell’ienes. Duktė Te
resė puikiai vartoja lietu
vių kalbą.

Navikauskas per žiemą 
gyvena pas dukterį Teresę, 
West Hempstead, L. L, o 
vasarą važiuoja, gyventi 
pas sūnų Joną Navikauską, 
gyvenantį New Canaan, 
Conn.. Sūnus yra daržinin
kystės biznyje, peizažistas, 
(landscaping). Tad tėvas 
ir sūnus dirba vasaros laiku.

Navikauskas yra apie 72 
m. amžiaus, bet atrodo ge
rai, tvirtas žmogus. Išei
nant, Navikauskas atsinau- 
jino laikraščio prenumera
tą, ir dovanų ($11) paliko 
laikraščio reikalams.

Linkime Navikauskui ir 
jo šeimai geriausios sėk
mės. L. K—te

Nuoširdžiai dėkoju
Šį sezoną mane ištiko il

ga ir man daug rūpesties 
teikusi liga ir operacija. To
kioj padėtyje atsidūrus bū
tų neapsakomas vargas, jei 
ne-būtų pagelbstinčių žmo
nių. Jų buvo.

Didžiai esu dėkinga Aldo
nai Imilkowski (Milenkevi- 
čiūtei), kuri mane visą lai
ką ligoninėj lankė, namuose 
prižiūrėjo ir tebeprižiūri. 
Taipgi dėkoju Juozui Weiss 
už huvežimą į ligoninę ir 
lankymą; dažnai lankyto
jai Julijai Šimkienei, ir vi
siems asmeniškai ar paguo
dos laiškais mane lankiu
siems.

moteris, pažangietes, ir pa-, 
dėkojo joms už tai, kad jos, 
praėjusio karo metu, viso
kiais būdais rėmė Lietuvos 
žmones — mezgė, siuvo do
vanas tiems, kurie kovojo 
su hitleriniais __
vindami Lietuvą; po karo 
taipgi JAV lietuvių pažan
giosios moterys nepamiršo 
savo tėvų krašto, — visaip 
rėmė Lietuvos žmones nuo 
karo nukentėjusius. Kalbė
toja aiškino, jog šiandien 

ir ’ didžiausias . Lietuvos mote- 
' rų ir visų -.žmonių noras, 
kad < būtų taika, pasaulinė, 
nes, atominis karas būtų 
Prapultis. Pačios Marytės tė
velis žuvo nuo hitlerinės 
kulkos karo.- fronte. (Ka
dangi M. Zenkevičienės kal
ba buvo rašyta, tai mes iš
spausdinsime kai kurias jos 
dalis kitame “Laisvės” nu- I

mery.)
Po jos kalbos mitingo ren

gimo komiteto narė, Nastė 
Buknienė, įteikė kalbėtojai 
gražią, kuklią dovanėlę nuo 
Moterų Klubo — apyrankį.

Ieva Mizarienė atsišaukė 
į visas moteris, kurios Klu
bui dar nepriklauso, kad iki 
vasaros atostogų Klubas iš
augtų į ne mažiau kaip 100 
narių. Sakė, kad ji pati jau 
šiomis dienomis gavo tris 
naujas į Klubą nares.

Margareta Kavaliauskai
tė (buv. Undžienė) trum
pai, bet gražiai kalbėjo apie 
tai, kas buvo, sakysime, 
prieš 40 metų, kai kūrėsi 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vis susivienijimas, kuriame 
jai teko veikti, ir kas šian
dien. Ragino nepriklausan
čias lietuves moteris stoti į 
Moterų klubą.

Tuomet buvo pakviestas 
kalbėti Vytautas Zenkevi
čius.

Kalbėtojas savo kalba, 
aišku, lietė tik Lietuvą; kal
bėjo, aiškino, kaip ten šian
dien dalykai dedasi. Primi
nė, kad praėjusioji vasara 
Lietuvoje buvo labai lietin
ga, labai nedėkinga lietuvių 
tautai.

—Pas jus čia yra žmonių, 
— sakė kalbėtojas, — kurie 
džiaugėsi ta mūsų šalies 
nelaime, kad Lietuvoje bus 
badas, o tai reikš ir komu
nizmo žlugimą. Bet jie ap
siriko ! Ta/rybų Lietuvoje

natą, apie kitus didžiulius 
fabrikus, kurie teiks Lietu
vos žmonėms milžiniškas 
lengvatas, kai pradės veik
ti. Bus užtenkamai trąšų 
žemės ūkiui, padidės derlius, 
kils ir kils vis į aukštesnį 
lygį žmonių gyvenimas. Ta
rybų Lietuvoje jau apie 80 
procentų kaimo yra elektri
fikuota.

Žinoma, sakė kalbėtojas, 
Lietuvoje dar yra ir trūku
mų, pa v., butų dar tebėra 
stoka, nes miestai labai au
ga, fabrikai traukia žmones
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• p v. , . -i / i miestus, bet sis trukumas is rasistais, lais- f .. ’ .. .'bus išspręstas greit, tik lai 

būva taika. Ir jis pabrėžė 
Tarybų Sąjungos tautų ko
vą už taikos išlaikymą; 
reiškė viltį, kad santykiai 
tarp Tarybų Sąjungos ir; 
Juntginių Valstijų pagerės,, 
kad taika bus išlaikytą. O j 
tai didžiausias, tai svar-; 
blausias, tai švenčiausias 
dalykas!
• V. Zenkevičius pradėjo, ir 
baigė savo kalbą sveikini
mais Letuvių Mot,erų Klu
bui ir visoms moterims šios 
istorinės šventės—Kovo Aš
tuntosios — proga.

Labai gera, turininga, 
brandi buvo svečio kalba.

Pirmininkė pranešė, kad 
auku publika sudėjo $112.- 
75.

Pasibaigus iškilmingam 
mitingui, žmonės dar ilgo
kai prie kavutės užkandžia
vo ir apipuolę svečius vis 
klausinėjo visokių dalykų- 
dalykėlių apie Lietuvą.

Ns.

MIRĖ
Gus Rauba tapo palaido

tas kovo 8 dieną Fresh 
Pond krematorijoje. Laido
tuves prižiūrėjo graborius 
Garšva.

Velionis buvo ilgametis 
Brooklyno gyventojas. Dir
bo restoranuose.

Paliko žmoną, sūnų Leo
nardą ir kitas gimines.

Žinia pranešė Irena Le- 
vanienė.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETU SĄJUNGOS DALYSE

Visi} infoi-macijų prašykite raštu 
ar skambinkite

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

Ona Walmus 6 pual.- Laiave (Liberty)-Antrad., kovo (March) 12, 1963

Sunkai grįžo iš 
Kanados

Praėjusį penktadienį su
grįžo iš Kanados trys bro
liai Bunkai: Valys, Frankis 
ir Alfonsas, taipgi pirmųjų 
dviejų žmonos — Vera ir 
Anna.

Kaip jau buvo “Laisvėje”
rašyta, kovo 2 d. St. Jerome sius. Šiuo metu streikuoją 
miestelio ligoninėje, netoli darbininkai - unijistai bal- 
Montrealio, mirė jų sesutė suoja referendumu, — pri- 
Antanina Milevičienė. Ji su-; imti sutartas sąlygas ar at- 
sirgo apendiko trūka, taigi mesti. Spėjama, kad bus 
mirtis buvo netikėta ir tai priimtos, streikas oficialiai 
vyrą, brolius ir marčias la- bus baigtas. c
bai pritrenkė. , Bet dienraščių leidėjau

Kazimieras ir Antanina; dar turi susitarti su lite- 
Milevičiai turėjo farmą, ir i grafais ir laikraščių išsiutf- 
pas juos broliai dažnai vyk-, tinėtojais, kurie taip pat 
davo pasisvečiuoti vasaros' streikuoja, ir kurie priklau- 
metu. • so skirtingoms unij o m s.

Kadangi šiuo metu Kana- Manoma, kad šią savaitę 
doje baisiai daug sniego, bus susitarta ir su jąis. 
žemė labai įšalusi, tai Anta-! 
ninos Milevičienės kapinėse' 
palaidoti negalėjo; nelaido
ja ir kitų mirusiųjų. Jos 
kūnas buvo įdėtas į “voltą” 
ir bus laidojamas gegužės 
pradžioje.

Šioje liūdesio valandoje 
“Laisvės” kolektyvas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
velionės vyrui Kazimierui 
Milevičiui, jos broliams 
Bunkams, visiems giminėms 
ir artimiesiems!

Vadinasi, gal būt ūž kele
to dienų Niujorke didieji 
komerciniai angliški dien
raščiai ir vėl pasirodys 
kioskuose.

“New York Post” jau iš- 
eidinėja; prieš savaitę šio 
dienraščio leidėjai susitaikė 
su savo darbininkais ir 
laikraštį pradėjo leisti. “N. 
Y. Post” —popietinis dien
raštis.

BUSO NELAIMĖJE
ŽUVO 7 ŽMONĖS

New Yorkas. — Ką būtų 
pagalvoję keleiviai,

ŽINOJO, KAD SERGA
New Yorkas. — Autobu-! pagalvoję keleiviai, jeigu 

so vairuotojas J. :El Alberts, kada jie sėdo į autobusą, 
kurio vairuojamas busas kas jiems būtų sakęs, kad 
nuvirto į East upę ir prigė- Jie prigers? O taip atsitiko, 
re 7 žmonės, dar 1960 me-1 Autobuso vairuotojas gavo 
tais turėjo širdies smūgį, širdies smūgį. Busas nu#e- 
Tada ligoninės tvarkytojai dėjo į East upę ir septyni 
paėmė iš jo ambulanso vai- keliauninkai prigėrė, jų 
ravimą ir jam davė “leng- j tarpe ir vairuotojas. Ketu- 
vesnį” darbą — autobuso. ri išliko gyvi, juos paėmė į 
vairavimą. ' ligoninę.




