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Jau surado pateisinimą JAV 
invazijai į Kubą

Tar e Sąjunga išveža I Daugiau žinių apie Kinijos
ir Pakistano sutartį

Karačis. — Pakistano už-j Kinija savinosi 28,250 pė- 
sienio reikalų ministerija | du aukščio kalną K2. Tai 
pranešė, kad Pakistanas, iri antras kalnas savo aukštu- 
Kinija pasirašė sutartį, pa-Imu visame pasaulyje. Pagal 
gal kurią nustatoma siena I sutartį, kalnas padalinamas 
apie 200 mylių ilgio tarp pusiau tarp Pakistano ir 
Kinijos ir Pakistano Kaš- Kinijos, 
miro srityje.

Pagal šią sutartį, Kinijai 
perleidžia Pakistanui 7501 
ketvirtainių mylių, kurios Į 
iki šiol buvo Kinijos žinio-i 
je. Kinija taip pat išsiža
dėjo kitų 600 ketvirtainių

savo karius iš Kubos
Maskva. — Tarybų Są- Prieš porą savaičių TSRS 

jungos vyriausybė pranešė, vyriausybė pareiškė, kad 
kad keturiais laivais išve- pašalinimui invazijos šali- 
ža savo karininkus ir ka- ninku priekabių, tai ji savo 
rius iš Kubos respublikos, militarinius žmones at- 

Jau pirmiau TSRS vy- šauks iš Kubos, ten palik- 
riausybė buvo pranešusi, i dama tik patarėjus-techni- 
kad iki kovo 15 dienos jos kus ekonominiais reikalais, 
militariniai žmonės bus iš i-------------------
Kubos išvežti. Tarybiniai | Washingtonas. —Visa ei- 
karininkai ir kariai buvo . lė senatorių tvirtina, kad iš 
pasiųsti į Kubą supažindi- j Kubos TSRS ginklai jau 
nimui Kubos gynybos jėgų I per 18-ką mėnesių, yra ga- 
kaip reikia vartoti naujau-1 benami į Venezuelą, Ko- 
sius gynybos ginklus, kurių lombiia, Panama, Nikara- 
Kuba gavo iš Tarybų Są- (ruą, Hondurasą ir Meksiką, 
jungos ir kitų socialistinių Tai vis kurstymas prieš 
šalių. Kubą.

litariniai — gelbėjamos su
kilėliams Kuboje. • ■

Invazijos šalininkai tvir
tino, kad Kuboje yra lau
kiamas sukilimas. Jie sakė, 
būk Kastro vyriausybė ne
turės jėgų sukilimo nuslopi
nimui, tai todėl Tarybų Są
junga ten laiko savo milita- 
rinių jėgų, kad sukilimą nu
slopins. Jie reikalavo, kad 
JAV pasiruoštų “kietiems 
veiksmams prieš Kubos- da
bartinę valdžią.”

Po posėdžio respublikonas 
senatorius E. M. Dirksenas 
sakė, kad respubli k o n a i 
rems kiekvieną Kenedžio 
“kietą žingsnį prieš Kubą, 

ir -sukilimą slopintų Tarybų Į kartu “jis
1 oTS MVkaip ;’°S- ’ reikalavo, kad Jung t i n ė s
re 1956metais Vengrijoje? , ... .. . >, ,& j j i Valstijos panaujintų bloka- 

McNamara atsakė, kad dą prieš Kubą ir neleistų 
tokią padėtį Jungtinės Vals- Tarybų Sąjungai pristatyti 
tijos palaikytų už Tarybų naftos.. Jis sakė, kad TSRS 
Sąjungos militarinę inter- dėl to neitų į karą prieš vi- 
venciją į Kubą ir vaiktų mi- Į sas Amerikos valstybes.

Washingtonas. — Pietinių 
1 valstijų demokratai, rešpub- 
Į likonai senatoriai ir kon- 
gresmanai, kritikuodami 
Kenedžio valdžią už nepa-

KRISLAI
Be Jokio pateisinimo
Tegu tariasi ir susitaria
Bando atsigriebti
Siunta ir ant kunigų 
Kaip prieš lietuvius 
Adžubejus pas popiežių. 
Pamatykite, paremkite

— Rašo A. Bimba —

Jau septyniasdešimt penki
amerikiečiai padėjo galvą to- vykusią 1961 metų invazi- 
limojo Pietinio Vietnamo 
džiunglėse. Kris jų ir dau
giau, jeigu mūsų vyriausybė 
nepakeis savo politikos. O 
apie jos keitimą dar vis nė 
kalbėti nenorima.

Nei tarptautinės teisės, nei 
moralinio pateisinimo nesiran
da, neigi, matyt, reikia. Mūsų 
<

. gelbėti nuo liaudies rūstybės 
supuvusią reakcinę valdžią. 
Juk niekas, o niekas negali 
sąžininškai teigti, kad iš to
limojo Vietnamo mūsų didžio
jo krašto nepriklausomybei bei 
saugumui grūmoja pavojus.

‘ Laikas baigti su ta avantiū-l 
ių$. Tegu Pietinio Vietnamo 

Jtmonės patys išsprendžia sa- 
vį’O likimą. Jeigu reakcinė Di- 
emo valdžia neturi 
pasitikėjimo, tegu ji 
niop.

it

ją į Kubą, jau surado pa
teisinimą Jungtinių Valsti
jų invazijai.

Kongresmanas F. E. He- 
bertas, iš Louisianos vals- 
tijo, Kongresinio komiteto 
apsiginklavimo reikalais po-

armija ir ginklai ten pasiųsti I sedyje, klausė JA V Gynybos
sekretorių McNamarą: “Ką 
Jungtinės Valstijos darytų, 
jeigu Kubos žmonės sukil-
tų prieš dabartinę valdžią). didej-

liaudies 
eina vel-

za-

Ar įvyks arabų 
šalių vienybė?

Damaskas. — Po milita- 
šalininkų,

tarp Ta-Eina gandai, kad 
dybį Sąjungos ir Kinijos vadų 
įvyks pasitarimas su tikslu iš
lyginti. neausipi’atimtfs. Juo' 
greičiau toks pasitarimas įvyks į 
tUo bus sveikiau visai pašau-( 
linei atmosferai.

Taip pat juk jau laikas ir . . ... , .
mūstj krašto vadams paieškoti Vakarų Vokietija stato ka- 
bėndros kalbos su didžiąja Ki- vo laivyną veikimui Baltijos 
nija. Jos ignoravimas, o flir- jūroje. Jau baigė statyti 
tavimas su Formozos diktato-'penkis submarinus po 145 
riumi nesuderinamas su mūsų pėdas ilgio ir tokius pat dar 
šalies geriausiais interesais. Į t t septynis. Kiekvieno 
visas tarptautines derybas vi-r 1 J
sais pagrindiniais klausimais' 
turi būti įtraukta ir Kinija.

Ir čia laikas mūsų preziden
tui pakeisti politiką.

Baltijoje vokiečių 
nauji karo laivai

Bona. — NATO sutikimu

ro laivyną veikimui Baltijos

lai oje daug 
rašė apie moteris

Maskva. — Kovo 8 d. mi
nint Tarptautinę Moterų 
dieną tarybinė spauda daug 
rašė apie TSRS ir kitų sa
lių moterų rolę.

BuVo atžymėta didžioji

Lietuvoje baigia 
išnaikinti vilkus

Vilnius.—Vilkai yra
lingi žvėrys. Jie piaunalau- fistų, Nasserio
kinius gyvūnus ir daro kol- perversmo Irake ir Sirijo- 
ūkiečiams žalos. Todėl so- je, eina kalbos apie sujungi- 
cialistinėse respublikose vii- j mą arabiškų valstybių į vie
kus naikina per ištisus me-j na valstybę — Jungtinę! 
tus. j Arabu Respubliką.

Po karo .Lietuvoje buvo L Numatoma, kąd netrukus 
apife 1,700 vilkų. Pereitais"VV v,envbe tarp Irako ir.

Indija pasiuntusi protes
tą Kinijai. Mat, Indija ne- 

I pripažįsta Pakistanui tos 
Khšmiro dalies, kurią Pa
kistanas kontroliuoja.

Manoma, kad ši sutartis 
mylių, kurias iki šiol Kini-1 tarp Pakistano ir Kinijos 
ja savinos.i, bet buvo Pa-' pastato Indiją keblion padė- 
kistano žinioje. Įtin- Ji dai’° sePaudim3r i

Pakistanas iš savo pusės’ Nehru vyriausybę. Jeigu 
išsižadėjo Shaksgam slėnio, Pakistanas galėjo susitarti 
kadangi turimi daviniai bu- ir galutinai nustatyti sieną, 
vo prielankūs Kinijai. Slė
nis buvo britų, kurie valdė 
Indiją, perleistas Kinijai 
dar 1899 metais.

Pagal dabartinę sutartį, 
siena eis pagal liniją kal
nų, upių viduriu ir t. t.

mėtais’čia jų buvo sunaikin- Siriios’ ^urios ™bežiuoja-1 Maskva, 
ta apie 60. ®!’ 0 Paskvp l1?8 Ju^sis su ]as paske]

1 Jungtine Arabų Respubli- Vietnamo

fs;A r01ė’ kuHą TaXbų S^’un' gyvuliu ir suėda iki tonos
j šio . submai ino pastatymas g0S moterys suvaidino <
atsieina po $5,000,000;

Vakarų vokiečiai dar sta-
riant tarybinę santvarką,

Tuo pačiu išgelbėta, šimtų i ka. Į šią sąjungą numato- 
stirnų, zuikių ir kitų nau-;ma įtraukti Jemeną ir Al- 
dingų žvėrelių gyvybė. Juk | žyrą, 0 tada daryti spaudi- 
per metus kiekvienas plėš-Imą ir į kitas arabų valsty- 
rūnas sunaikina daugybę bes.

Rangūnas. —Apie 200 su
kilusių karenu atakavo Bi- 

Manoma, kad dabartį- lino miestelį. Burmos val-
mėsos.

tai kocfėl Indija negalėtų 
panašiai padaryti?

Kinija yra susitarusi dėl 
sienų su Burma, Nepaliu, 
Mongolija, o dabar ir su- 
Pakistanu. Palieka tiktai 
Indija.

Policija puolė 
streikierius

Paryžius; -r Merlebach 
miestelyje, Lorrainos pro
vincijoje, policija žiauriai

Richard Nixon nori. atsi
griebti iš tų didžiųjų pralai
mėjimų. 'Kvailiausias jo pasi
elgimas buvo savo kandidatū
rą stktyti į Californįjos guber
natoriaus vietą. Dabar jis 
sapnuosiąs,apie kandidatūrą į 
sfenatoriaus vietą. Tai bus ant

roji didžioji kvailystė.
... Washingtone nebesiranda 

Eisenhowerio, tai nebėra kam 
tą reakcinį politikierių globo-

Matote^ nei sutana, nei iki 
kelių rožančius, nei ilga barz
da neapsaugo iš Tarbų Sąjun
gos pribuvusių dvasininkų. Jie 
ujami, jie pikietuojami, jie ko- 
liojami. Jie irgi krikštijami 
“komunistų agentais,” “Mask
vos agentais,“ “konspirato- 
riais“ ir dar kitokiais “šau
niais“ pavadinimais.

Tiesa, jie yra dvasininkai, 
bet jie juk čia pakviesti sve
čiais. Jie tokiais ir turėtų bū- 

, ti laikomi.
Pamatysite, tokių prajovų 

neatsitiks su iš Amerikos nu- 
j, vykusiais dvasininkais Tarybų 

Sąjungoje. Jei jie bus priim
ti, tai bus traktuojami kaip 
žmonės.

Daugiausia prieš Tarybų Są
jungos dvasininkus protestuo
ja ir lermuoja katalikiškieji 

‘ fanatikai, kunigų sukurstyti.

Štai kokia ironija: klerika- 
Mų, smetonininkų ir menševikų 
Taikraščiai giria ir sveikina 

^mūsų Valstybės departamentą, 
■Afcd jis nepripažįsta Lietuvos 
ir lietuvių iš Lietuvos nelaiko 
lietuviais! Gal jokia kita tau- 
tiriė grupė neturi tokių keistų 
sutvėrimų, kokiais yra mūsų 
lietuviškieji “vaduotojai.”

to 12 didesnių submarinų.: AnTJoTj^asaXtoTurol"^ L±V°;te jaU dŽia Dasiunt® kareivius ’■ 
Jie apie desėtką ištraukė £etu ° kal° Į beliko tik aple 100 vilkų.
Hitlerio submarinų, kurie 
buvo- karo pabaigoje nu
skandinti Vakarų Vokieti
jos prieplaukose.

Washingtonas. — Gyven
tojų surašinėjimo biuras sa
ko, kad Jungtinių Valstijų 
gyventojų skaičius per 10 
metų padaugėjo 28,000,000.

Tilpo straipsnių iriš dau-

Italijos, Vakarų Vokietijos, 
Jungtinių Valstijų, Anglijos

i Vietnamo žmonės įr Į 
nuodingos dujos

Kinijos Ta'di-' 
jas paskelbė, kad Pietų
Vietname buvo vartota 
Jungtinių Valstijų nuo-; puolė streikuojančius ang-
dineos duios. nuo kuriu liakasius ir jų moteris.

Streikieriai buvo pastoję
kelią vykstantiems į kasyk
las.

Virš 200,000 angliakasių 
streikuoja jau dvi savaitės 
laiko. Jie reikalauja pakelti 
algas 11 procentų ir su
trumpinti darbo valandas

dingos dujos, nuo kurių 
šimtai žmonių buvo užmuš
ta ir sunaikinta jų javai.

TSRS gynybos dienraštis 
“Krasnaja Zvezda” reika
lauja, kad Raudonasis Kry
žius imtųsi žygių prieš tą 
barbarizmą.

Washingtonas.
komanda sako, kad dujos nuo 47 iki 40 per savaitę, 
buvo vartota išnaikinimui 
žolių ir krūmų, kur parti-

|zanai slapstėsi. Jos esančios 
’žmonėms nepavojingos.

JAV. Ji sako, kad JAV ka
ro laivas šovė į tarybinį 
žvejų laivą tarptautiniuose

miestelio sritį. JAV

W'ėliansios < iiunos
Washingtonas. — Tarybų I 

Sąjunga protestuoja prieš
MASKVA.—R. K. Nehru,

300,000 geležinkeliečių 
ketina paskelbti simpatijos 
streiką.

apie moterų kovą už taiką. Indijos užsienio reikalų mi-

a Tuščias Vakarų 
džiaugsmas

Maskva. — Vakarų spau
da, o ypatingai Jungtinių

nisterijos generalis sekreto
rius, pareiškė, kad jis ir 
Chruščiovas sutikę, kad In
dijos ir Kinijos, nesutikimas 
del sienos turi būti išspręs
tas taikiu būdu.

Bet jis taipgi sakė, kad

DIDELI POTVYNIAI
Washingtonas. — Žiema

“Izvestijų“ redaktorius A- 
leksiejus Adžubejus matėsi su 
popiežiumi. Kalbos eina apie 
Vatikano “suartėjimą” 
rybų Sąjunga. Gali užsimegsti TSRS santykiai”, nes vie- garbės. Kas ta Indijos gar- 

Nesiste- nas kinų istorikas suminė
jo, kad caristinė Rusija 
kalbėjosi su Kinija “iš jė
gos” pusės. v

Čia nėra nieko naujo, nes 
ir tarybiniai istorikai ne
slepia to fakto, kad caristi
nė Rusija išvien sųrkitų ša- Hu Komunistų partijų va
lių imperialistais puldavo dai laikytų konferenciją ir 

išlygintų ideologinius skir
tumus.

Valstijų, labai nusidžiaugė, susitarimas turi būti toks, 
su Ta- i kąd _ “blogėja „Kinijos ir (Rurjs nepažeistų Indijos

diplomatiniai ryšiai, 
būtumėm.

Popiežius yra katalikų kara
lius, valstybės galva. Pav., Ta
rybų Sąjunga turi diplomati
nius santykius su Švedijos ka
raliumi, arba su Anglijos ka
raliene. ^Tarybiniai žmonės 
yra monarchijų priešai, bet 
kol monarchijas toleruoja tų 
kraštų žmonės, jie su jomis 
skaitosi.

Visai logiška.

bė, jis nepaaiškino.

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” rašo, kad TSRS 
premjeras Chruščiovas ir 
Kinijos vadas Mao Tse-tun- 
gas susitarė, kad abiejų ša-

vandenyse? JAV karo lai- buvo gili, iškrito daug snie- 
vynas sako, toje srityje #2.’ ^abar, kada jį lei- 
karo laivai turėjo pratimus. |džia ir lietūs lyja, upės išsi- 

iliejo iš krantų.
Daugiausiai žmonėms ža

lios daro Ohio upė. Jau pen- 
ikių valstijų — Ohio, Virgi
nia, West Virginia, Kentu
cky ir Tennessee — žmonės 
nukentėjo nuo potvynių. 
Žuvo apie 10 žmonių, potvy
niai padarė daug nuostolių.

Washingtonas. — Kon-1 
gresmanasPf J. Philbin’as, 
iš Massachusetts valstijos, 
sako, kad Kubos • liaudies 
santvarka yra raginimas 
kitų šalių darbo žmonių pa
sekti ją. “Čia ir yra didžiau
sias pavojus”, sąke kon
gresmanas.

Sibiro dujos eis 
j Uralu sritį

TSRS inžinierių ekspe- 
šiaurėje nužy- 
dujotiekio tra- 

Tiumenės ir 
sri t i m i s . ir 
Šiaurės Uralo

eilė 
bus 
me-

Mano žodis į Massachusetts 
valstijos laisviečius. šiomis 
dienomis jūsų kolonijose lan
kysis draugai Grybas ir Brie
dis su filmais iš Lietuvos. Ko
operuokite su jais, padėkite 
jiems. Svarbiausia filmlj ro
dymą gerai išgarsinti.

Tegu tų kolonijų lietuviai 
pamato ir pasidžiaugia nors 
retkarčiais su filmais ne iš 
mūsų Hollywoodo, bet iš mū
sų senosios tėvynes Lietuvos. 
Tuo faktu, kad jau Lietuva 
gali pasauliui duoti didžiulius 
filmus, turėtų didžiuotis kiek
vienas susipratęs lietuvis.

Kiniją.
Bet po revoliucijos Sovie

tinė Rusija tuojau atsisakė 
nuo visų privilegijų Kinijo
je, gi Vakarų imperialistus 
kinai turėjo išvaryti.

Washingtonas.— Califor
nia valstijos kongresma- 
nas Clyde Doyle mirė.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partija užkvietė 
Tarybų Sąjungos premjerą 
N. Chruščiovą atvykti į Pe
kiną.

UŽSTOJA KUBĄ
Lima, Peru. —Čionai lan-

PAGERBĖ ATSTOVŲ 
ŽMONAS

Maskva. TSRS premjero 
žmona Chruščiovienė suren
gė banketą, į kurį buvo su
kviesta 160 /užsienio amba
sadorių ir pasiuntinių žmo
nų. Banketas buvo sureng
tas Tarptautinės Moterų 
Dienos proga.

Turinas, Italija. —Iš che
mikalų fabriko ištrūko 80 
galionų labai galingų nuodų 
į Dora upę. Upėje 
daug žuvų.

Saigone. — Pietų 
namo partizanai vėl
ve Jungtinių Valstijų ma
lūnsparnį, kuriame žuvo du 
lakūnai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis atmetė Ku
bos pasiūlymą* baigti nesu
sipratimus diplomatijos ke
liu. /

mėjo naujo 
są. Ji eis 
Sverdlovsko 
tieks dujas 
pramonės centrams iš nese
niai surastų Beriozos ir Ig- 
rimo dujų telkinių.

Pirmoji dujotiekio 
nuo Igrimo iki Serovo 
nutiesta ateinančiais
tais. Ji tęsis 535 kilomet- 

-rus. Toliau dujotiekį numa- 
kėsi Brazilijos žemdirbių ^ma tiesti iki Nižnij Ta- 
vadas Francisco Juliao. Jis 
sakė: “Jeigu Jungtinių Val
stijų imperialistai užpuls 
Kubos respubliką, tai Bra

zilijoje ir kitose. Lotynų ša- _____
lyse bus sunaikinta visos'nių Valstijų vyriausybė jau 
JAV kapitalistų nuosavy
bės”.

gilo.

JAV JAU PRIPAŽINO 
SIRIJOS VALDŽIĄ

Washingtonas. — Jungti-

žuvo

Viet- 
nušo-

Londonas. — Šimtai mo
terų demonstravo nešioda- 
mos obalsius: “Mažiau ga
minkite ginklų, o daugiau 
statykite gyvenimo namų”.

Paryžius. — čionai 88,- 
650 asmenų nustojo rūkę.

pripažino Sirijos militaris
ts Nasserio šalininkų, val
džią, ir jai palinkėjo “ge- 
riausios sėkmės”.15 METŲ VAIKĖZAS

PAVOGĖ AUTOMOBILĮ I
Palisade Park, N. J. —1

Dar tik 15-kos metų vaikė- j pikietavo stačiatikių vysku- 
zas pavogė automobilį ir, pus, atvykusius iš Tarybų 
nuo policijos bėgo 70-ties Sąjungos. Vyskupai atvyko 
mylių greičiu. Jis sustojo pasitarti su rusų religiniais 
tik tada, kada automobilio vadais Jungtinėse Valstijo- 
pajdanga sprogo.

Bostonas. — Reakcininkai

se kovai už pasaulinę taiką.
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Apie moteris Tarybą Sąjungoj
KOVO AŠTUNTOSIOS proga mes gavome iš Lie

tuvos įdomių duomenų apie moteris, kuriuos čia paduo
dame: 1

Tarybų šalies liaudies ūkyje dirba 47.6 milijono mo
terų. Tai sudaro 48 procentus visų dirbančiųjų skai
čiaus. ’

Tarybų Sąjungos didvyrės vardas suteiktas 76. So
cialistinio Darbo Didvyrės vardas — 2,877 moterims.

755 moterys yra Lenininės bei Valstybinės premijų 
laureatės.

390 moterų—TSRS Aukščiausiosios Tarybos depu
tatės. Tai — nepalyginamai daugiau, negu visų kapita
listinių šalių parlamentuose, kartu paėmus.

Tarybų Sąjungoje, aukštąjį ir vidurinį specialų 
mokslą turinčių specialistų 59 procentus sudaro mote
rys. Moterys sudaro 74 procentus gydytojų, trečdalį vi
sų tarybinių inžinierių, 150 tūkstančių tarybinių moterų 
dirba mokslinį darbą. Beveik 31 tūkstantis moterų turi 
mokslinį daktaro ar mokslų kandidato laipsnį: apie 800 
moterų — akatteųiikės, akademijų tikrosios narės, narės 
-korespondentės, profesorės.

Maždaug pusė Tarybų Sąjungos institutų ir techni
kumų studentų yra moterys.

Moterų ir vaikų konsultacijų Tarybų Sąjungoje yra 
17,196, o carinėje Rusijoje jų iš viso tebuvo 9.

Daugiau kaip 69 tūkstančiams moterų suteiktas 
garbingas “Motinos-didvyrės” vardas. 1 milijonas 672 
tūkstančiai moterų apdovanotos “Motinos šlovės” ordi
nu, 5 milijonai 639 tūkstančiai — “Motinystės medaliu”.

Tarybų Sąjungoje moters amžius vidutiniškai siekia 
72 metus, o carinėje Rusijoje siekė tik 33 metus.

Raudonasis Kryžius
ŠIEMET SUKANKA šimtas metų. Amerikos Rau

donajam Kryžiui.Ir šis mėnuo, kovo.nienuo, yra paskir
tas Raudonojo Kryžiaus vajui už aukas. Ši organizacija 
iš tikrųjų pasilaiko iš žmonių aukų, sudėtų specialiai 
tam, kad ji galėtų pagelbėti nelaimėje ištiktiems žmo
nėms.

Sutinkame, kad Raudonasis Kryžius ir padeda ne
laimės ištiktiems žmonėms. Prezidentas Kenedis šiuo 
metu yra šios organizacijos garbės pirmininkas.

Mūsų laikraštis visuomet padėjo Raudonajam Kry
žiniu ir padės, nors gerai žinome, kad jis ne visuomet 
padeda tiems, kuriems pagalba labiausiai reikalinga — 
biednuomenei, skęstančiai skurde ir varge.

Šį mėnesį Raudonojo Kryžiaus agitatoriai ateis pas 
jus, gerbiamas skaitytojau, į namus, ateįs į fabrikus, ku
riuose jūs dirbate, ir prašys aukų. Duokite pagal savo 
išgalę. Bet mes sakėme ir sakysime, kad daugiau turėtų 
duoti aukų tie, kurie gauna milijonus — kapitalistai. Jų 
rankose yra šalies turtas, jie turėtų remti tokias orga
nizacijas, kaip Raudonasis Kryžius!

Būkime realistai
VALDŽIA SKELBIA, kad šiuo metu JAV bedarbių 

eilės didėja. Jau apie šeštas procentas darbo jėgos yra 
nedarbo gretose.

Neseniai užėjo į “Laisvės” redakciją darbininkas, 
jūreivis, ir kai mes pradėjome su juo kalbėtis, pasakė:

—Ne penki, ne šeši milijonai šiandien Amerikoje 
yra bedarbių, jų yra dešimt milijonų, ne mažiau...

Veikiausiai šis darbininkas bus teisingesnis negu- 
tie skaičiai, kuriuos skelbia valdžia.

Na, tai ką darome, ponai iš Washingtono !

Portugalai dorojasi
MOZAMBIQUE yra Pietrytinėje Afrikoje. Tai di

džiulis plotas, kuriame gyvena apie šeši milijonai žmo
nių. Tą kraštą valdo Portugalijos imperialistai.

Mozambikvėje gyveno apie 12,000 indų.
Ir štai, keršydama Indijai už tai, kad ji, Indija, pa

siėmė Goa kraštelį (Indijoje), kuris jai teisėtai priklau
sė, bet kurį Portugalija prieš daugelį metų buvo pa- 
glemžusi, dabar pradėjo indams keršyti. Surinkusi kele
tą tūkstančių indų, ilgamečių Mozambikvės gyventojų, 
Portugalijos okupantų - imperialistų valdžia išdeporta- 
vo į Indiją.

Išdeportuotięji, aišku, portugalams imperialistams 
atrodė per daugzpažangūs, per daug, kairūs.

Imperialistai žaidžia su žmonėmis, kaip su šaškėmis.

Washingtonas. —Yra su
manymas verstiniam karei
viavimui jaunuolius imti tik 
iki 22 metų amžiaus, vieto
je, kaip dabar ima, iki 26 
metą.

Washingtonas. — Vasa
rio mėnesį Jungtinėse Vals
tijose buvo pavogta 19,400 
automobilių, tai daugiau, 
kaip bent kada pirmiau per 
vieną mėnesį.

2 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt.. kovo (March) 15, 1963

APIE MUMS NEŽINOMUS 
RAŠYTO! US-POETUS

Su dideliu susidomėjimu ir mirusio 1935pl).; (LiucĮp^ 
perskaičiau knygą “Kovos žaldario, gimusio 1900 m. 
keliais^ tik šiomis dienomis, kovo 18 d., Keturvalakiuo- 
nors Vi išleista Vilniuje 1961 se, Vilkaviškio apskr., ir mi- 
metais. Įdomi ji ne tik sa- rūsio *1$38 m.; Juozo Šleivio, 
vo turiniu, bet ir tuo faktu,, gimusio 1894 m. Kupiškio 
jog tai yra^ rinkinys eilė-: vis. ir mirusio Antrojo pa
raščių ir apsakymėlių1 saulinio karo metu; Vinco 
mums, Amerikos lietuviams, i Skardžiaus, gimusio 1897 
beveik nežinomų poetų-ra-j m. Sofeisko k. (Baltarusijo- 
rašytojų. O jie gi savo kū- je) ir šiandien t e bėgy ve- 
ryba žymiai prisidėjo prie nančio; Jono Kasperaičio, 
paruošimo lietuvių tautos gimusio 1903 m. gegužės 2 
ilgoms ir sunkioms išsilais- d. Naumiestyje ir mirusio 
vinimo kovoms. Jie kūrė- 1938 m. lapkričio 12 d. Pas- 
rašė kaip tik tais laikais, kui rinkinyje1 seka keletas 

4<ada lietuvių tautą smaugė kūrinėlių nežinomų autorių, 
pirma caristinis. žandaras, o Visų šių autorių kūrybai 
paskui lietuviškieji darbo bendras bruožas, tai nenu- 
liaudies priešai — krupavi-. ilstanti ir nenutrūkstanti 
čiai, vailokaičiai, Skipičiai, kova prieš darbo liaudies 

pavergėjus ir išnaudotojus, I kurioje ;
l kova už laimingesnį ir švie- imperializmą, kolonializmą,

plechavičiai, Smetonos.
Iš šio rinkinio sužinome 

pavyzdžiui, kad savo 1____
liter a t ū r i n į “pašaukimą 
buvo pabandęs ir įžymusis' 
lietuvių darbo liaudies va
das ir revoliucionierius 
Zigmas Angarietis. Bet ten
ka pripažinti, kad jo kūri
nėliai yra ;
visame rinkinyje.

Rinkinį “Kovos keliais” pa
ruošė mums jau labai gerai 
pažįstamas profesorius B. 
Pranskus. Be jo redakcinė
je komisijoje randame Gaš
ką, Kliūčių ir Šarmaitį. 
Rinkinio “Pratarmėje” 
prof. Pranskus pastebi, kad 
visi šie rašytojai “buvo 
glaudžiai susiję su Lietuvos 
proletariato kova, su Lietu
vos Komunistų partija ir 
jos spauda.” 
tome:

1 -RoJ sesnį rytojų Lietuvos darbo neo-kolonializmą, už pilną 
lietuvių tautai; m u s i g i n k 1 avimą ir taikų 

Kiekviena jų kū- sambūvį.
n liaudžiai,

I Lietuvai.
' rybos eilutė, kiekvienas pos-
! mas kvėpuoja ir dega revo- Taiwanio (Formosos) pri- 
j liucinės kovos dvasia, neap-j jungimą prie Kinijos Liau- 
sakomu ryžtu, didžiausiu' dies respublikos, už Kinijos

u, Kati jo kuli- — . . .. v ,v. . . T '
patys silpniausi pasiaukojimu didžiajam ide- prieminų į Jungtines Tau- 
iv x „1 • tna no kimine n> ndnno im_alui.

Čia vietos nėra, aišku, bezių klausimu susitarimą 
platesniam minėtų kovotojų taikiu ir draugišku būdu, 
kūrybos apibūdinimui pa- Kinijos ių Indijos^delegatai 
skirai. Bet užtenka vieno taipgi su tuo sutiko, 
kito pavyzdžio susipažini
mui su tos kūrybos turiniu! ja buvo konferencijoje en- 
ir dvasia. Štai* Jonas Šepe-! tuziastingai sveikinta ir nu- 
tys, savo eilėraštyje “Jūs!tarta^paremti penkis prem- 
nesi trauki t, o karžygiais 
būkit,” rašytam 1908 metais 
rūsčiais caristinės priespau
dos lakais, šaukia:

Toliau skai-|Jūs nesitraukit, o karžygiais būkit:
Greitai į kovų vėl stot prisieis,

■ • - ■ Kautjis su priešŪ'UŽ laisvę vivrgdieniij Į atstovai iŠ AlŽyi’ijoS, Gvilie-L1.et!1^ ^ojiucme pro- Greitai -vėl laikas; ak, greitai .ateis.'jos, Moroko, Jungtinės Arą- 
etarine literatūra vystSsi . _ v ibų respublikos, Tanganvi-
labai sunkiomis carinės re- ' Tiesa,. šiuose žo-|ko Pietų Afrikos, Tarvbu! ®!*Cy°SU? v5,iaV Sąjungos^ Kiniįs' Liaudies

J apo- 
Viet-tuos, kurie išsigąsta reakci

jos, “pavargsta:,” nuleidžia 
rankas. Neši trauki te, ne
būkite baili'aiš, ruoškitės 
naujoms kovoms, naujiems 
laimėjimams, ! “gyvastį no- 
,rint reiktų atiduot!”

Arba štai Juozo Vitkaus
ko “Vergijos sūnus” eilėraš
tis, sukurtas 1917 m. audrų 
sūkuryje, kuriame jis su 
džiaugsmu šaukia:
Išalkus, pajuodus nuo darbo 
Ir galvą nusvėrus žemyn, 
Minia, išauklėti vien vargo, 
Vis žengia ir žengia pirmyn.

Nubodo jai pančiai vergijos 
Nešiot ant savo pečių, 
Kaip milžins galingas atgijo, 
Į kovą daug stojo narsių.

O Jonas Staselis savo eilė
raštyje “Trenk, Perkūne” 
1921 m. klerikalinės, reakci
jos viešpatavimo Lietuvoje 
laikais sako:
Trenk perkūnas į <tai, kas pūva!
Tegriuna rūmas, kapais kur buvo... 
\To ugnys širdžių sudegin vielas, 
Ant uolų skardžių užaugta gėles.

Sukilk, žmonija! Priartink dienų;
Jau sutrūnijo senoji siena.
Trenk perkūnas į* tai, kas pūva!
Tegriūna rūmas, kaipais kurs buvo.

“Kovos keliais” puikus ir 
svarbus indėlis į lietuvių 
tautos grožines literatūros 
lobyną.

A., B. Salietis

į buržuazijos šmtirttf' sąlygo-j ezijos/'bet taPjuk iš gilumos 
i mis. Todėl daūgelis j*>s at-' širdies kovoĮOjb' šauksmas j 
stovų negalėjo sistemingai 
dirbti kūrybinio darbo, puo
selėti savo talento,; mokytis 

t ir bręsti. Jie kūrė dažniau- 
I šiai, tik atitrukdami nuo ki
tų labai svarbių revoliucinių 
darbų ir kovos uždavinių.

i Kai įkurių autorių kūrybi- 
■ niai bandymai truko iš viso 
neilgai: jie teparašė vos po 
keletą kūrinių. Kitoj kūry
binis darbas, nors ir ilges
nis, taip pat nebuvo siste
mingas, "nerodo ryškesnių 
augimo bei tobulėjimo žy
mių. Dar kiti, rašę kiek 
daugiau, neturėjo reikiamo 

I išsilavinimo, o kartais ga
bumų išaugti į labiau kvali
fikuotus ir savarankiškes- 
nius rašytojus.”

Ypač šios grožinės litera
tūros rinkinys man patinka 
dar ir tuomi, kad jame ran
dame truputėlį ir biografi
nių duomenų apie kiekvie
ną autorių. O tai labai, la
bai svarbu. Tokia informa
cija labai suartina autorių 
su skaitytoju. Jo karyba 
tau pasidaro suprantames
nė, ryškesnė.

Rinkinyje “Kovos keliais” 
be jau paminėto Zigmo An- 
gariečio randame eilėraš
čius bei apsakymėlius Jono 
Šepečio, gimusio 1886 me
tais Biržų apylinkėje ir, spė
jama, mirusio didžiojo ka
ro metu; Juozo Vitkausko, 
gimusio 1897 m. Šapki n ų 
kaime,, Vilkaviškio rajone ir 
lietuviškųjų nacionalistinių 
budelių sušaudyto 1919 m. 
gegužės 26 d.; Jono Staše- sodo užveisė Šakių rajono 
lio, gimusio 1884 m. Karpiš- Lenino vardo atraminio pa

rodomojo ūkio sodininko 
Benedikto Juodulaičio va
dovaujama brigada. Kolū
kiečiai sodui ruošia dirvą, 
sodina pirmąsias dešimtis 
medelių. Artimiausiais me
tais kolūkio sodas išaugs 
iki 200 hektarų.

Lietuvoje užveisė 
500 akrų sodą

Dvidešimt hektarų, naujo

kių k., Obelių vis., ir miru
sio 1938 m. lapkričio 19 d.; 
Vinco Kopkos, gimusio 1892 
m. Mikniūnų k., Nedzingės 
vals., ir mirusio 1938 m. lap
kričio 27 d.; Stasio Raudo
nio*, gimusio 1896 m. kovo 
16 d. Nedojų k., Šilalės vis..

CLEVELAND, OHIO /
Vajininkų pagerbimo 

banketas
Jau pirmiau buvo minėta, 

kad kelios draugės sumanė 
ir suruošė vajininkams pa
gerbimo banketą. Banketas 
įvyko kovo 2-rą dieną. Rei
kia sakyti, jog buvo gražus 
ir sėkmingas.

Rengėjos buvo vajinin
kams įteikusios nemažas pi
nigines dovanas, bet J. Bag
donas, “Vilnies” vajinin- 
kas, ir J. Žebrys, “Laisvės” 

prekybą 1807 m.; vajininkas, pareiškė, jog 
trečioji eiline solid a r u m o Tada Amerika pasiliko vy- jįe vajuje dirbo ne dėlei > 
konferencija. Pirmoji įvy- riausia šalis, palaikanti ve r- kokio pelno, bet kad mato^ 
ko 1955 m. Indonezijoje.

Delegatų tarpe buvo įvai
rių politinių pažiūrų žmo
nių, tačiau visi sutiko vie
ningai veikti, vienbalsiai 
užgyrė konferencijos vado
vybės pasiūlytą deklaraciją, 

pasisakoma prieš

J. GRIGIŠKIŠ

ĮVAIRIAIS klausimais
rai buvo visokiais būdais 
gaudomi. Negilų prekybi
ninkams padėdavo baltieji 
kolonistai ir tūli negrų val
dovai, gaudami už tai ky
šius. Pasipriešinusius neg
rus baisiai mušdavo ir^jiet 
šaudydavo. Taip jų pačioje 
Afrikoje milijonai prarado

Afrikos-Azijos liaudies 
spli^nimo konferencija 

• Vasario; mėn. Tanganyi- 
koje įvykusi., konferencija 
turėjo atstovybę iš visų Af
rikos ir Azijos šalių, taipgi 
iš daugelio Lotynų Ameri
kos šalių. Paugumas dele
gatų atstovavo savo vyriau
sybes, bet buvo nemažai ir gyvastis, 
tokių, kurių vyriausybės' Tyrinėjimo pasėkoje Ang- 
buvo priešingos konferen- . lijos aprlamentas uždraudė 
cijos tikslams. Tai buvo vergai

gų prekybą. Nors 1808 me-žvarbą mūsų spaudos plati-" 
tais Kongresas nutarė ne- nime. Tai tas dovanas liepė

Konferencija pasisakė už

tas, už Kinijos ir Indijos ru-

Oficiales Kubos delegaci-

jero Kastro siūlomus punk
tus, kurie padėtų pagrindą 
Kubai susitaikyti su Ameri
ka.

Sudarytas bendras, veiki
mo komitetas, į kurį įeina

Respublikos, Indijos, 
nijos, Indonezijos ir 
namo.

Nutarta balandžio 
skaityti solidarumo 
Afrikos, Azijos ir Lotynų 
Amerikos liaudžiai, kovo
jančiai prieš imperialistinį 
kolonializmą.

Konferencija ragina dar 
neišsilaisvinusių kolonialių 
tautų žmones kiekvienoje 
tokioje tautoje sukurti ben
drą nacionalinį frontą ko- 
vaų už išsilaisvinimą ir ne
priklausomybę. Šie 1963 me
tai turėtų būti apvainikuo
ti p’ilnu išsilaisvinimu ir tų 
tautų, kurios dar tebeneša 
imperialistinį jungą. Šie 
metai turėtų būti bet ko
kiam kolonializmui laidotu
vių metai.

17 d. 
dieną

Tragiška Afrikos negrų 
kelionė Amerikon

Amerika europiečius ža
vėjo laime. Vykome Ameri
kon susirasti šviesesnį gy
venimą. Bet Afrikos neg
rai vyko Amerikon brutli- 
nės jėgos verčiami rete
žiais surakinti. Jie buvo at
vežti vergų rinkon, parduo
ti tiems plantacijų savinin
kams, kurie daugiau dolerių 
už juos sumokėjo.

Apie tragišką jų kelionę 
Amerikon Daniel P. Mannix 
ir Malcolm Cowley parašė 
knygą “Black Cargoes: ą 
History of the Atlantic 
Slave Trade,” 1962 m., išlei
do Viking Press, parsiduo
da po $6.95.

Knygos autoriai raš 
Anglijos ] 
vestigacija tarp 1790 ir 1791 
m. atidarė duris “į praga
rą,” kuriame žuvo tarp 30 ir 
40 milijonų negrų ,dar ne
pasiekę Amerikos, o apie 15 
milijonų pusgyviai pasiekė 
Ameriką, kur jie vergijon 
buvo parduoti.

Tais laikais Afrikoje nęg-

autoriai rašo, kad 
parlamentiijfe in-

beleisti vergais prekiauti, 
tačiau prekybininkai mokė
davo apeiti įstatymą, o A- 
merikos valdžia drausdavo 
Anglijai sulaikyti Amerikos 
laivus1 j ' tyrinėti, ką jie ve
ža. Tik Linkolnui tapus 
prezidentu tokiai vergais 
prekybai pastotas kelias ir 
vienas prekybininkas, Na
thaniel Gordon, buvo nu
teistas pakarti.
• Civilinis karas, pagaliau, 
vergiją visai sudaužė ir ver
gais prekybą sužlugdė.

pridėti prie to vakaro pel- 
jto, kuris yra skiriamas 
spaudos paramai. Suvedus 
skaitlines pelno liko “L.” ir 
“V.” po $12.

Kovo 17 d. įvyks LLD 
15 apskrities konferencija. 
Šių sueigų svarba ir pasek
mės priguli daug nuo to, 
kaip mes prie jų pasiruošę 
ir kokius klausimus jose 
iškelsime. Kaip kam gal at
rodo, jog visas kuopų dar
bas tai narių duoklių surin
kimas ir pasiuntimas į 
centrą. Tiesa, tas yra būti
nas reikalas, bet veikimas 
tuomi tik prasideda, o bai
giasi jis giliai įsmigęs vi
suose visuomeniniuose dar
buose.

Konfe r e n c i j a įvyks
klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 10 val
dyto. Konferenciją užbai
gus, bus paruošti pietv^, 
Galėsime gražiai praleisti 
visą popietę. *

L.D. Pašalpinė Draugija, ,• 
tai yra, vienintelė lokalinė , 
draugija, kovo 23 dieną 
rengia savo metinę “iškilmę 
su vakariene, Klubo svetai- . 
nėję. PračĮžią ,6 yąlandą va
kare. Kviečiami visi pramo
gų mylėtojai atsilankyti.

J. žebrys

Bendras frontas prieš 
Portugalijos diktatorių
Portugalijos demokratai, 

liberalai, socialistai, anar
chistai ir komunistai susita
rė sukurti bendro fronto or
ganizaciją kovai prieš dik
tatorių Salazarą.

Veikimo platformon jie 
įrašė svarbiausius siekius: 
nuversti Salazaro diktatū
rą, paskelbti. visuotinius 
laisvus rinkimus, kurių, pa
sėkoje sudaryti visų 'prieš- > 
fašistinių partijų i koalicinę i 
vyriausybę; < ‘

Diktatoriui Salkzarui,'ku
ris Portugaliją^ valdi) ‘ ’jau 
nuo 1932 metų, .bemdra-s 
frontas įvaro pąšpnęn skau
dų dieglį. Jis piktai nieki
na bendro frohto žmones, 
grasina su jais susidoroti, 
kaip jis apsidirbo su dauge-, 
liu, kurie tik jam pasiprie
šino. Tačiau dabar kitokia 
padėtis, kuomet bendras 
frontas platus ir gana tvir
tas. Salazarui jis yra la
bai pavojingas.

Prarasdama didžiules ko
lonijas, Portugalija dabar 
žymiai susilpnėjo. Angolos, 
Gvinėjos ir kitų Portugali
jos valdomų kolonijų žmo
nės veda žūtbūtinę kovą už 
nepriklausomybę. Tai irgi 
silpnina diktatoriaus Sala
zaro galią ir prestižą. Dar 
vienas gerokas jam smūgis, 
ir jo diktatūra subyrės. Tai 
gali padaryti bendras fron
tas.

Fithchburg, Mass.
Nelaimė ištiko Joną A. 

Samulėną. Kovo 6 d. 6 vai. 
ryto gavo “stroke” ar 
“shock”. Paralyžavo visą 
dešinę pusę ir kalbą atėmė. ‘

Dabar randasi Burbank 
Hospital, Fitchburg, Mass. 
Jo žmona Ona labai susirū
pinus Jono likimu.

Prieš dvi savaites paka
vo jom Chal. Ališuną, 76 m. 
amžiaus. Gyvenęs Lewis
ton, Me., vėliau Lowell, o 
Fitchburge virš 40 m. Iš 
amato audėjas. Paliko iunt 
liūdime sūnų ir marčią. 
Prie jokių draugijų nep<'i-F 
klausė. Palaidotas be baž
nytinių apeigų Forest Hill 
kapinėse. ' V. J. P.

į

Vilniuje lankėsi garsiausias Europoje 
kieti jos Demokratinė Respublika) simfoninis orkestras.

Valstybinėje filharmonijoje vilniečiai muzikos mėgėjai 
klaupėsi šio orkestro koncertų.

Nuotraukoje: Drezdeno simfoninis orkestras Vilniaus 
filharmonijos scenoje koncerto metu.
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‘ TONAS AVYŽIUS

Didelių darbų ir vilčių metas
“Menas tarnauja liau

džiai”. Ši lakoniška formu
luotė, tapusi tarybinių me
nininkų devizu, aiškiai ir 
neginčytinai nusako meno 
paskirtį ir atskiro kūrėjo 
vietą mene. “Tarnauti” — 
tai nereiškia “aptarnauti” 
arba “vergauti”, kaip kar
tais mėgsta išsireikšti “sub
tilūs” subjektai su -ypatin
gai išsivysčiusiu egoizmo 
jausmu. Tarybinės visuo
menės žmogui, kokios pro
cesijos jis bebūtų, neužten
ka, kad plačiai atvertos 
kultūrinių įstaigų durys ir 
jis kiekvienu metu gali gau
ti jį sudominusią knygą, pa
matyti naują kino filmą, su
sipažinti su naujausiu dra
mos kūriniu, jei ne betar
piškai, tai per televizorių, 
radiją. Tai materialioji 
klausimo pusė, taip sakant, 
ir to aiškiai per maža.
Mūsų kūrybos uždavinys

Reikia siekti, kad mūsų 
kūriniai būtų artimi liau
džiai, ugdytų geriausius so
cialinio humanizmo jaus
mus: meilę , bei pagarbą dar
bui, ištikimybę, patriotiz
mą, moralinį tyrumą. Me-
ninis kūrinys, šiuo atveju 
literatūros veikalas, turi 
būti darbo žmogui jėgas at
gaivinanti daina ilsintis, 
įkvėpimo šaltinis dirbant, 
didvyriškumo veiksnys ko
vojant už komunistinius 
idealus. Tik tokiu būdu pa
dėsime kiekvienam išsinerti 

‘iš senos odos, nugalėti sa
vyje išlikusį blogį, priarti
nantį žmogų prie žvėries, ir 
greičiau sukursime ateities 
žmogų — tobulesnę asme
nybę, be kurios neįmanoma 
laiminga komunistinės vi
suomenės era. ■

Ar ne didinga tarybinio 
menininko misija? Kaip 
juokingai atrodo tie “save 
aptarnaujantieji” kapitalis
tinio pasaulio “genijai”, ku
rie knaisiojasi- siaurame 
psichopato pasaulyje . arba, 
“kurdami” niekam nesu
prantamas formalistines 
terliones, ieško smegenų 
apatinėje kūno dalyje! Ir 
jau darosi visai linksma, o 
kartu pikta, kai atskirų to
kio “meno” gerbėjų atsiran
da ir pas mus. Neseniai 
perskaičiau vieno prade
dančio rašytojo apsakymą 
.(rankraštį), kuriame vei
kia dviejų žuvusių karių — 
fašisto ir tarybinio kario — 
dvasios. Begudraudamos 
jos prieina išvados, kad abi 
esančios žiauraus karo au
kos^ vienodai nelaimingos, 
ir dėl jų mirties kaltos abi 
pusės.

Autorius, matyt, prisi
skaitė pacifistinių knygelių 
ir sukūrė “šedevrą” madin
ga buržuazinio “bendra- 
žmogiškumo” tema. Betgi, 
mielasis, jeigu neskiriate 
fašizmo nuo komunizmo, tai 
reikėjo bent pavartyti istori
ją! Jūs netgi nežinote pa
prasčiausios tiesos — kas 
pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą, o jau šaukiatės šeks
pyriškų šmėklų... Kam tas 
spiritizmas? Ar nepapanka 
gyvų žmonių su gyvenimiš
komis problemomis, kurias 
spręsdamas, tiesa, nepasi
naudosi ano pasaulio gy
ventojų paslaugomis, bet,ti
krai paliesi ne vienam gyvą 
širdies stygą, o gal ir susi
suksi dėkingos šypsenos.

4* Teisinga kryptimi, bet 
randasi ir pelų

Aš pateikiau netipišką pa
vyzdį. Aplamai tarybinė
lietuvių literatūra^ vystosi Sveikai protaujantis žmo- 
teisingą kryptimi, jai sveti- gus apie tokius reikalus

mos “karingosios” moder- maždaug taip pagalvotų: ką 
nistinės-formalistinės ten- gi priaugo naujų jeigu—ga- 
dencijos. Tačiau tam tikrų besnių, labiau išsimokslinu- 
jų apraiškų net netolimoje šių, — reikia užleisti vietą
praeityje yra buvę mūsų 
tarpe. Aukščiau pateiktas 
pavyzdys yra palyginti re
tas ir, kaip taisyklė, dau
giausia būdingas pradedan
tiems bandyti plunksną.. 
Manau, neverta iš to daryti 
labai toli siekiančios išva
dos.

Bet vis dėlto kai kuriu c* 
mūsų jaunųjų literatų bei I 
kitų menininkų kūryboje 
pasireiškia nesveikų ten
dencijų. Ir, atvirai kalbant, 
truputį keistoka, kai jaunas 
žmogus,’ išaugęs tarybinėje 
visuomenėje, išmokytas val
stybės lėšomis, neturi men
kiausio pareigos jausmo 
(jau nekalbu apie dėkingu -
mą) ir, užuot rimtai ruošę
sis kilniai rašytojo ar dai
lininko profesijai, užuot są
žiningu darbu stengęsis at
lyginti savo skolą liaudžiai, 
bergždžiai leidžia brangų 
laiką, vaikydamasis madų. 
Jis dedasi nepatenkintas 
gyvenimu, kritikuoja viską 
be išimties. Ir kaip kitaip? 
Juk amerikiečiai turi “bit- 
nikus”. Madinga.

Panašios galvosenos jau
najam menininkui visuome
nė atrodo nepataisomai su
gedusi, ateitis be perspekty
vų. Liūdna. Ir jis dūsau
ja, “apimtas” juodžiausių 
minčių, spręsdamas hamle- 
tišką “būti ar nebūti” arba 
(geriausiu atveju) žiūri į 
pasaulį užkietėjusio skepti
ko akimis. Irgi madinga. 
Bet kiekviena mada greit 
praeina, kad po kurio laiko 
vėl pasikartotų. Taigi, jei ši 
“problema” turi kokią reik
šmę, tai tik siuvėjams... ’

Mūsų medžiagos šaltinis
Mūšų dientf* tikrovė ne

duoda medžiągos niūriems, 
be išeities .Kūriniams. Tas 
faktas, kąį'.Jnūsų šalyje at- 
.siranda iftfi ęligen tų, kurie 
ne visada gauna darbą pa
gal profesiją,/ dar nereiš
kia, jog toks žmogus amži
nai nelaimingas, neturį vie
tos gyvenihiė, i/ rašytojo 
pareiga apraudoti jo bevil
tišką likimą;,; Tai daryda
mi, sutapatintume jį su ka
pitalistinio „pasaulio inteli
gentu bedarbiu, kurio ryt
diena priklauso nuo priva
taus. darbdavio, o ne nuo 
valstybės. Argi tai būtų 
teisinga?

Jauniems žmonėms, nera
gavusiems buržuazinės san
tvarkos vaisių, sunku įver
tinti tą milžinišką palikimą, 
kurį paveldėjo iš savo tėvų 
socialistinės valstybės as
menyje. Jų gyvenimas klos
tėsi pernelyg lengvai, be su
krėtimų, be dramų. Gal būt, 
išskyrus meilės dramą, ir 
todėl labai suprantama, kad 
atsiranda nemaža tokių eg
zempliorių, . kurie, baigę 
aukštąjį mokslą ir pasiųsti 
dirbti į rajonus, pergyvena 
didžiausią tragediją. Kai
mas... Purvas, grubūs žmo
nės... Ne visur elektra... 
Viešpatie, kaip jie gyvens 
tame užkampyje, tobulės 
intelektualiai. Neįmanoma! 
Jie amžinai žuvę visuome
nei, kaip daug žadančios as
menybės, o jų asmeninio 
gyvenimo laimė sutrinta į 
smulkius miltus.. . Ir jau vi
sai sugniužta aptariamojo 
tipo inteligentas, Uai, ry
šium su administraciniais 
pertvarkymais, paliuosuoja
mas iš įstaigos.
Reikia blaivaus protavimo 

jos vertiems; visai logiška 
ir dėsninga, kad gyvenimas 
atrankos keliu atsijoja žmo
nes pagal gabumus, susta- 
tydamas visus, kas tinka; 
kitaip nebūtų pažangos; ei
siu dirbti, kur manęs tikrai 
reikia.

Ir, užuot vaidinęs miesto 
patriotą bei rankiojęs tru- 
pininus. atsitiktiniais uždar
biais, toks save gerbiąs 
žmogus išvažiuotų į kaimą, 
įsisavintų naują profesiją 
(pavyzdžiui, mechanizato
riaus) arba dirbtų kolūkyje 
fizinį darbą. Labai galimas 
daiktas, kad po kurio laiko 

išvystume jo portretą laik
raštyje, ir anksčiau niekam 
negirdėta buvusio tarnau
tojo pavardė nuskambėtų 
per visą respubliką.

Be abejo, tai nelengvas 
kelias. Mūsų kaimas, apla
mai imant, dar gerokai at
silikęs nuo miesto tiek bui
tiniu, tiek kultūriniu atžvil
giu, o svarbiausia dar paly
ginti blogai apmokamas 
darbadienis, kolūkiečių ma
terialinė bazė daugumoje 
remiasi asmeniniu ūkiu 
(daržas, karvė, kiaulės), 
kuris atima didelę dalį lais
valaikio, neleidžia pilnai iš
naudoti kultūrinių priemo
nių ir tuo pačiu stumia kai
mo žmogų į grubų materia- 
listiškumą. Ir nenuostabu, 
kad į miesto žmogų, kuris 
savanoriškai išvyksta dirbti 
kolūkin, žiūrima kaip į kei
stuolį ar didvyrį.

Naujasis reiškinys
Man atrodo, ši problema 

turi didelę ateitį literatūro
je. Jau pasibaigė tas me
tas, kai iš kaimo kilusius 
inteligentus, galima sakyti, 
ištisai “surydavo” miestas. 
Prasideda atvirkštinis pro- 
cesį^* Rašytojo uždavinys 
išaiškinti šio reiškinio dės- 
niiigūmą, nevengiant aš
triausių konfliktų žmogaus 
viduje, įprasminti v jame 
vykstančią dramą, žodžiu, 
ruošti žmogų tai didžiai 
dienai, kai aukštasis moks
las bus visiems privalomas, 
kaip šiandien aštuonmetė, o 
“nelaimingų bedarbių” dra
mos sukels jų anūkams tik 
atlaidžią šypseną...

Sutriuškinus asmenybės 
kultą, o ypač paskutiniai
siais metais, grožinė litera
tūra tapo veiksmingesnė, 
įvairiapusiškesnė. Rašyto
jas jau ne iliustratorius, 
kaip anksčiau, o reikšmin
gos problemos sprendėjas. 
Tačiau negalima sutikti su 
tuo, kad, siekdami pašalinti 
mūsuose esantį blogį, jo ša
knis matome išimtinai pra
eityje, konkrečiai — asme
nybės kulto klestėjimo epo
choje. Aišku, asmenybės 
kultas pridarė daug žalos, 
jo padariniai žalingi, bet ar 
teisinga nukreipti visą ugnį 
viena kryptimi? šiandien 
sunku rasti knygą, parašy
tą nūdiene tematika, kur 
hefigūruotų Stalino vardas. 
Kultas, kultas ir dar kul
tas... Bet pro mūsų akis 
neturi prąsprukti ir kiti 
neigiami reiškiniai, neturį 
nieki bendro su skaudžios 
praeities blogumais.

Vienas pagrindinis 
uždavinys

Manau, vienas iš pagrin
dinių nūdienos rašytojo už
davinių yra skiepyti savo 
kūriniais pilietinę drąsą, 
atvirumą, • kolektyvinės at
sakomybės jausmą, žmogus

Bostoną pradėjo gražinti
Apie 100 milijonų dolerių 

paskyrė dėl konstrukcijos 
kaip tai, dėb naujų dango
raižių, naujų apartmentųir 
valdžios įstaigų,

Prudential Insurance Co. 
of America stato 52 aukštų 
raštinių hudinką-namą, ku
ris bus aukščiausias, di
džiausias tos rūšies pasta
tas visoje Amerikoje, iš
skyrus Manhattan viešbutį 
Niujorke, kuris turi 1,000 
kambarių.

Bet pirm pradėjimo sta
tyti Bostonas ir valstija tu
rėjo kompanijai prižadėti 
ir leisti tiesti didelius eks
presinius automobilių ke
lius, kurie eitų tiesiai į Bos
tono miestą netoli Pruden
tial statybos.

Dabar sen u s, didelius, 
kad ir drūtus, namus ver
čia iš pamatų. Visas mies
tas paplūdęs dulkėse. Griau
na ir nedidelius namukus, 
kurie yra neseniai statyti, 
kiti dar ne visai užbaigti, 
toliau nuo miesto. Verčia ir 
juos, nes jie pastoja tiesų 
platų kelią.

Šimtai šeimynų turi išsi
kraustyti, nepaisant kur. 
Nors valdžia jiems užmoka 
už jų namus, bet daugelis 
jau negali nusipirkti tokį 
namą už tuos pinigus, kokį 
jis turėjo.

Pereitą sekmadienį ant 
T. V. rodė, kad trys šeimy
nos atsisakė kraustytis iš 
savo namukų. Policmanų 
vežimas atvažiavo. Su gele- 
žinėmis štangomis išvertė 
duris, iškraustė laukan ra
kandus, ir žmonės turėjo 
kur nors važiuoti ir ieškoti 
kambarių.

Viena šeimyna sako re
porteriui: ““Mes abudu su 
žmona dirbome pdrz 7 me
tus ir statėme šiuos namus, 
dar visai nepabaigėme vi
duje taisyti, o kur mes da
bar gausime tokį namą už 
tuos pinigus, kuriuos, val
džia mums.žada mokėti? O 
antra, mums su šeimyna 
sunku gauti pigius kamba
rius pasinuomoti. Mes turė
sime visas santaupas pra
leisti nuomoms.”

Daug žmpnių protestuo
ja, daugiausia biedni, bet 
kas jų paiso! Laikraščiai 
kiekvieną dieną rašo, kad 
Bostonas turės didelius gra
žius, aukštus, moderniškus 
namus, apart Prudential 
namo. Bet į šiuos aukštus, 
gražius, moderniškus na
mus nei viena paprastų 
darbininkų šeimyna, kad ir

turi'sakyti tik tai, ką gal
voja, turi išmokti gerbti že
mesnių už save tarnautojų, 
darbuotojų nuomonę. Rašy
tojo menas privalo visoke
riopai praturtinti dvasinį 
tarybinio žmogaus pasaulį, 
ugdydamas stiprią asmeny
bę, kuri sugebėtų protauti 
savo galva, turėtų savo 
principus, nuomonę ir drą
sos ginti tiesą. Pavyzdžiui, 
man atrodo, žengtas reikš
mingas, drąsus žingsnis: 
turime kovingą, jaudinan
čią, talentingai parašytą K. 
Sajos pjesę “Nerimas”.

Literatūra pajėgi įvykdy
ti Partijos iškeltus ir laiko 
padiktuotus uždavinius .— 
tam yra visos pagrindinės 
sąlygos, tačiau negalima pa
miršti, jog didelės gyveni
miškos tiesos įprasminimas 
kūrinyje reikalauja iš me
nininko ir didelio meistriš
kumo, gyvenimo pažinimo, 
žinių, gilios meilės tarybi
niam žmogui, savo liau
džiai.

(Iš “Lit. ir menąs’1)

me gyveno jauna mer 
tik neseniai atvykus iš Šve-i 
dijos, įsiprašė apyjaunis vy
ras, apsirengęs darbiniais 
drauužiais, sakydamas, unijos lokalą 1677 laimėjo 
kad jis atėjo pažiūrėti, ar streiką prieš Sound Scriber 
jos kambarių lubos yra co. Kompanija turėjo visus 
tvarkoje, nes jį atsiuntė to darbininkų reikalavimus iš- 
namo valdytojas. j pildyti. Kontraktas jau pa-

Kai tik jis įėjo į jos kam- i sirašytas.
barius, uždarė duris, pa-i . ——

Aš nusipir- gve]g§ j lubas ir i ją, ir sa-i Nariai unijos lokalo 243 
kau seną namuką keletas.]<0 jaį. esį iaįaį graži.”!privertė Sargent kompani- 
metų atgal, gražiai jį aptai-j^g j0 pasakymas jos nesu-1.13 pakelti algas po 25 cen- % 
siau ir gyvenu. O dabar . ... i. , , .
griaus. Ar aš galėsiu iš sa
vo algos už tiek kambarių 
mokėti, kiek a»š dabar tu
riu? Man būtų nepikta, kad 
jie griautų apskurusius na
mus, kurie yra mėšlynuose, 
bet mūsų 
atrodo.” 
Lietuvoje 
nes ten

mažų biznierėlių arba mo-; 
kytojų, šeimynos negalės! 
patekti, nes randa už 3 ar 4 
kambarių butą pigiausia 
bus $150 į mėnesį ir aukš
čiau.

Vienas mokyto j a s/ su 
dviemis vaikučiais mūsų 
stuboje, sako: “

gatvė neprastai 
Aš sakau: “Mat, 
taip nedarytų, 

valdžia gražina
miestus, ir stato namus, iri jį sustojo, jis. ją griebė! 
vnrln Irnlina n Ain n’Aw.if_• * __y_ i <veda kelius, o čia privatiš- 
ka kompanija. Ji stato na
mus, kur ji mano daugiau
sia pelno padaryti. Ir val
džia jai leidžia, nes valdžia 
pati pinigų neturi.

Taip mūsų kalba ir pasi- 
baigė.

Bostone švara
Aplink Bostoną ir Bosto

ne pradėjo važinėti švares
ni, nauji autobusai, bet jų 
langus, tai retai kada valo. 
Žiemos laike būna aprūkę, 
apipeckioti, atrodo, kad jie 
apspiaudyti.

Garsino, kad ir požemi
nius traukinius naujus dės, 
tai net nudžiugau. Nors ne- 
tankiai važiuoju į miestą, 
bet kai važiuoju, tai net 
baisu sėdėti tuose trauki- 
niuose. Dabartiniai trauki
niai visi apskretę, rodos, 
kad iš dumblyno ištraukti. 
Stotys taipgi purvinos, po
pierių ir šiukšlių primėty
tos.

Vasario 28 d. įlipu “sub- 
vai”, nugi 6 vyrai su ilgo
mis šluotomis mazgoja sie
nas ir grindis. Net nuste
bau. Užklausiau juos: Kas 
atsitiko, kad jau švarina 
subves? Ir jiems sakau: 
“Už pusės valandos čia 
šiukšlių ir vėl bus pilna, nes 
čia nėra jokių dėžių joms 
sumesti, o dauguma žmonių 
popieriukus arba cigarečių 
baksukus nesideda į kiše
nę.” Jie man sako: “Pone, 
mūsų bosas pasiuntė Užsa
kymą į Niujorką, kaa at-
siųstų daug naujų dėžių, 
tai mes jų>visur pridėliosi
me.”

Neseniai man reikėjo bū
ti Probate teisme. Čia sėdė
jau apie valandą laiko. Ir 
per valandą laiko ant antro 
aukšto takai atrodė kaip 
New Yorko gatvės pirm 
LaGuardijos laikų.

Pažiūrėjau j moteris ir 
vyrus, kurie mėtė ant grin
dų cigarečių galiukus ir 
krėtė cigarečių pelenus. Jau 
buvau pasirengus eiti ir sa
kyti: Kam jūs taip darote? 
Bet žiūriu, kad niekur nėra 
nei mažiausio puoduko ar 
beskutės nei viename kam
pe, ir aš jau jų nebekalti
nau.

Ant rytojaus pasitaikė 
sutikti porą advokatų. Aš 
juos klausiu: “Ar jūs esate 
gimę ir augę Bostone?” Jie 
sako: “Taip.” “Ar jūs myli
te Bostono miestą?”. Jie sa
ko: “Taip, mylime.” “Tai 
kodėl jūs nežiūrite, kad 
Bostonas būtų švarus? Žiū
rėkite, kokios jūsų kortau- 
zės, po kurias jūs kiekvie
ną dieną vaikščiojate?” Jie 
tik nusijuokė.

Nepajėgė pasmaugti
Jau 11 moterų Bostone 

pasmaugė, bet vienos nepa
jėgė pasmaugti.

Apie trys1 savaitės atgal
į vieną apartmentą, kurią-

JI i žavėjo. Ji tuojau pamislijo, i tus per valandą. Darbinin- 
kad jis ką nors tokio gal-! kai linksmi, kad būdami or- 
voja. Jos vieno kambario j ganizuoti laimėjo be strei- 
larigas buvo atdaras. Ji sau ko. 
mano: eisiu prie jo, jeigu i --------
jis ka man bandys daryti, i E. Clark buvo pagautas 
aš šauksiu balsu.' Bet 'kai | bažnyčioje bevagiant dievui 
tik ji ėjo prie lango, jis tuo-; aukas. Teisėjas jam davė 
jau jai sako: O kas čia kabo ’^ik 30 dienų kalėjimo už 
ant tavo kauto (švarko),I kraustymą iš dėžių dievo 
leiskite man jį nuimti. Kai aukų.

Conn. Valstijos senato
rius A. Ribicovas reikalau
ja JAV valdžios, kad patik- 

■ rintų valgomųjų daiktų 
krautuves, ypatingai jų sai- 
kavimo įrengimus.

iš užpakalio už kaklo, bet ji 
taip smarkiai įleido nagus 
į jo ranką ir pajėgė ją nu
traukti nuo savo kaklo, ir į 
tada ji pradėjo nesavu bal
su šaukti. Tada jis ją palei
do ir išbėgo per duris. ‘ Ji 
per langą šaukė vyrus, ku
rie dirbo ant stogo, bet jie žmona rašo iš saulėtos Flo- 
neatkreipe atidžios. Pas- , - - 
kiau ji išbėgo ant gatvės ir pa' 
susistabdė vieną vyrą ir i apsistos ten gyvenimui, 
bandė jam sakyti, kas jai i
atsitiko, o jis tik patraukė j Kovo 31 dieną grupė mū- 
pečius ir sako: Ponia. aš'Sų draugų vyksime į Brook- 
nieko negaliu daryti.’’ Bet . lyną į Antano Bimbos pa
kas nors matė iš kaimynų | gerpimo banketą. Kiek gir- 

načonVo ■nnlimici .Tincii i-- , • y • _ir pašaukė policiją. Jinai 
gerai jį nupiešė jiems, kaip 
jis atrodė, bet ir po šiai die
nai jo nesugavo.

E. Repshys

SO. BOSTON, MASS.
Kovo 24 d., sekmadienį, 

2 vai. po I pietų, 318 Broad
way. busj rodomi NAUJI 
FILMAI. Rodys Grybas.

Kviečiame visus bostoriie- 
1 čius ir iš apylinkės atsilan
kyti ir pamatyti šiuos labai 
įdomius filmus, kurie- yra 
neseniai pagaminti Lietuvo
je. Rengėjai 

Lawrence, Mass.
Gal koks pakvaišėlis per 

dvi dienas gązdino High 
Schoolės mokinius ir moky
tojus. Telefonu pareikšda
vo, kad mokykloje 9 valan
dą sprogs bomba.

Apie 2,500 mokinių išva-
re iš mokyklos. Policija ir 
ugniagesiai ieško bombos. 
Neranda. Mokinius tik po 
dviejų valandų grąžina į 
mokyklą. 

•
Methueno mieste, kuris 

yra gretimai su Lawrencu, 
buvo rinkimai “selektma- 
nų.” Išrinkta italų šeimos 
Dr. Nina E. Scarieto į mo
kyklų komitetą. Ji yra tin
kama.

Kovo 4 d. įvyko gaisras 
100-106 Haverhills St. Už- 
troško-sudegė senukas. Yra 
patartina seniems žmonėms 
negyventi kelių aukštų na
muose, kurie neaprūpinti iš
sigelbėjimo priemonėmis.

•
Mary M. Brown, 68 metų 

senukė, gyveno antrame 
aukšte. Ją rado pasmaug
tą ir subadytą. Policija 
ieško piktadario.

S. Penkauskas

Chester, Pa.
W. ir M. Shalkų dukra, 

16 metų amžiaus., susirgo 
plaučių uždegimu ir mirė. 
Labai gaila, kad tokia jau
na mergaitė mirė. Reiškiu 
tėvams užuojautą.

A. Lipčius

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, kovo (March) 15, 1963'

' New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Organizuoti darbininkai į

Buvę musų miesto gy
ventojai ir veikėjai V. V. ir 

ridos, kad jiems ten patin-
Galimas daiktas, kad

dėjau, tai nemažai draugų 
ir draugių ruošiasi ir iš ki
tu miestu. Važiu o k i m e 
skaitlingai!

J. Kunca

Philadelphia. Pa
Kovo 8 d. įvyko LLD 10 

kp. susirinkimas 1144 N. 
4 th St. Narių atėjo gausus 
skaičius ir gražiai, draugiš
kai svarstė draugijos reika
lus. Paaiškėjo, kad d.d. 
Merkiams vedybų sukaktis 
nebus ruošiama, draugams 
Merkiams tos garbės nepri
ėmus. Pakeitus parengimui 
tikslą ir vardą, dalis komi
sijos narių atsisakė, taip ir 
baigta nesurengus banketo.

Išrinkta nauja komisija 
teirautis svetainės ir laiko 
surengimui filmų iš Lietu 
vos. Lauksime matyti vė
lesniuose pranešimuose ka
da tai įvyks.

Drg. John Kaspariūnas
paaukojo $10 geram tikslui, 
oX[. Joe Kazlauskas dešimt 
kę perduos jos gavėjoms.

Buvo svečias, d. Bekam
pis. Tai energingas žmo- * 
gus. Atsilankė su gerais • 
patarimais. Ragino, drau
gus, kuriems galima, vykti'; 
i d. Antano Bimbos pager
bimo banketą, rengiamą 
Brooklyne kovo 31 d. Ro
dos, ir įžangos tikėtų yra 

j prisiųsta platinimui, tai, 
| kas tik sveiki ir aplinkybės 
įleidžia, vykite į tą garbin-., 
ga pobūvį «

Yra smagu lankyti^, šios 
garbingos Liet. Literatūros 
D-jos kuopos narių sueigas. 
Susirenka geru draugu, pa
sitari anie įvairius reikalus 
ir plačiau sužinai apie 
draugu sveikata. Nepribu
vo i šį susirinkimą d. A. 
Matulis. Sužinota, kad jis 
susirgo, gvdosi namuose. Jo 
draugė Stephanė rimtai 
serga iau tūlas laikas, skau
da kojas, negali vaikščioti, 
tik kiek pereina per kam--* 
bari. Ju adresas yra: 39 
Harvest Rd., Levittown, Pa.

Sunkiai serga John Rut- 
kus, 4311 N. 8th St.

Gaila ligos varginamų 
draugų. Linkiu greitai pa- ' 
sveikti ir drauge vėl su vi
sais būti.

P. Walantiene

t



Atsakau į jūsų laiškus, draugai
Per keliolika mėnesių su

sikrovė aukštoka laiškų 
stirta. Vis tai laiškai nuo 
jūsų, mielieji draugai. As
meniškai į juos visus atsa
kyti neįmanoma. Tik ne
daug kam teįstengiau laiš
kus rašyti.

Tai štai šiuo atveju pasi- 
mojau susisiekti su jumis, 
rašydamas bendrai ir atvi
rai visiems. Tik labai trum
pai tegalėsiu rašyti visai il
gai draugų ir draugių eilei. 
Ne asmeniniai tai laiškai — 
ir galės būti įdomūs ne tik 
pačiam adresatui. Pradėsiu 
ir varysiu paeiliui.

Mielai draugas pittsbur- 
gietis Jonas Mažukna! Tu
riu bent tris Tamstos kruo
pščiai parašytus laiškus. 
Jau seniai mane vis maudė 
parašyt Tamstai. Deja, ne
sugebėjau, laikas neleido...

Taip, mielasis drauge, at
simenu aš Tamstų aiškiau
siai. Buvom kartu LDS sei
mo suvažiavime, paskui va
karienėj prie stalo sėdėjom 
kartu... Tamsta pašvinti- 
nietis, tai parapietis mano 
artimų, malonių bičiulių Ig
no irv Povilo Bečių! Malo
nu žinot! Tamsta gerai 
pažinojai Jurgutį, Kazėną, 
L. Prūseiką, Juozą ir Joha
ną Baltrušaičius... Vis tai 
bendri saitai. Matei kinofil- 
mą “Rožės pasivaidenimas,” 
baletistą Ivaną Kirovą... 
12-kametis berniukas “Kas- 
legarnėn” pribuvai tais pa
čiais, kaip ir aš, 1906 m., ir 
per tą pačią lenkų įstaigą 
perėjai. . ‘ ■’ I j;

Tamsta turi daug senų kny- 
kų. Ar būtų tokios knygos 
reikalingos Lietuvoj ? Taip, 
drauge! Reikalingos ir nau
dingos. Bet kada Tamsta 
jas galėtum siųsti 4 svarų 
ryšeliais. Adresą galite dėt: 
Vilnius, Rašytojų g., Knygų 
rūmai, Lietuva, USSR. Ar
ba: Vilnius, Mokslų akade
mijos biblioteka.

Vietoj mirusio mūsų 
mielojo Povilo Rotomskio, 
darbuojasi visiem labai ge
rai žinomas plataus masto 
kultūrininkas draugas Lau
rynas Kapočius, Kultūrinių 
su užsieniais ryšių draugi
jos vadovas. Manau, Tams
ta tikrai galėtum su tu
ristais atsilankyt į mūsų vi
sų gražiąją tėviškę. Ir kaip 
malonu bus pasimatyt!.. 
Spaudoje dažnai stebiu 
Tamstos veiklą—su pasigė
rėjimu.

Energingas draugas J. A. 
Bekampis! Nuoširdžiai 
Tamstai dėkoju už tokią 
gausią, įdomią informaciją! 
taipgi už biografines žinias 
savo ir kelių draugų. Bus 
gera Lietūv. enciklopedijai 
medžiaga, — ruošiu atitin
kamus straipsnelius. Pana
šią informaciją apie mirusį 
Praną Bukšnį susigaudžiau, 
rašin| įteikiau enciklopedi
jai, istorijos skyriui. Taip
gi ir apie J. A. B... Mane 
kažkaip intriguoja. Tams
tos pastebėjimai apie aną 
pribuišį. Jei dar kas išryš
kėjo, prašom pranešti,—bus 
labai dėkui!

Nenuoalsus draugas A. 
GilmanasI Dėkoju .Tamstai 
už tikslias žinias. Tamstos 
gabi plunksna, spalvingi 
darbai, pasiekimai šau
nus pavyzdys bet kam! Jau 
nuo seniai gėrėjausi Tams
tos meniškais braižiniais, 
aktualia tapyba, skaptyba, 
beletristiniais apsakytais, 
vaizdais mūsų “Laisvėj,” 
“Vilny,” “Tiesoj,” “švie
soj"... Savamokslis, nea
kivaizdininkas, pasiekęs net 
universitetą! N u o p e Inas, 

šlovė, padėka! Ir vis taip 
pat tebeveikius!.. Nuošir
džiai spaudžiu T a m s to s 
taurią, veiklią, gabią ranką! 
Turime kuo pasididžiuot, 
tikrai! .

Daugiaspalvis Dr. A. Pet
riką! Su Tamsta, mielas 
drauge, kolega, bičiuli, su
sisiekiame laiškais. Tačiau 
dar kartą viešai tariu Tams- 
tan didžiulį ačiū už taip žy
mų pasidarbavimą mūsų 
garbingajam Istorijos insti
tutui! Tamsta pasistengei 
iššifruot daugybę slapyvar
džių, bent keliais atvejais, 
viršydamas kitų draugų pa
stangas! Pats instituto di
rektorius, mielasis visų mū
sų mokytojas-draugas Ro
mas Šarmaitis tai žino. Ins
tituto vardu dar kartą 
Tamstai labai gražiai dė
kui!

Mieloji Onute Kučiaus- 
kaitė! Vinco duktė! Kaip 
aš dėkingas Tamstytei už 
suteiktas biografines žinias 
apie mirusį draugą Vincą 
Stankevičių — gabų felje
tonistą Paulių! Dabar tu
riu reikiamus momentus ir, 
savo laiku, galėsiu įteikt 
Liet, enciklopedijai rašinį 
apie tą taurų pažangų vei
kėją. Apie mūsų gerą drau
gą Joną Balsį gavau infor- 
m a c i j a s asmeniškai — ir 
dalykas jau paduotas enci
klopedijai . Ačiū už dėmesį! 
O aš Tamstą ir Tamstos 
vaišingumą dažnai ir jau
kiai prisimenu, 'visus įdo
mius momentus. į,Sve|katosr 
geriausių sėkmių pažangos 
Vėiklo j!

Mielas Jurgis Nalivaika! 
Labai dėkui Tamstai už ke
lių slapyvardžių iššifravi
mą! Visa tai įtraukiau į 
kartoteką. Bus gera pažin
tinė informacija mūsų Par
tijos istorijos institutui, jo 
bendradarbių būriui. Aš ir 
dabar dažnai nudžiungu, 
radęs “Laisvėj” Tamstos to
kius gyvus, įdomius raši
nius. Buvęs Meno sąjungos 
gabus sekretorius, matau, 
gerai tebevaldo plunksną! 
Spaudžiu dešinę!

Dėkui J. Kasparavičiui už 
savo slapyvardžio atskleidi
mą!

Mielas Kazys Nečiunskas! 
Tai garbingas Slabados-Mi- 
roslavo pilietis. Gražios ten 
apylinkės! Dėkui mielam 
draugui už slapyvardžių 
saujelę taip vaizdingai at
skleistą !

Mielas P. Vaitekūnas! 
Ačiū Tamstai už savo vie
no slapyvardžio iššifravimą. 
Bet Tamsta pasirašydavai 
“ir kitoniškais slapyvar
džiais.” Būk Tamsta toks 
gerutis, prahešk man apie 
visus. Iš anksto tariu dė
kui! Kruopštus Tamsta pa
žangietis!

Mielas P. Baranauskas. 
Gražiai dėkui Tamstai už 
abu laiškus: už savo biogra
fines žinias, už abu slapy
vardžius iššifruotus ir už 
tokią puikią fotonuotrauką 
“Kodacolor.” Na, ir šauniai 
atrodote, visas mielas treje
tu k as! Riesta dzūkaitė, 
smarkus dzūkas ir vešli at
žala! Malonu pasigrožėt ir 
paminėt! O yra ko atsi
mint! Būkite sveikučiai! 
Krutėkite!

Lengvaplūnksnis J. Kaz
lauskas! Dėkui Tamstai Už 
savo tokio ženklingo slapy
vardžio atidengimą! O 
Tamsta, mielasis drauge, 
tikrai turi lengvą plunksną 
ir įdomiai rašai! Visada 

atsidėjęs perskaitau Tams
tos rašinius, su šypsena lū
pose ii* širdy. Tikrai, apie 
abu 4/cl. Baltrušaičius in
formacija gauta, įteikta 
enciklopedi j ai. Spaudžiu 
Tamstai energingą dešinę! 
Gero ir geriausio!
Mielasis R. Mierkis! .Arti

mas mano parapietis, jūžin- 
tiškis! Artima ir mieloji 
dusetiškė Onutė Matiukai- 
te! Ir Jūsų abiejų smar
kuolis sūnus ir šaunioji 
dukra! Plius Tamstų įdo
mioji gabioji dailininkė Ma- 
tiuk-Matiukienė. Aha, mie
lai menu Tamstų svetingas 
vaišes ir didįjį mūsų gar
bingąjį svečią — patį Lau
ryną Kapočių su žmona ir 
dukryte! Mūsų visų didis 
globėjas, mecenatas, aukšto 
masto kultūrininkas, bran
gusis draugas Laurynas 
Kapočius energingai veda 
Kultūrinių ryšių su užsie
niais draugiją, dėstytojauja 
Valstybiniame universitete, 
plačiais užmojais dalyvauja 
Vilniaus ir visoš mielosios 
Lietuvos kultūrinėj veikloj! 
Plačiamastis, aiški a m a t i s 
humanistas.

Vadinas, turėjot drg. L. 
Kapočiaus išleistuves ir drg. 
Vytauto Zenkevičiaus su
tiktuves. Prie progos, pa
sveikinkite šiltai nuo manęs 
mieląjį, didžiai gerbiamąjį 
V. Zenkevičių! Jūs ir su 
žalgiriečiais susiėjot! Na, ir 
laimingi!

Sveikinu mieląjį jūžintiš- 
kį jMūrniko. sūnų irvi'są'gkū- 
žią gūžtelę ! 1 '

Mielas draugas J. Urbo
nas! Labai dėkui už krupoš- 
čią autobiografiją! Iš jos 
galėsiu, savo laiku, paga- 
mint rašinėlį Liet, enciklo
pedijai. O Tamsta perėjai 
garbingai ilgą gyvenimo ir 
kovų kelią! Nuoširdus, pa
žangus veikėjas! Geros 
Tamstai sveikatos ir sėk
mingos darbuotės!

Mielas draugas K. Dep- 
sas! Nuo draugo A. Vai- 
vUtsko parsinešiau gausią 
ALDLD protokolo ritulį. 
Įteikiau Partijos istorijos 
institutui — bus aktuali ar
chyvinė medžiaga. Labai 
ačiū! Tamstos minėtų dvie
jų fotonuotraukų dar nega
vau, — bandysiu pasiklaust 
drg. Vaivutską. Atsiųsk 
man savo trumpus esminius 
biografijos momentus: gi
mimo vietą ir datą, tėvų 
vardus. Kitką žinau. La
bučių Tamstai ir Albinutei!

Veiklusis draugas J. Gai
dys! Dėkui už abu laiškus! 
Tamstos biografija įdomi. 
Ir Tamstos raštai “Laisvėj” 
įdomūs! Smagu> kad už raš
tus “Tėvynės balsas” atsiun
tė Tamstai tokią puikią pre
miją — M. K. Čiurlionio re
produkcijų albumą — spal
votus paveikslus, su mielojo 
didžiojo rašytojo, poeto, me
nininko draugo Antano 
Venclovos paaiškinimais. 
Džiaugsmas ir pasididžiavi
mas tikras nusipelnyti ši
tokią premiją!

O, taip garsiai plojom, 
sveikinom, šaukėm valio 
džiaugsmingai visi, kai mū
sų mielajam draugui^ “Lais
vės” redaktoriui Antanui 
Bimbai buvo suteiktas Is
torijos daktaro garbės ti
tulas ! Garbingai nusipel
nęs istorikas, iškėlęs aikš
tėn darbininkų judėjimo 
kruvinų kovų ilgametę isto
riją, dialektiniais Markso- 
Lenino principais parem
tą!.. Tikrai—mieląją Kris
tiną Stanislovaitienę jaut
riai, nuoširdžiai, pagarbiai

PHILADELPHIA, PA.
Cecil E. Moore, preziden

tą National Association 
for Colored People, reika
lauja pašalinti produkcijos 
direktorių Dash ir jo pa
galbininką. Sako, kad jie 
palaiko diskriminaciją Kor
do fundacijoje. Girdi, Phi- 
ladelphija negali būti Mis
sissippi valstija. Nepatenki
nus reikalavimo, sako, bus 
paskelbtas Fordo automo
biliams boikotas.

Tymsterių prezide n t a s 
Hoffa kalbėjo Temple uni
versiteto studentams. Pasa
kė: Jei Voice sukilėliai lai
mėtų rinkimus, tai sunkve
žimių vairuotojai nevežtų 
prekių į Philadelphiją, tik į 
New Jersey valstiją ir 
Pennsylvanijos vakar i n ę 
dalį. Penkios dešimtys or
ganizatorių aiškina tymste
rių poziciją lokale 107.

Sonny Listono, sunkiojo 
svorio kumštininko, phila- 
delphiečio, su Floyd Patter- 
sonu kumštynės už bokso 
čempionystę įvyks balan
džio 10 d. Miami Beach Con
vention svetainėje. Tai bus 
antras jų susitikimas.

1962 metais 11,332 laivai 
atvyko į Philadelph i j o s 
prieplauką, pralen k d a m i 
1961 metus penkiais nuo
šimčiais.

Sausio mėnesį Philadel- 
phijoje ir apylinkėj bedar
bių skaičius paaugo 23,700 

i -- ---
Harrisburgę einą apklaų- 

'■ sinėjimaš ' dėl sumanylno 
uždrausti važįuotės * strei
kus. Unijų vadai pasisakė 
prieš uždraudimą. Trans- 
portacijos viceprezidentas 
Albert G. Lyons priešingas 
streikų uždraudimui, bet 
reikalauja prisilaikyti Taft- 
Hartley įstatymo derybom 
einant. Lyonsųsako/Važiuo- 
tės streikas' nepažeidžia 
publikos susisiekimo. Phila- 
delphijoj esą 600,000 auto
mobilių, 1,600 teksikebių,, 
gali patarnauti reikalui pri
ėjus.

Spauda, vertelgos ir kai- 
kurie įstatymų leidėjai ve
da agitaciją įvesti įstaty
mą draudžiant strei k u s. 
Vėliau patirsime nuospren
dį*

Virš tūkstantis darbinin
kų bus atleisti iš darbo eko
nominiais sumetimais pagal 
gubernatoriaus Scrantono 
pateiktą programą vieške
liams. Tokį pranešimą pa
darė vieškelių pareigūnas 
W. C. Webb.

Harrow kampan i j a , iš 
priežasties ėmančio streiko 
atleido 77 ofisų darbinin
kus ir nežino, kada jie bus 
pašaukti atgal. Streikas ar
ti mėnesio senumo.

i

Aukščiausio teismo nuo
sprendžiu, PennsylVan i j o s 
Railroad kompanija paleis 
31,000 darbininkų.

Transport Workers unija 
uždraudė Pennsylvani jos 
Railroad darbininkams 
dirbti viršlaikius. Sako, 
kompanija atleidžia darbi
ninkus, gi likusius verčia 
dirbti viršlaikius iki 30 va
landų į savaitę.
..u ,,, r r i į * i ry.ii i; j- ■, įi- m '

amžinai minėsime! Tą pasi
šventusią visais frontais pa
žangos Veikėją, talentingą 
dailininkę, liepsningą ko
vingą kalbėtoją, visuomeni- 
ninkę, rašytoją, motiną, 
draugę, gausią mūsų spau
dos rėmėją, tėvynės Lietu
vos mylėtoją!.

(Daugiau bus) ■ .

Užsidariusios Kaiser dirb
tuvės Bristolyje virš tūks
tančio darbininkų, neteku
sių darbūs1 pasitraukusių į 
pensiją,’ sumokėjusių į pen
sijos ir apdraudos fondą 
$2,750,000, gaus pagal metų 
išdirbimą po $200 už kiek
vienus išdirbtus metus. Iš
mokėjimą atliks New Yor- 
ko bankas. Sutartis pasira
šyta kompanijos ir UAW 
lokalo 130.

Miesto tėvai deda pa
stangas, kad 1968 metų 
Olympic varžybos įvyktų 
Philadelphijoj.

Taryba pasisakė mokėti 
pusę pensijos mirusių ug
niagesių moterims, sulau
kusių 50 metų ir išdirbu
sių 20 metų.

Defender Assaciation of 
Philadelphia adv o k a t a s 
Theodore Voorhes sako, 
kad tikisi gauti Fordo fun
dacijos paskirtų virš dviejų 
milijonų dolerių neturin
tiems ištekliaus apmokėti 
advokatams teismuose.

' —i . ..

74-ri narkotikų šinkonai 
suimti Philadelphijoj. Tei
sėjas Louis Vignola jų kau
ciją nustatė virš milijono 
dolerių. Jauniausias iš jų 
20 metų.

P.

Montreal, Canada
Šis ir tas iš mūsų gyvenimo

Kaip paskutiniai praneši
mai sako, tai Montrealo 
subvės darbas jau pusėtinai 
pažengęs pirmyn . Apie 6,- 
000 pėdų jau ištuneliuota. 
Kadangi subvės pravedimo 
darbas išdalytas sekcijomis, 
tai daugiausia darbo atlikta 
šiaurinėje dalyje, po Berri 
gatve, tarp Cremazie Blvd, 
ir Jean-Talon. Taipgi nuo 
čia iki Rosemount Blvd, jau 
daug žemės iškasta. Taipgi 
jau daug žemės iškasta ir 
vakarinėje dalyje, linkui St. 
Luke ir Burnside gatvių, 
tarp Atwater ir Mountain.

Už atliktą darbą jau išmo
kėta $2,214,674.29 ir sude
rėta tuojautiniam darbui 
$18,285,124. Visas darbas 
pravedimui subvės (požemi
nio susisiekimo) nuo rytų į 

. vakarus ir nuo šiaurės į 
pietus, kaip žinia, apskai
čiuota, kainuos maždaug 
apie $132,090,000.

•

Bent vienu dalyku ir Ver- 
duno miestas pasižymėjo, 
būtent, kad čia viena mo
teris, Mrs. Elizabeth W. 
Smith, išgyveno virš 100 
metų. Ji buvo gimusi Ang
lijoje. Į Kanadą atvyko 
1912 m., tuojau apsigyveno 
Verdune, dirbo miesto skai
tykloje. Mylėdavo skaityti, 
mėgsti, daug vaikščioti ir 
bendrai visą savo gyvenimą 
buvo aktyvia visose gyveni
mo šakose iki mirties. Mi
rė sulaukusi 101 metų am
žiaus. 

- •
Plačiai pažįstamas daugu

mui Montrealo letuvių, nuo
širdus, malonaus būdo, vi
suomet su šypsena veide, 
Feliksas Spaičys šiomis die
nomis susilaukė 65 metų 
amžiaus ir ilgą laiką sun
kiai išdirbęs geležies fabri
ke, dabar jau išėjo į pensi
ją. Ta proga jo artimieji 
draugai, susirinkę kovo 2 d., 
Feliksą gražiai pagerbė. 
Tai buvo jam nerikėta staig
mena. Jis todėl buvo ir yra 
dėkingas savo draugams, 
draugėms ir kaimynams. 
Juo labiau jis jautė džiaugsi
mą, kad, tarp kitų jo arti
mųjų, du žmonės dalyvavo

iš jo gimtinio kaimo Lietu
voje — Julė Vaitekūnienė- 
Kanišauskaitė ir Mečislovas 
Spaičys.

Robert Bannon (B. Kvie- 
tinsko žentas) Maisonneuve 
ligoninėje paguldytas svei
katai ištirti. Taipgi Ona Ši
linienė su širdies priepuoliu 
vėl paguldyta Bellchasse li
goninėj.

Susirgusi vilasalietė Ona 
Balčiūnienė. Taip pat ser
ga Kostas Tamašauskas. 
Šie du ligoniai, kiek žinia, 
gydytojo priežiūroje, gydo
si namuose.

J.

Brockton, Mass.
Kovo 4 d. įvyko ALDLD 

6 kuopos susirinkimas. G. 
Šimaitis raportavo, kad už 
1963 metus jau yra sumokė
ję duokles 43 nariai ir gau
ta du nauji nariai į kuopą.

Filmai iš Lietuvos bus 
rodomi sekmadienį, kovo 
17 dieną, Lietuvių Tautiško 
Namo apatinėje svetainėje, 
8 Vine St., Montello. Pra
džia nuo 2 vai. po pietų.

“Vilnis” kreipėsi prašy
dama dovanų bazarui. Su
dėjo pinigais ir nupirko ba
telių iš Bridgewaterio Koo
peratyvo K. Kalvaitienė, M. 
Gutauskienė, o Chesnut, M. 
Morkevičius, P. Baronas, 
K. Ustupas, o A. Raila do
vanojo naują vyrišką “ja- 
ketą”, taipgi gauta trys po
ros biskį vartotų batelių. 
Buvo planuota suren g t i 
draugišką šokių ir arbatos 
vakarą bendrai su Moterų 
Apšvietos klubu. Moterų 
Apšv. klubo susirinkimas 
įvyks kovo 29 dieną, tai bus 
ir susitarta.

Kovo 8 d. laikė susirinki
mą Montello Vyrų Dailės 
grupė. Plačiai svarstė Ant
rosios meno apskrities fes
tivalio reikalus. Festivalis 
įvyks Worcesteryje gegu
žės 18—19 dienomis. Nuta
rė dalyvauti.

S. Penkauskas prisiuntė 
laišką, kuriame kvietė gru
pę dalyvauti piknike su dai
nomis. Piknikas įvyks Map
le Parke birželio 16 dieną. 
Nutarė dalyvauti. Bus or
ganizuojamas busas važia
vimui į pikniką.

George Shimaitis

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

4 4.
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Baltimore, Md. k
Mirė

Iffi

Kovo 5 d. mirė ilgai sir
gusi Uršulė Stanienė (Gla- 
veckiūtė), Juozo Stanio 
žmona. Liūdesyje liko vy
ras, du sūnūs, marčios, du 
broliai — Petras ir Pijus, 
ir dukra Julia. Visi gyvena 
Baltimorėje, o Lietuvoje 
brolis ir sesuo.

Velionė paėjo iš Kalvari
jos rajono, Kregždžių kai
mo, buvo dukra Juozo ir 
Magdės Glaveckų.

Kovo 8 d. palaidota Re-$ 
dimur kapinėse. Žmonių 
dalyvavo skaitlingai. Jos^F 
karstą puošė gėlių vainikai. 
Reiškiu užuojautą jos vy
rui Juozui ir visiems gimi
nėms.

Lietuvis Zigmas Tvara- 
nas, gyvenęs Hollins gatvėj, 
plaktuku užmušė savo žmo
ną, 80 metų amžiaus, ir 
pats norėjo nusižudyti, per- 

| sipiaudamas britva riešus ir 
gerklę. Jo žmona Katrina 

i mirė tuojau, o jis randasi 
' University ligoninėje. Tva- 
ranas sakė, kad jo moteris 
per ketverius metus sirgo.

P. Pase r skis

Waterbury, Conn.
Kovo 8 d. įvyko Lietuvių 

Literatūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas. Buvo 
atžymėta Tarptautinė Mo
terų Diena. Kalbėjo M. 
Svinkūnienė, dr. J. Stan#- 
lovaitis, K. Jankeliūnienė iiį 
K. Krasnickas. Kalbos bu
vo trumpos, pritaikintos at- 
žymėjimui Moterų Dienos.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes. Kuopa nutarė su
rengti filmų iš(Lietuvos pa- 
roclymą. ^Data bus paskelb
ta vėliau, gal bus suderinta 

‘su LDS apskrities suvažia
vimu, balandžio 28 d.

*1 ■ !■ * I « — (

Grįžtant iš šio susirinki
mo mus ištiko nelaimė — 
trys automobiliai susimušė. 
M. Strižauskienė sužeista ir 
randasiv Waterburio ligoni
nėje.

J. Strižauskas
“Laisvės” personalas ap

gailestauja, kad Strižaus- 
kus patiko nelaimė. Linki
me Strižauskienei greitai 
pasveikti.

Seni žmonės daugumoje 
yra inervuoti. Gražios konrr 
panijos yra puikus rierviį 
atliuosavimas. Lankykite^ 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.



DETROIT, MICH.
Apie Michigan sostines 

legislatorius
v Michigan valstijoje me

džioti sekmadieniai teisę la
bai sunku gauti. Tik .Lan
sing legislatorial gauna tą 
teisę, kurie parodo ką nors 
tokio dėl valstijos gerovės. 
>1961 metais užsimanė me

džioti žvėrelius Frederick 
Allen (Sheriff Marshal) ir 
norėdamas pasirodyti su 
savo “pagerinimais” valsti
jai jis parašė bilių prieš 
“S^udonuosius” Na, ir gavo 
Nr. 1 leidimą medžioti.

K'ienas Detroito žymus 
žmpgus, Joseph Gillis, pa
siuntė tam raudongaudžiui 
“salt shaker” — druska- 
barstį, pasakydamas, kad 
kiekvienas legislatorius tu
rįs nešiotis druskabarstį, 
kad galėtų užbarstyti drus
kos ant “raudonųjų”, Jo
seph Gillio žodžiais:

“Everyone knows when 
yau catch a Commie, you 
have to sprinkle salt on his 
tail, or he’ll fly away before 
you can get your name in 
the paper”.

Vadinasi, legislatoria u s 
sugalvojimas nebuvo nie
kas kita, kai tik pasigarsi- 
nimas spaudoje. 1962 me
tais . atsirado kitas, norintis 
gauti leidimą medžioti sek
madieniais, tai Richard H. 
J. Guzowski, sugalvodamas 
bilių, kad būtų uždrausta 
“raudoniesiems” k a 1 b ė t j 
universitetų ir kolegijų stu
dentams. Jis gavo Nr. 2 lei
dimą.

Guzowski varėsi, kad jo 
bilius būtų pateiktas 1963 
m. balandžio mėnesį balsuo
tojams išspręsti. Legislato
rial,. apkalbėję apie uždrau

MIAMI. FLA.
*

^Pastaruoju laiku teko ap
lankyt nuolatinęį Įaisvietę 
Mrs Hattie Helen Martin, 
kuri prieš kiek laiko buvo 
susirgusi ir gulėjo ligoninė
je kelias dienas, bet dabar 
jaučiasi pusėtinai gerai. 
Mrs. Martin aukojo vieną 
tūkstantį dolerių Lietuvių 
Socialiam Klubui ir antiki
nį vazoną-puodą, kuris ant 
klubo estrados stovi pa
puoštas gėlėmis. Vis gėrisi 
ir dėkingi už tokias gausias 
ir puošnias dovanas klubui.

Nuo kovo mėn. pirmos 
dienos pas mus užstojo tik
ra Wasara, nes temperatūra 
la^ke ir kambariuose rodo} 
iki 80 laipsnių šilumos. Ir 
visa žiema buvo ne per 
prasčiausia, išskiriant per
eitą gruodžio mėnesį, kada 
per kelias dienas šalnos pa
kando orincių-apelsinų so
dus, daržoves ir apie namus 
gėles, padarant žalos už mi
lijonus dolerių, imant visą 
Floridos valstiją, ir pabran
ginant mums tokių produk
tų kainas. / _

Iš Easton, Pa., per žiemą 
pas mus atostogavo drau
gas Stanley Sharkey - Lu- 
kauskas, kuris vasario 24 d. 
dalyvavo naujos Lietuvių 
Socialio Klubo sąlės atida
ryme, ir ta proga klubui 
paaukojo dešimtį dolerių^ 
Jam mūsų Florida ir mūsų 
naujas klubas labai patiko, 
tai prižadėjo ir .kitą žiemą 
atvažiuot.

.Taipgi čia pas mus sve
čiuojasi Vera Smalstienė, ir 
S$a Masytė su tėveliais— 
Wi detroitiečiai.

kaipgi teko sueit ir pasi
kalbėt su Juozu Staneliu iš 
Newark, N. J. Tai buvęs, 
šėnų laikų philadelphietis, 
dar prieš pirmą pasaulinį 

dimą raudoniesiems kalbė
ti studentams, nusprendė 
75 balsais prieš 7 balsus at
mesti Guzowskio bilių.

Atmetimas jo bil i a u s 
esąs, tariant G. Žadžiais: 
“Welcome the Communist 
party to Michigan”.

Guzowskiui davė pa
mokslą tūli legislatorial, 
pareikšdami, kad jo biliaus 
priėmimas ir pateikimas 
balsavimui piliečiams, būtų 
įžeidimas kolegijų ir uni
versitetų studentų, kaip ne
turinčių supratimo atskir
ti gerą nuo blogo.

Lansing reporteris James 
Robinson, rašydamas apie 
Guzowskio išdalintus ko
respondentams atsi 1 i e pji- 
mus, pareiškė: “Just plain 
hogwash” ir “wild state
ment” — lietuviškai, “tik 
paprastas kiauliaplovis” ir 
“laukinis pareiškimas”.

Nors Guzowski gavo sek
madieniais medžioti leidi
mą, bet jam legislatoriai ir 
reporteriai nuplėšė nuo jo 
veido raudoną kaukę ir jis 
pasiliko išblyškęs. Vargiu 
jis pacielys į bėgantį žvėr^ 
lį sekmadienį.
Vienas trečdalis bilijono — 

350 milijonų
Vienoje Michigano vals- 

tijojel961 metais buvo 44,- 
575 Civilių Federalių sam
dinių, pašto skyriuje buvo 
20,970, apsigynimo skyriuje 
10,1960, Veteranų admini
straciniame darbe 4,783, ir 
kitokių politinių liurbių — 
7,853.

Sudėjus visas grupes bus 
89,141 žmogus. Algomis 
jiems išmokama 350 milijo
nų doleriu

—V. Z.

karą su juomi teko darbuo
tis LSS, kuri išleidinėjo laik
raštį “Kovą”. Taipgi teko 
pasikalbėti su Antanu Pa- 
giegala, Juozu Degučiu, bo
stoniečių Skliutu, trentonie- 
Čiu Gabrėnu, worcesterieciu 
Maikiu Mačioniu ir jo žmo
na, ir kitais draugais, kurių 
pavardes neužsirašęs nega
lima atminti, kurie visi bu
vo labai patenkinti mūsų 
klubo veikla.

Labai daug mūsų gerų 
draugų susirgo kokiom tai 
slogom ar “Flu”, kuriuos 
teko aplankyt: Nelė Tamo
šiūnienė, J. Aleksandra, He
len ir George Mikitas. Pa
linkėta jiems kuo greičiau
siai pasveikti ir iš naujo 
lankytis klubo parengimuo
se, kurie įvyksta kožną sek
madienį kaip dvyliktą va
landą dieną.

Pastebėjau “Laisvės” 16 
numery iš St. Petersburg, 
Fla., Dzūkelio trumpą ko
respondenciją. Dzūkelis ra
šo: Vasario 16 d. čia viso
kių veiksnių buvo suruoš
tas klumpių sunešimas. To
liau Dzūkelis duoda velnių 
tiems 'progresyviams lietu
viams, kurie nuėjo ten pa- 
žiopsoti-pasiklausyti nerim
tų plepalų prieš tarvb. Lie
tuvą. Bet aš su tokia nuo
mone npsūtinku. Mes visi 
progresyviai dabar gerai 
žinome, kad dabartinė Lie
tuva yra laisyarnes^aš pats 
viešėdamas Lietuvoj tris 
savaites 4961 metais tai pa
tyriau ir savo akimis pama
čiau. Ant kiek aš pastebė
jau, tai mūsiškiai progre
syviai lietuviai eina ten žin
geidumo sumetimais, bet 
aukų nuo jų rengėjai ne
gauna nei cento, o savo 
įspūdžius pasako visiems, o 
kaip ką parašo į “Laisvę” ir 
“Vilnį”. V. J. Stankus

Worcester, Mass,
Reikšmingas LDS 57-tos 

kuopos banketas
Kovo 10 d., kaip jau buvo 

skelbta, įvyko kuopos me
tinis banketas (pietūs). O- 
ras iš pat ankstyvo ryto bu
vo apsiniaukęs. Kaip 10 vai. 
dideliais tirštais kavalkais 
pradėjo kristi sniegas. Šei
mininkės lyg nusiminusios, 
kad publika negalės atsilan
kyti, bet pradinis filminin- 
kas Jonas Petruškevičius 
jau čia.- Vėliau atvyko 
hartfordiečiai ir montellie- 
čiai menininkai. Mat, čia 
turėjo 2-ros Meno Apskri
ties' konferencijėlę pasitari
mui dėl pravedimo festiva
lio. Worcesteryje gegužės 19 
dieną.

Vietinių į banketą atsilan
kė tik keletas. Bet 1 vai. 
sustojo dribęs sniegas ir 
giedrinosi oras.. Norintieji 
pribūti gražiai susirinko ir 
beveik du ilgi stalai buvo 
apsėsti pietautojų. Skaniai 
pasivaišino kala k u t i e n o s 
pietumis, kuriuos gamino 
Helena Žilinskienė, Elzbieta 
Jusienė, Jane Meškienė ir 
Kazimiera Sabaliauskienė.

Kuopos pirmininkas D. G. 
Juslus paprašė ramumo, pa
aiškindamas, kas yra LDS 
kuopa, kuri yra dalis nacio
nalinės fraternalės organi
zacijos, ir kad kiekvienam 
lietuviui yra verta prigulė
ti. Kadangi buvo tik pra
ėjus Tarptautinė Moterų 
Dienos šventė, tai šio pobū
vio proga buvo pakviesta 
Marijona Sukackienė tarti 
žodį apie šios šventės reikš
mę. Ji trumpai, bet reikš
mingai apibūdino moterų 
kovų istoriją už lygias, su 
vyrais teises ir už geresnį 
būvį.

Po to buvo pristatytas J. 
Petruškevičius, kuris praei
tą vasarą su žmona lankėsi 
Lenkijoje, Rusijoje ir Lie
tuvoje. Jis ten bekeliauda
mas traukė filmus., tai čia 
juos ir parodė. Paveikslai 
spalvoti, tik nekalbami, tai 
jis pats aiškino jų turinį. 
Būnant Lietuvoje lietingam 
orui, tai paveikslai išėjo 
neaiškūs. Po parodymo fil
mų buvo iš publikos klau
simų. Jis labai tinkamai ir 
teisingai atsakinėjo. Įdo
mu, kad dar randasi keistų 
užsispyrėlių ir stato naivius 
klausimus: Kokiu būdu Lie
tuvos žmonių gyvenimo bū- 
vis pralenks JAV gyvenimo 
lygį? Čia atsakinėtojas la
bai puikiai faktais prirodė, 
kad jau dabar kai kuriomis 
gyvenimo gerovėmis Lietu
va yra pralenkusi, kaip tai, 
aukštesniojo mokslo pasie
kimu ir nemokamu gydymu. 
Jonas statė klausimą klau
sėjui: Kiek tau atsieina gy
dytojas ir ligoninė, kai su
sergi? Kiek ištraukia ne
darbas ?

žodžiu, šis kuopos banke
tas buvo reikšmingas ir pa
sekmingas.

LDS 57 kp. koresp.
r • “

L. S. ir D. Draugija tu
rės du didelius parengimus. 
Moterų skyrius rengia “pen
ny sale” kovo 23 d. vakare. 
Tai įdomi ir vertinga su
eiga. Metinis Dra u g i j o s 
banketas, kuriame nariai 
būtinai privalo dalyvauti, 
įvyks kovo 30 d., 6 vai. va
kare. Abu parengimai bus 
29 Endicott St. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti. Ban
ketas bus gausus vaišėmis. 
Įžanga $2.50 asmeniui.

D. J.

Kairas. — Irake, liaudis 
buvo sukilus prieš milita- 
ristų diktatūrą, bet milita- 
ristai sukilimą nuslopino.

Miami, Fla.
Baliavojom-uliavojom

Kovo 10 dienos rytas bu
vo ideališkas) — saulutė ta
rytum žeme rieda. Pikni- 
kauti bus malonu LLD 75 
kp. komiteto surengtame 
atžymėjimui Moters dienos. 
Važiuo j ame. Atvažia v o m 
pas L.S.K. palocių dar anks
tokai—biskį po 11 vai. ryto. 
Čia jau radome pirmesnių 
už mus, jie jau būreliais 
stoviniuoja ir susipažįsta 
su nepažįstamais.

Į kiemą vis įlekia po ma
šiną. Žmonių grupės vis di
dėja. Kai kurie šiaurės sve
čiai jau išvažiuoja atgal, 
neseniai išvažiavo J. Stane- 
lis, J. Skliutas, R. Kručas, 
Lazauskas ir, be abejo, 
daugiau, bet į jų vietą atva
žiavo kiti, pavyzdžiui: P. ir 
N. Mačiukai ir Pagiegalai 
iš Binghamton, N. Y., Mel 
niai iš Springdale, Pa.; La
zauskienė iš Brooklyn, N. 
Y., Onos Dystra sesutės iš 
Baltimorės ir daugiau. Tai
gi į pikniką prisirinko žmo
nių pilna didžioji salė.

Ne už ilgo ir gaspadinės 
pradėjo bėgioti benešdamos 
kalakutieną ir kitus patie
kalus. Kai jau visi rūpestin
gai dorojo maistą, per gar
siakalbį prabilo pirmininkė 
M. Valilionienė, paaiškin
dama parengimo organiza
ciją ir tikslą. Po jos V. Bo
vinas kviečia svečius daini
ninkus ateiti prie garsia
kalbio. Tuojau trenkė į sve
čių ausis tvirtas tenoro bal
sas S. Vaineikio, iš Bing
hamton, N. Y.: “Tų rūtelių 
žaliavimas, tų mergelių 
dainavimas”... Vaineikį-dai
nuojant girdėjau, pirmą sy
kį. Nors jis jau nebejaunas, 
bet išrėkti dar. gali gana 
gerai ir iškėlė balsą iki ge
ros aukštumos.

Po jo išstojo R. Niaura, 
iš Bostono apylinkės su 
“Gaila man, gaila jos, kam 
aš jauną ženijaus”. Jo bal
sas lengvesnis, bet muzika- 
liškesnis - švelnesnis.

Po jo išstojo Zigmontienė 
iš Detroit, Mich. Jos balsas 
stiprus. Ji sudainavo kelias 
daineles ir gavo raudonų 
rožių puokštę.

Paskiau jiezvisi trys su
dainavo kelias liaudies dai
neles. Gal gražiausiai su
dainavo: “Kai aš turėjau 
kaime mergelę”. Jiems pri
tarė ir kai kurie iš publi
kos.

Po to buvo iškviesta E. 
Sliekienė su prakalbele apie 
Moterų dienos reikšmę ir jų 
kovas už savo teises žmonių 
gyvenime. Ji plačiau apsi
stojo prie Karosienės ir 
Eleanoros Rooseveltienės, 
kuri daug kur užstodavo 
moteris ir abelnai liaudies 
žmones. Su jos prakalbele 
pasibaigt ir programa.

Bet dabar reikia nepa
miršti ir tų, be kurių para
mos nebūtų nei piknikų, nei 
skanių pietų,, dėlei kurių 
taip skaitlingai žmonės lan
kosi, tai mūsų gaspadinių. 
Jomis buvo šios: Žekonie- 
nė, Bėčienė, Niaurienė, Va
lilionienė, Paukštienė, Stan- 

■--------------------------- ---------------------------------------------

UŽUOJAUTA

Mirus

Antaninai Milevičienei
(Kovo 2 d., New Glasgow, Canada)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų choro S 
narei Verai Bunkienei, velionės brolienei; velio- | 
nes broliams Valiui (Aidietis), Pranui ir Alton- a 
sui Bankams, jos vyrui Kaziui Milcvičiui, vi- Į
siems giminėms ir artimiesiems. I

—AIDO CHORAS I
r Ozone Park, N. Y. I

kiene, abu čuladai, Milerie
nė, Jahns ir Skeberdienė.

Dovanos: Niaurienė ir 
Grigaliūnienė dovonojo py
ragus, Stankienė butelį vy
no, Smalenskas lietuviš k ą 
sūrį, Valilionienė rožes.

Rengėjai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, programos 
dalyviams, dovanų teikė
jams ir darbininkėms. Ka
dangi žmonių buvo nema
žai, tai greičiausia liks kp. 
ir kiek pelno, o 75 kp. na
riai, be abejo, žinos kur ir 
kam jį panaudoti.

Ne-ramstis

Binghamton, N. Y.
Mirė N. A. Kaminskienė

Vasario 20 dieną mirė 
Anelė Kaminskienė (Kup
riu tė). Ji paėjo iš Lietuvos, 
Orelių kaimo, Pušaloto pa
rapijos, Joniškėlio rajono. I

Sveika būdama dalyvavo 
pažangiųjų parengimuose, 
buvo LDS 6 kuopos narė. 
Ilgai sirgo, apie metus lai
ko buvo ligoninėje. Buvo | 
laisvamanė, tai laisvamaniš
kai ir palaidota. Garbė jos 
vyrui ir vaikams, kad josi 
įsitikinimų nepaniekino. Ji. 
palaidota gražiai. Buvo 
gražių gėlių vainikų, nema
žai palydovų lydėjo į kapi
nes, daug lankėsi į Las-| 
kowskio šermeninę. J. Vai
čekauskas pasakė atitinka
mą kalbą.

Draugai ir draugės, pa
gerbdami velionę, suaukojo 
$27. Aukojusieji prašė ve
lionės pagerbimui užrašyti 
metams “Laisvę” ir “Vilnį” 
į Lietuvą, iš kur velionė yra 
kilusi. Taip ir padarome. 
Labai norėtume, kad Lietu
voje gavę ‘,‘Lais.vę” ir “Vil
nį” atsilieptų, tai gal galėsi
me atnaujinti,1 kada prenu
meratos pasibaigs1. Laikraš
čius prašome siuntinėti į O- 
relių kaimo kolūkį, arba Pu
šaloto miestelio biblioteką.

Širdingai dėkojame vi
siems ir visoms, kas tik au
kojo tam reikalui.

Reiškiame užuojautą ve
lionės vyrui Jonui Kamins
kui, dukrai Ann Mainionis 
ir jos šeimai, sūnui John ir 

’ jo šeimai, taipgi visiems gi
minaičiams ir draugams.

Aukų rinkėjos:
A. Žemaitienė
J. K. Navalinskienė

•
Užuojauta ir aukos

Aukotojai išreiškia užuo
jautą dėl mirties Anelės Ka
minskienės jos vyrui Jonui, 
dukrai Ann ir sūnui John, 
jų šeimoms ir veliones gi
minėms.

Aukojo po $2: J. ir A. 
Žemaičiai, J. ir H. Vėžiai, 
F. ir V. Miller, J. ir K. Vai
čekauskai, Paul Mikalajū
nas, J. ir M. Luzinai, P. ir 
M. Mikalajūnai, Steve ir 
Ann Baka.

Po $1: A. ir J. Navalins
kai, P. ir K. Juozapaičiai, 
John ir Nellie Stroliai, J. ir 
A. Kireiliai, E. Čekanaus- 
kienė, T. Bagdonas, Paulina 
Bakšienė, U. Šimoliūnienė 
ir M. Gegžnienė.

Tar. Lietuvos pionieriai 
dainuoja apie mamytę

DOVANĖLĖ
Išaušo kovo aštuntoji,
Aš paskubom lovytę kloju, 
Skubu pasveikinti mamytę, 
Įteikti žydinčią gėlytę.

Įteikus kuklią dovanėlę, 
Pačios augintą gražią gėlę, 
Linkiu mamytei nepasenti, 
Su saulute kartu gyventi.

Vida Gulbinaitė
VI c klasės mokinė 

Vilnius, 23 vid. mokykla

TAU, MANO GEROJI
Tau, mano mayte, 
Pirmieji žodeliai, 
Tau, mano geroji, 
Manieji darbeliai.

Tau mano dainelė, 
Ir viskas, o viskas, 
Kuklutė gėlytė, 
Tau, mano mamyte!
Gediminas Griškevičius

Kelmės rajonas
Šaukėnų vid. mokykla

MANO MAMYTĖ
Į darbą mamytę
Kas rytą lydžiu
Per kiemą, už vartų, 
Asfaltu slidžiu . . .

Bučiuoju į skruostą
Ir laimės linkiu:
—Po darbo, mamyte, 
Vėl grįšim sykiu.

Kada aš užaugsiu,
Po metų, kitų, 
Tada ir prie staklių 
Stovėsim kartu.

Alf. Žinevičius

KOVO RYTĄ
Pro langą mielas kovo rytas 
Spindės lyg deimantas baltai... 
Aš savo mylimą mamytę 
Pabudus sveikinsiu karštai.

Aš išbučiuosiu jai veidelį, 
žodelį tarsiu iš širdies.
Tegu kiekvieną jos žingsnelį 
Manoji meilė, vis lydės.

Nijole Mikučionytė
Zarasų rajonas
Antalieptės vid. mokykla

MŪSŲ LINKĖJIMAI
Linksmos mamytėms šventės 
Mes linkime visi.
Tegu saulutė spindi
Kas dieną joms šviesi.

Už rankų šilumėlę
Ir šypseną veide
Mes skirsim savo širdis 
Mamytėms visada.

V. Laužikas
______________ t

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50
i.

Antras Lietuvių-Ąnglų Kalbų 
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
r

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

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

5 p.-LaisVė (Liberty)—Pepkt, kovo (March) 15, 1963

AčIŲ!
—Mamyte! Mama!— 

lyg varpeliai
Nuaidi per Tėvynę plačią. 
Mes iš mažų karštų širdelių 
Tau šiandien tariam:

“Ačiū, ačiū
Ir už naktis neišmiegotas, 
Už pilnas rūpesečių dienas, 
Ir už švelniai, 

švelniai niūniuotas
Naujų, šviesių laikų 

dainas. ..
I. Ruseckienė

Dusetos
_________________

DUOS $400,000,000 
A-BOMBOMS GAMINTI
Washingtonas. — Vakarų 

Vokietija sutiko duoti $400,- 
000,000 gaminimui atominių 
bombų ir kitų atominių 
ginklų, kuriais bus ginkluo
jamos NATO jėgos.

Vakarų vokiečiai jau nuo 
seniai* reikalauja, kad NA
TO jėgos būtų apginkluotos 
atominiais ginklais; mat, 
NATO komandoje yra daug 
vokiečių generolų.

Teheranas. — Persijos 
(Irano) karalienė Farah 
Dibah pagimdė mergaitę. 
1960 metais ji pagimdė sū
nų—sosto įpėdinį.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Seštadienj, Kovo-March 23 dieną. 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott Street, 
LDS moterų komitetas rengia žais
lų vakarą. Šie parengimai yra ži
nomi gerų vertingų dovanų gausu
mu. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjos 

(21- 22)

BROCKTON, MASS.

Moterų apšvietos klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks Kovo-March 29 
d., pradžia 7 vai, vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass. Prašome visas nareš 
dalyvauti susirinkime. Užbaigus su- 
sirinkmią turėsime arbatos ir už
kandžių, tai bus at žymėjimas Mo
ters Dienos — Kovo 8-osios.

Valdyba (21-22)

BROCKTON, MASS.

Naujų filmų iš Lietuvos rodymas 
jvyks Kovo-March 17 d. 2 vai. po
piet, Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine St., Montello. Rengia 
ALDLD 6 kuopa. Rodys Jonas Gry
bas. Rengėjai (20-21)

Paieškojimas
Ieškau savo dėdžių Antano ir 

Aleksandro Kasparų (Miko). Kilę 
iš Kaišiadorių raj., Žaslių valsč., 
Janušonių kaimo. Amerikon išvy
ko prieš pirmąjj pasaulinį karą, gy
veno Čikagoje. Prašau atsiliepti; 
jeigu jų nėra gyvų, lai atsiliepia jų 
vaikai. Būsiu dėkingas. Benedik
tas Kasparas, Kapsuko rajonas, Kal
varija, Jurginių kaimas, Lithuania, 
USSR.



Pan Am pastatas, kainavęs 
I00 milijonų dolerių

IG'-’T —
Niujorke šiomis dienomis 

buvo baigtas statyti didžiu
lis ofisams pastatas - bildin- 
gas. Tai 59 aukštų namas, 
stovįs viršuje Grand Cent
ral geležinkelio stoties, 
Manhattane. Jo pastatymas 
kainavo 100 milijonų dole- 
rių( Sakoma, tai bus vie
nas didžiausiu ofisu namas 
pasaulyje.

Įdomu tai, kad ši pastatą 
— pavadinta Pan Am —
statė anglai iš pusės su limas daiktas, kad neužilgo 
a m e r i kiniais kapitalistais, daugelis tų namų stovės 

apytušti. Bet kapitalistai 
viską daro aklai, be plano.

Vyriausias šiame Pan Am

Oficialiai šis pastatas pri
klauso Grand Central Build
ing, Inc., kompanijai. Nam- 
mas turi 808 pėdas aukš
čio.

Kai jau viskas bus pilnai 
užbaigta, kai čia visi ofi
sai bus užimti, tai šiame na- 

^me dirbs daug tūkstančių 
žmonių. Vadinasi, bus mies- 
tas savaime.

• Kai kurie žmonės mano, 
kad nereikėjo tokį didžiulį 
pastatą statyti šioje vieto
je, kadangi čia ir be jo žmo
nių judėjimas labai tirštas: 
subvės, traukiniai užsikim-
*

.įannimo nusikaltimai
Jungtinėse Valstijose

Viena iš didžiausių prob
lemų, su kuriomis visuome
nė šiandien turi dorotis, yra 
blogas tam tikros jaunimo 
grupės elgesys, kartais ve
dąs į 'rimtus nusikaltimus. 
Ši problema, kuri bendrai 
yra vadinama jaunimo de- 
linkvencija, egzistuoja visa
me pasaulyje.

Šiame krašte mažiau kaip 
2%' jaunimo populi a c i j d s 
yra klasifikuojama delink- 
ventais, t. y. jaunimas nuo 
10 ligi 17 metų amžiaus, bu
vęs perduotas į jaunimo 
teismą už elgsena, kuri kla
sifikuojama delinkventine. 
Įjuos įeina tokie atsitikimai 
kaip pabėgimas iš namų, 
nėjimas į mokyklą, blogas 
ir sunkiai sutvarkomas el
gesys. Šis skaičius sudaro 
palyginus mažą visos Ame
rikos jaunimo proporciją, 
bet jis nuolat gręsia visuo
menei.

Šiai grėsmei sumažinti 
visuomenė mėgina atitaisy
ti ir išvengti delinkvencijos. 
Jaunimo tvarkymas, papras
tai prasideda jo.išstatymu 
jaunų nusikaltėlių teisme. 
JAV-ose visur yra specia
lūs teismai jauniems nusi
kaltėliams . Jie yra teisiami 
atskirai nuo suaugusių nu
sikaltėlių . Teismo jurisdik
cija, tačiau, yra įvairi pa
gal amžių. Daugumoje vals
tijų nusikaltėlis yra teisia
mas jaunuolių teismuose li
gi 18 metų amžiaus, kai kur 
kitur ligi 16 metų, o dar 
kitose valstijose ligi 21 me
tų amžiaus.

Kas atsitinka, kai jaunuo
lis patenka į teismą? Jau
nimo teismai yra paprastai 
uždari publikai, kad būtų 
išvengta jaunuolio sugėdi- 
nimo. Po jo nusikaltimo 
apklausinėjimo ir apsvars
čius šeimos situaciją, pa
prastai socialinio 'darbuoto
jo nušviestą, teisėjas daro 
sprendimą. Ar jaunuoliui 
ir visuomenei bus geriausiai 
pasitarnauta, jeigu jis bus 
laikomas reformos ar pa
ruošimo mokykloje, ar jei
gu jis bus paleistas po pro
fesinio probatoriaus prie
žiūra, kuris turės jam va
dovauti ?

Daugumoje atvejų teisė
jas padaro paskutinį spren

Į.šę; dabar dar labiau pa- 
ankštės. Buvo galima pa
statyti tokį pastatą atokiau 
nuo Grand Central stoties..

I ten, kur tebestovi lūšnynai. 
Bet nieko nepadarysi!

Pastaruoju metuRVlanhat- 
, tane atsirado daug naujų, 
dailių ofisams pastatų, ir 
vis dar tebestatomi. Jau pa
sirodo spaudoje balsų, skel
biančių, kad ofisams pasta
tų pristatyta per daug; ga-

pastate dalykas — jo viršu
je įtaisytas malūnsparniams i 
(helicopters) aerodromas.; 
Atlėkę lėktuvais biznieriai į; 
International, La Guardia 
bei Newarko aerodromus, 
norėdami greičiau pasiekti 
Manhattaną, sės į malūn
sparnius. ir bus į kelias mi
nutes atvežti ir čia paleisti 
viršuje šio pastato. Tuomet 
lai bėga, kur akys veda iri 
kojos neša!

Ns.

dimą. Yra vis daugiau pri
pažinta, kad daugumai nu-’ 
sikalstančių jaunuolių rei
kia pagalbos ir patarimo 
daugiau, negu nubaudimo.

Mėgindami užbėgti delink- 
vencijai už akių, daug žmo
nių per daugelį metų paau
kojo savo visas mintijimo 
galias šios problemos studi
javimui ir jos priežasčių su
radimui. Jų manymu, nėra 
vienos priežasties. Vien tik 
neturtas to nepaaiškina, 
nors jis yra priedinis fakto
rius. Perkimštos'- gyvenvie
tės irgi negali duoti visiško 
paaiškinimo, nei apleidimas 
ar palikimas vaikų iš tėvų 
pusės, nors tai dažnai yra 
nusikaltėlio jaunuolio isto
rijoje.

Delįnkvencija, atrodo, yra 
industrializuotos civilizaci
jos produktu. Ji pasirodo 
visur, kur tik p a s a u 1 y j e 
žmonės yra išmesti iš nor
malių vėžių ir turi dorotis 
su gyvenimo reikalavimais, 
k o m p 1 ikuotoje ir besikei
čiančioje visuomenėje.

A. C. N. S.
American Council for Nationalities

Service

LENKŲ BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį ir 

sekmadienį, kovo 15-17 die
nomis, yra ruošiamas baza
ras paramai lenkų savai t- 

[ raščio “Glos Ludowy.” Jis 
įvyks Polonia klube, 201 
Second Ave., Manhattane, 
arti 12th St.

Penktadienį durys atda
ros nuo 7 vai., o kitas dvi 
dienas—nuo 1 vai. popiet.

Bus labai daug dalykų iš
pardavimui, jų tarpe agutų 
iš Lenkijos. Rengėjai kvie
čia atsilankyti.

JAU SUKA TILTUI 
VIRVES

New Yorkas. — Kovo 7 
dieną paleistas veiklon apa
ratas, kuris suka Verezza- 
no-Narrows tiltui virves; 
Pakabinamoji tilto dalis 
bus 4,260 pėdų ilgio. Nuvi- 
jimui virvių vartoja kvo- 
derio colio storio vielą, ku
rios sunaudos 142,500 pėdų 
ilgio. Tiltas bus baigtas 
1964 metų pabaigoje. Jo 
pastatymui ir įrengimui 
skiriama $325,000,000*

| Iš laiškų
I Dr. A. Bimba 
! Mielas Drauge!

Nors pavėluotai, prašau 
priimti mano nuoširdų svei- 

| kinimą gaudamas mokslinį 
laipsnį. Iš tikrųjų, Kapsu
ko Universitetas nepadarė 
klaidos suteikdamas jums 

i Istorijos mokslų garbės 
I Daktaro laipsnį. Garbė 
mums lietuviams Ameriko
je gyvenant!

“Laisvės” No. 17-me jūsų 
Krisluose yra paraginimas, 
kad lietuviai įtrauktų žy
dus, lenkus, rusus ir kitas 
tautas į bendrą organizaci
ją. Šios organizacijos turė
tu būti tikslas reikalauti 
JAV valdžios, kad ji grą
žintų tas ypatas, kurios va
dovavo masiniam žmonių 
žudymui. Mums gerai žino
ma, kad Paškevičius ir Im- 
pulevičius priklauso tai kri
minalistų gengei.

Tas paraginimas labai 
reikalingas visiems lietu
viams. Tačiau mes Chica- 
goj jau turime tokį bendrą 
komitetą, kuris susideda iš 
žydų, lenkų, slovakų, belo- 
rusų ir latvių. Vardas šio 
komiteto yra: Committee 
Against Nazi Criminals 
and Nazism.

Šio komiteto bus, užduo
tis organizuoti visas tautas 
i bendras organizacijas bei 
komitetus, ku r i e ruoštų 
masinius susirinkimus, rei
kalaudami JAV valdžios iš- 
deportuoti tuos kriminalis
tus, kurie bus per šiuos ko
mitetus įvardinti. Taipgi 
bus siunčiamos peticijos 
įvairioms valdiškoms įstai
goms. prašant tuos prasi
kaltėlius išsiųsti į tas šalis, 
kuriose jie papildę masines 
žmogžudystes. Taipgi šio 
komiteto bus priedermė at- 

Į kreipti senatorių ir repre- 
i zentantų domę, kodėl gene- 
i ratinis prokuroras neima 
žygiu išdeportuoti šių o s 
kriminalistus i tas šalis, ku
riose jie papildė kriminališ- 
kus darbus.

Mes dabar ruošiame tam 
tikslui reikalingą literatū
rą, peticijas, ir turėsime 
masinį protesto mitingą. 
Diena yra paskirta 19-ta 
gegužės. Kalbėtojai yra pa
kviesti ir apsiėmė.

Mūsų komiteto pirminin
kas yra rabinas Samuel B. 
Yampolis, sekretorius — 
Sylvia Schwarts, iždinin
kas—B.. F. Kubilius, ir 
kiekviena tauta reprezen
tuojama bendrame komite
te.

Tai tiek apie mūsų dar
buotę kas liečia tuos krimi
nalistus žmogžudžius.

Jūs New Yorke turite 
gerą komitetą, susitveręs iš 
žydų. Patariu susisiekti su 
juo. Adresas: Simon Feder- 
man, President, 1133 
Broadway, Room 732, New 
York, N. Y., telefone: Wat
kins 9-2488. Tas žydų ko
mitetas pakeis var d ą į 
Committee Against Nazi 
Criminals and Nazism. 
Mes susirašome su tuo ko
mitetu.

Būtinas reikalas, kad jūs 
New Yorke nelaukiant il
gai susisiektumėt su žydais 
ir kitomis tautomis, ir su
darytume! vieną bendrą ko
mitetą.

Rasite mano čekį už $10, 
priklauso už “Laisvės” pre
numeratą.

Labas dienas Mizarai ir 
visiems mano pažįsta- 
miems.

Jūsų
B. F. Kubilius

Brooklyn, N. Y. —Butler 
St. policijos stoties viršinin
kas D. J. Caranante, 46 me
tų amžiaus, nusišovė polici
jos nuovadoje.

Dėkojame!
Nors mūsų parengimas 

minėjimui Kovo Aštunto
sios jau buvo labai gražiai 
aprašytas, norime tarti žo
dį kitą ir nuo Klubo.

Moterų Klubo komitetas 
suruošimui Kovo Aštunto
sios minėjimo, Klubo valdy- 

j ha ir visos narės labai šir- 
! dingai dėkoja Vytautui 
! Zenkevičiui, TSRS Ambasa- 
■ dos Washingtone Il-ajam 
sekretoriui, ir jo žmonai 
Marytei už pasakytas įspū- 

i dingas kalbas, už gėles, 
j Taipgi dėkojame Mildredai 
i Stenslerienei, Aido Chorui, 
I Augustui Iešmantai ir Mo- 
į teru kvartetui už dainas.

Klubietės įvertina komi- 
Į teto darbą surengime pa- 
, rengimo. Komitetas susidė
jo iš V. Bunkienes, N. Buk- 
nienės ir A. Rainienės. M. 
Yakštienė ir K. Čeikauskie
nė išvirė kavutės ir pavai
šino visus pyragais su ka
vute. Ačiū joms.

Šiame parengime naujų 
narių gauta mažiausia desėt- 
kas, o gal ir daugiau—tik
rai sužinosime trečiadienį 
mitinge. Tikimės., kad at
eis į susirinkimą ir nepasi
žadėjusios naujos narės.

Rašant apie Kovo Aštun
tosios mitingą, reikia .pri
minti, kad Franė Belskienė, 
negalėdama atsilankyti į 
parengimą, prisiuntė laišku
tį atsiprašydama ir įteikė 
$2 auką. U. Bagdonienė, 
mūsų iždininkė, prašė savo 
sūnų, kad dalyvautų ir pra
neštų mums, jog ji negali 
pribūti. Labai gražu, kad 
mūsų narės taip rimtai su
sirūpinę savo organizacijos 
veikla.

Jausmingas Justo Palec
kio prisiųstas pasveikini
mas ilgai, ilgai\pasiliks Vi
sų dalyvavusių moterų šir
dyse—ačiū jam!

leVa T. Mizarienė
Klubo pirmininkė

Steponas Budreckis
Kovo 5 d. mirė Steponas 

Budreckis, 53 metų am
žiaus, kilęs iš Ilakių para
pijos, Mažeikių apskrities. 
Į Ameriką atvyko po antro
jo pasaulinio karo kaip di
pukas.

S. Budreckis buvo pažan
gus žmogus, nuolatinis 
“Laisvės” skaitytojas, gyve
no Brooklyne, Williamsbur- 
go sekcijoje. Iš amato jis 
buvo dailidė, bet tas darbas 
jam buvo tik šalutinis, pa
stoviai dirbdavo kitus dar
bus.

Pastaraisiais keletu metų 
jis prastai jautėsi fiziniai. 
Pradėjus sveikatą tirti, gy
dytojai surado, kad jis tu
ri vėžį. Gydėsi, varginosi 
žmogus iki pagaliau mirė. 
Buvo palaidotas š. m. kovo 
9 d. Laidojimo apeigas at
liko laidotųvįų direktorius 
Albertas Balton (Bieliausko 
šermeninės paveldėto jas), 
660 Grand St., Brooklyne.

Paliko liūdinčius žmoną, 
seserį Oną Taučiauskienę, 2 
brolius Klemensą ir Kazi
mierą, — pastarasis gyvena 
Toronto mieste, Kanadoje; 
sūnų Klemensą Amerikoje 
ir dvi dukteris Lietuvoje.

SERGA
Draugė Ona černevičienė 

vis dar tebeserga. Baigiant 
pasveikti iš pirmosios ligos, 
ją užpuolė influenza. Jau 
pora savaičių ją lanko gy
dytojai; ligonę prižiūri jos 
duktė. Draugė černevičienė 
yra Lietuvių Moterų klubo 
narė. Ji gyvena Maspethe. 
Linkiu mūsų draugei greit 
ir pilnai pasveikti.

S. Petkus

Motery klubo narėms
Klubo susirinkimas įvyks 

trečiadienį, kovo 20 d., 
“Laisvės” svetainėje, 7:30 
vai. vaakre.

Prašome visas nares daly
vauti. Taipgi kviečiame ir 
naujas nares. Kaip žinote, 
mūsų vajų gavimui naujų 
narių turime pravesti. Jei
gu visos pasistengsime, la
bai lengvai galime išpildyti 
kvota.

Valdyba

J. ir K. Rušinskai 
grįžo namo

Jonas ir Koste Rušinskai, 
gyveną Coney Islande, bu
vę išvykę apie tris mėne
sius į vakarines valstijas, 
dabar jau grįžo namo. Jie
du lankėsi Arkansas ir Ne
vada valstijose pas gimi
nes; buvo užsukę ir į Los 
Angeles, Cal. Kitais žo
džiais, abudu daug ko pa
matė ir patyrė.

Jonas yra mūsų koopera
tyvo direktorių tarybos na
rys, o Koste—aidietė ir A. 
L.D.L.D. 1-os kuopos iždi
ninkė.

Aido choro veikla
Kaip matome iš spaudos 

pranešimų, Aido choras vis 
kur nors dalyvauja: ar tai 
būtų tarp savųjų, ar tarp 
kitų tautų. Tai gražus po
žymis men nės veiklos, kai 
daina suartina bendrai vi
sus draugei

Artinantis pavasariui,— 
artinasi ir pati didžioji cho
ro darbymetė, kuomet rei
kia visu ijyžtu rengtis ir 
mokytis prie pavasarinio 
išstojimo,/bet apie tai para
šysime kitu kartu. ■

šio mėnesio 31 d. Aido 
j moterų kvartetas pakvies
tas dainuoti bankete, kuris 
yra rengiamas draugo A. 
Bimbas pagerbimui. Žino-, 
me, kad mūsų kvartetas, 
kaip ir visuomet, pasirodys 
labai gražiai.

Kiekvieną pavasarį įvyks
ta bendras Pabaltijo tautų 
bazaras. Čia Aidas irgi yra 
pakviestas ir, žinoma, da
lyvaus programoje su nau
jomis Tarybų Lietuvos dai
nomis.

Gegužės mėnesio vidury
je įvyks Meno Sąjungos 
2-ros apskr. festivalis Wor
cester, Mass. Čia taip pat 
turės progos pasirodyti mū
sų solistai, kvartetas ir vi
sas choras.

Dideli darbai laukia visų 
aidiečių, tad lankykime 
choro pamokas reguliariai, 
kad galėtume tinkamai pa
sirodyti Aido choro išstoji- 
mubse.

H. F.

Aido choras atsiprašo
Savo rėmėjos Barboros 

Kutkienės (iš Great Neck, 
N.Y.) labai žemai atsipra
šome, kad jos vardas į cho
ro 50 metų atžymėjimo 
programon neįtalp i n t a s. 
Pinigai yra priduoti Aidui 
ir jos sveikinimas įtalpintas 
programon tik su klaidin
gai parašyta pavarde. Drau
gės B. Kutkienės pinigus 
pridavė E1. Brazauskienė.

Veiklioji Kazė Chaikaus- 
kienė ne tik su darbu pare
mia Aidą, jinai dabar jį pa
sveikino ir su $5. Taipgi žy
mioji choro mylėtoja K. 
Karpavičienė, kaip garbės 
narė, — su $5. Visoms šir
dingai ačiū. Aidas

Albany, N. Y. — Dešimt 
gazolino pardavimo stočių 
neteko leidimų, nes jų savi
ninkai per daug ėmė už au
tomobilių inspekciją.

Organizaciniai labai 
brangus susirinkimas

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 13 d. Narių at
silankė į susirinkimą 14-tas 
nuošimtis. Du nauji nariai 
pristatyti ir priimti.

Smarkiai rengiamasi prie 
Dr. J. S. Stanislovaičio pre- 
lekcijos ir “slides”. Įvyks 
balandžio 21 d. Kultūrinia
me centre.

Paremta finansiškai: Ci
vilių teisių gynimas su $40, 
LLD knygų fondas su $30.- 
53, Ks. B. Karosienės bro
šiūros užsakyta už $15.

Plačiai pasikalbėta įvai
riais darbininkų judėjimo 
reikalais. Išklausytas ra
portas iš LLD 2-ros apskri
ties konferencijos. Tokiuo
se susirinkimuose yra labai 
svarbu dalyvauti ir moky
tis įvairių dalykų.

Sekantis susirinkimas at
sibus balandžio 9 d. Visus 
narius kviečiame susirinkti.

J. G.

Padovanojo $1,000 
taksio vairuotojui 
New Yorkas. — Taksio 

vairuotojas Harry Kueste- 
ris pavežė žmogų, už pave
žimą susidarė tik 40 centų. 
Žmogus išlipdamas davė 
“bumažką” ir pasakė: “Grą
žos nereikia — pasilaikyk.”

Taksio vairuotojas, nu
džiugo gavęs didelį “tipą,” 
nes jis manė, kad gavo $10 
“bumažką.” Bet pasirodė, 
kad “bumažka” yra $1,000. 
Vairuotojas kreipėsi į poli
ciją, kad ji išalkintų, ar ji1 
nėra pavogta.

BANKETAS'
VUj U'? T *Pagerbimui Antano Bimbos, jo a (siekimu iš Vilniaus 

V. Kapsuko v. Universiteto istorijos mokslų 
garbės daktaro vardą

Įvyks Sekmadienį

Kovo-March 31, 2-rą v. dieną
Iš anksto apsirūpinkite Banketo bilietu

Bilieto kaina $3.50. Gaunami “Laisves” ofise

Meninę programą atliks

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas

Elena Brazauskienė
Solistė, sopranas

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLE* 
Nellie Ventlenė, Naste Bukmienė, Ona Čepulienė, Koste RuSinskiene ’

NEW NATIONAL HALL **
261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penkt., kovo (March) 15, 1963

Matysime Europoje \ 
įgytus įspūdžius

Balandžio 6-tą matykime 
įdomius filmus, Laisvės sa- C 7
Įėję.

Filmai sukti Lenkijos ir 
Tarybų Sąjungos miestuose 
ir kaimuose tarsi gyvą pa
rodo tų vietovių gyvenimą.- 
Juos gamino įžymus new- 
yorkietis Kazimeras No- 
wackis.

Prašome visus tą dieną 
rezervuoti pamatymui fil
mų ir susipažinimui su sve
čiu filmininku, kuris visą 
pereitą vasarą važinėjo 
ropoję.

Rengėjai

Parduodami vaikai
Iš Stambulo laikraščio 

“Akšam” puslapių žvelgia 
į skaitytojus vaikai: šešerių 
metų Salichas ir trejų me- 
tų Uguras. Nekalti žvilgs
niai ir liūdesys jų mažy

liuose veideliuose. Jie stip
riai prisiglaudė prie savo 

i tėvo. Vaikai net neįtaria, 
kad gali išsiskirti su gim
taisiais namais ir patekti 
pas svetimus žmones. Var
gingas gvvenimas privertė 

; tėvą parduoti vaikus, kad 
! jie išsigelbėtų nuo bado. 
: “Prieš penkis mėnesius, — 
pasakoja Kadiras Okajus, 
—mirė mano žmona. Aš be- 

; darbis. Jeigu dabar paims 
i vaikus ir suteiks man mate
rialinę paramą, tada galė
siu pataisyti savo reikalus. 
Nors jie nebebus man naš
ta”. .' \ >

I. Izmirlis 
Stambulas •




