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KRISLAI
Ponai, ką darote?
Vyskupas Oxnam Į
“Jaunimo gretos’” 
Dėl Lozoraičio ašarų 
Apie lietuviškus filmus

— Rašo R. Miara —
Valstybės sekretoriaus pade-j 

jėjas Edwin M. Martin pasa
kė viename- Kngreso konfitetų, 
kad JAV yra pasir y ž u s i o s 
duoti militarinę pagalbą bet 
kuriai Lotynų Amerikos šalies 
valdžiai, kuri tokios pagalbos 
prašys, kai jai grūmos “ko
munistinis pavojus.”

Tai reiškia, jei liaudis ban
dytų nuversti kurį Lotynų Ą- 
rrerikos diktatorių,—o jų yra 
visoje lotynų respublikų eilė
je, — jei tik fašistinis dikta-

JAV slopins liaudį Brazilija ir Indija labai daugJungt. Valstijos susirūpino 
Nasserio pasisekimais

Washingtonas. — Vėles-' galbos Nasseriui. Nuo 1952 
niais laikais Egipto vadas Įmetu Nasseris gavo iš JAV 
Gamalis Nasseris daug lai-1 $892,834,000 vertės ekono
mėje. Jo šalininkai įsiga-įminės ir finansinės pagai
lėjo Irako ir Sirijos res-lbos.
publikose, jam pritaria Je- . Iš Ankaros, Turkijos, pra- 
meno ir Alžyro vyriausy- neša JAV amba s a d o r i u s 
bes. Numatomas šiųvalsty- John Badeau, kad ir Ttir- 
bių susijungimas su Jung-jkijoje veikia Nasšerio ša- 
tine Arabų Respublika. j liniukai nuvertimui dabar- 

j. ’ i x • Įtinęs Vakarams paklusnios Jeigu tai įvyks, tai, ga- , 1V£ T 1
4 ’7 ’ j valduos. Is Jemeno grizo

JAV ambasadorius Jamesas 
/ Magellas, o Kenedis nesi- 

mauAia ii :renaįa kitą siusti, nes nu-Nassens jau dabar1 f i i x 7 vJ įmatoma, kad ta sahs grei
tai įstos į Jungtinę Arabų 

■d - -respubliką. Iš Jordanijos ir 
e Saudi Arabijos JAV amba- 

isadoriai praneša, kad ir 
ten Nasserio šalininkai ruo
šiasi perversmui.

Jeigu arabų valstybės su
darys susijungimą, tai bus 
apie 100,000,000 gyventojų 
valstybė ir Vakarai susi
durs su kitokiomis- sąlygo
mis naftos gavimui iš Ar
timųjų Rytų.

limas daiktas, kad vienu ai 
kitu keliu, į tą arabų sąjun
gą bus įtraukta Libanas ir 
Sirija.

torius pareikalautų iš JAV ten turi pritarėjų. Jo prie-' 
ginkluotos talkos, tai Wash- šais yra Jordanijos ir Sau-1
ingtonas ją ir duotų panašiai, 
kaip duoda Pietų Vietnamo 
liaudies priešams, kur vyksta 
pilietinis karas.

Klausimas: Į kokią poziciją 
Valstybės departamentas tuo- 
rwt ryžtasi pastatyti mūsų ša- 

? I tarptautinio žandaro po
ziciją, ar ne ?. .

Š. m. vasario 12 d. White 
Plains mieste, netoli Niujorko, 
mirė metodistų vyskupas G. 
Bromley Oxnam, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

Savo laiku šig' vyras pasįžy- 
irtėjo kovą, prieš makartizmą, 
už socialinį* teisėtumą, už neg
rams pilietines teises. Visa tai 
ano meto amerikiniams fašis
tams nepatiko. Makartistai jį 
apskelbė lęomunistu. 1953 m. 
vienas respublikonas iš JAV 
Kongreso tribūnos suriko:

— Vyskupas Oxnamas sek
madieniais tarnauja dievui, o 
per visą savaitę — komunis
tams.

Qxnamas dėl to netylėjo; 
jis kongresiniams ragangau- 
džįams vėliau tinkamai, atsi
mokėjo? Ir dėl to jį liaudis 
gerbė.

di Arabijos karaliai, 
šios valstybės, kurių vai- i 
džios remia Vakarų politi-1 
ką, militariniai yra silpnos. 
Jordanija yra ginkluota, 
bet ji maža, turi tik 1,750,- 
000 gyventojų.

JAV Komiteto Teikimui 
užsieniui pagalbos pirmi
ninkas Otto Pastaman’as 
jau stoja už sulaikymą pa-

r i

Lotynų Amerikoje
Washingtonas. — Koh- i Valstijas ir skaitomos lega- 

gresmanas A. Selden'as, liškomis, tai nėra liaudies 
Kongresinio komiteto Loty
nų Amerikai pirmininkas, 
raportavo Kongresui, kad 
komitetas nutarė vartoti 
Jungtinių Valstijų militari-

jėgą bile Lotynų Ameri
kos šalyje, “kur komunis
tai bandytų nuversti vy
riausybę, jeigu ta vyriausy
bė prašytų JAV pagalbos”.

Kaip žinia, Lotynų Ame
rikoje dauguma vyriausy
bių, kurios remia Jungtines

reiškia J A V-j y politikai
Washingtonas. — Jungti- suskaldytų Tarybų Sąjun- 

nių Valstijų tarptautinei gos ir Kinijos komunistus,
išrinktos. Argentinoje liau- politikai labai daug reiškia nes kiniečiai kaltintų TSRS 

Į dies išrinktą parlamentą Brazilija ir Indija.
militaristai išvaikė, tas pat lij.a didžiausia šalis Lotynų

ls r in k tą Brazi

num. 
įspūdį, 
tokio,

Tik šiomis dienomis mus pa
siekė iš Lietuvos šių metų žur
nalo “Jaunimo gretos’ 
1-as. Jis daro mielą 
Formato šis žurnalas 
?raip “Švyturys.”

> Iki šių metų sausio 1 d. Ta- 
Trybų Lietuvoje ėjo du jaunimo 
žurnalai — paminėtasis ir 
“Moksleivis.” Dabar jiedu 
abudu sujungti į vieną. Ir tai 
gerai!

Šis numeris — turiningas, 
puikiai iliustruotas . Yra ko 
skaityti ir suaugusiems. Be 
kitko, “Jaunimo gretose” tel
pa neseniai mirusios mūsų vei
kėjos Kristinos Stanislovaitie- 
nės trijų paišybos kūrinių — 
“Prūdas,” “Indėnų meno kū
riniai” ir “Klounas” — foto
nuotraukos. Ten pat — trum
pas A. Vaivutsko žodis apie 
dailininkę. Straipsnelis rašy
tas tuomet, kai Kristina dar 
buvo gyva.

cituodamas

pasakotus 
kad

Laikraštukas “The Long Is
land Catholic, 
*Stasio Lozoraičio graudžius 
verksmus, andai 
Sąn Franciske, atžymi,
šiuo metu Lietuvoje katalikų 
kunigų esama tik” 750. O 

—vyskupų—trys. Kunigų semi
nariją lanko 60 klierikų.

v ' Kadaise esu apie tai “Lais
vėje” rašęs, o šiuo tarpu tik 

\Jwbrisi priminti katalikų laik- 
lyaštukui ir p. Lozoraičiui: 
tuojau po antrojo pasaulinio 

karo iš Lietuvos pabėgo daug 
katalikų kunigų, du vyskupai 
ir vienas arkivyskupas. Nema
na Lietuvos kunigų šiuo me
tu kunigauja JAV airių, len-

atsitiko Peru respublikoje 
ir eilėje kitų šalių.

Toks Jungtinių Valstijų 
elgesys būtų niekas kitas, 
kaip atvira intervencija i 
Lotynų Amerikos šalių vi
daus reikalus. Kiekvienam 
yra aišku, kad nei vienas 
ten esamas diktatorius liau
dies valiai nepasiduos, kad 
jis prašys JAV pagalbos.

Amerikoje. Ji užima 3,287,- 
200 kvadratinių mylių plo
tą ir turi 70,000,000 gyven-

taktiką Kubos klausimu.
Azijoje po Kinijos seka 

Indija. Jeigu Indija pasi
duos Afro-Azijos neutrališ- 
kų šalių spaudimui ir tai
kingai sureguliuos su Kini
ja sienos reikalus, tai bus

Nesibaigia pavojus 
Kubos respublikai

990 kvadratinių' mylių plo
tą, o -gyventojų turi net 400 j Vakaru pralaimėjimas, 
milijonų. ' I Štai kodėl jie, o pirmoje

Washingtone supranta, | vietoje Jungtinės Vlsatijos, 
kad nuo Brazilijos politi- Indiijai teikia ginklų, pa
nic pasisukimo labai daug skolų ir ekonominės pagal- 
priklauso visos Lotvnų A- bos, kad tik padrąsinus šo- 
nierikos politika. Tai ne i vinistus, kurie neleistų įvy- 
Panama, ne Gvatemala, Ni- kinti susitarimo. Jeigu In- 
karagua arba Dominikos dija su Kinija susitaikins, 
šalis. ■ tai Azijos valstybės pa-

Jungtinių Valstijų invazi- kryps į kairę.
jos į Kubą šalininkai tvir--------------------

j tina, būk tas atšaldytų Lo-
itynų Amerikoje “antiame-, Valstiių kariniai 
rikonizmą,” t. y. nusistaty- ir mąlūnsparniai per vieną 
mą prieš JAV kapitalizmo dieną pristatė i partizanų 

i įsigalėjimą. Jie sako, kad j sritį virš 5,000 Pietų Viet- 
būk invazija dar daugiau, namo kareivių.

Saigonas. — Jun g t i n i ų 
lėktuvaiWashingtonas. — Jungti

nių Valstijų Valstybės sek
retorius D. Ruskas aiškino, 
kokios priežastys “privers
tu JAV vartoti militarines 
jėgas Kuboje”. Jis sakė:

(1) Jeigu Tarybų Sąjun
ga vėl pradėtų gabenti į 
Kubą efensyvp gnklus, tai 
JAV imtųsi griežtesnių 
priemonių, negu ėmėsi 1962 
m. spalio mėnesį.

(2) Bent koks Kubos vei-
ivv kimas prieš kasdieninį JAV

Federa- dėl sienos pagaliau bus tai- iš oro žvalgavimą kas Ku- 
, ir Kinijos boję ir jos srityje darosi.

(3) Jeigu kubiečiai sukil
tų prieš Kastro valdžią, o 
sukilimą slopinti būtų pa
vartotos TSRS militarines 
jėgos, kurios ten randasi.

(4) Ir jeigu Kuba pultų 
bent kurią kitą Lotynų 
Amerikos valstybę, arba 
ten pasiųsti kubiečiai sukel
tų revoliuciją.

BIDAULTAS LAISVAS, 
O SĖBRĄ SUŠAUDĖ
Bona.

jos premjeras Georges Bi- 
daultas gavo politinę prie
glaudą Bavarijoje, kuri yra| 
dalimi Vokietijos . ,v
tyvės respublikos (Vakarų! kiai išspręstas, 
Vokietijos) Pei I™1!08 tautų draugystė

Paryžiuje jo sėbrą pulki- nuolat stiprės, pasakė KLR 
ninką Jean-Maria Bastien- [Valstybės tarybos premjero 
Thirtj sušaudė už vadovavi- 
mą teroristams.

Buvęs Prancūzi-

Taikiai išspręs 
sienos ginčą

Pekinas. — “Kas beatsi- 
j tiktų, Kinijos-Indijos ginčas

priėmimo metu. Priėmimas 
buvo surengtas čia atvyku
sios Ganos respublikos vy
riausybės draugystės dele
gacijos garbei.

Čen I pasakė, kad Kini- 
Jeigu ten kunigų, Lozoraičio .l\s vyriausybė . remia tai- 

apskaičiavimu, per maža, taijkias šešių, šalių Kolombo 
kodėl dipukai kunigai dabar pasitarimo dalyvių pastan- 
negrįžta Lietuvon? !gas, kas sudarė palankiau-

. 'sias sąlygas Kinijos ir In- 
Musų Jonas Grybas ir vėl dįj deryboms.

pradėjo lietuviškiems filmams, J J 
demonstruoti maršrutus po lie-1 
tuvių kolonijas.

Tai ir gerai!
Esu matęs ir S. Narkeliū- 

naitės, ir A. Šalčiaus, ir V. 
Tysliavienės Lietuvoje suktus 
filmus — visi jie man patiko 
—įdomūs, geri, verti pamatyk 
mo!

A. šalčiaus filmas pagrįstas 
meniniu žanru ir pavadintas 
“Apkasų gėile.”

V. Tysliavienes filme paste
bėjau, be kitko, atkreiptą dė
mesį į Lietuvos kelius; tai do
kumentinis filmas su įdomio
mis scenomis.

V. Tysliavienė, būdama ma
ža, Vilniuje gyveno ir mokėsi, 
tuo būdu, kai ji traukė savoj 
filmą, jautė, suprato, į ką, į j 
kokį objektą svarbiausia at- j 
sukti aparatą.

kų, italų parapijose, kiti—Ro
moje be jokio užsiėmimo te-1 
begyvena. Vyskupas Brizgys, 
“veikia” Čikagoje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kairas. — Irako milita- 

ristu valdžios užsienio mi
nistras Shabidas siūlo, kad 
Irakas, Sirija ir Jungtinė 
Arabų Respublika subend
rintų gynybos jėgų koman
dą ir apginklavimą.

Washingtonas. — Balan
džio 30 dieną Pakistane 
šaukiama CENTO karo są
jungos konferencija. Į ją 
vyks JAV Valstybės sekre
torius Ruskas.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Atvyko Lenkijos premjeras 
Juzef Cyrankiewicz. Pasi-

tardamas su Jung t i n i ų 
Tautų generaliniu sekreto
riumi U Thahtu jis išreiš
kė susirūpinimą Kubos rei
kalais.

Lenkijos premjeras sakė
kad Jungtinių Valstijų in-1

., . —. j . . i Geležinkeliečiainepasibaigė, o ta interven- į

ei ja galėtų pavirsti naiki- į turės streikuoti
nančiu pasauliniu karu. 
Lenkijos premjeras nurodė, 
kad mūsų šalyje sukeltas 
triukšmas dėl 1961 metu ne
pavykusios invazijos yra 
paruošimui naujos invazi
jos.

Unijų vadai sake, kad nei

Chidago. — Artinasi ge- 
ležinl^liečių kontrakto pa
baiga. Įvykę pasitarimai 
tarp unijos brolijų ir gele
žinkelių kompanijų atstovų 

j nedavė teigiamų rezultatų.
Washingtonas. — Jungti-

niu Valstijų vyriausybė jie, nei geležinkelių darbi- 
akylai seka Tarybų Sąjun-! ninkai nenori streiko, bet 

I jeigu kompanijos spirsis, 
bus priversti streikuoti.
Į Prezidentas Kenedis 
kreipėsi i unijų vadus ir 
kompanijų viršininkus, kad 
susitartų ir po kontrakto 
pasibaigimo dar per 60 die- 

bet

gos išvežimą militarinių jė
gų. Gynybos sekretorius 
McNamara vasario 6 d. 
tvirtino, kad Kuboje buvo 
22,000 tarybinių karininkų 
ir kariu. Dabar jis sako, 
kad TSRS pirmiau išvežė
5,000, o kiek kovo mėnesi f nų neskelbtų streiko, ^7 V *- t-

išvežė, tai dar tikrai nega- tęstų derybas.
Ii pasakyti.

2,800 “neištikimu’ 
j Afrikos studentų .

Washingtonas. V. A. 
Nielsen’as, African - Ame
rican Institute prezidentas, 
sako, kad iš afrikiečių stu- 

: dentų, kurie Jungtin ė s e 
Valstijose yra užlaikomi ir 
mokomi “atrėmimui Afri
koje komunistų įtakos”, tik 
1,200 yra ištikimų, kurie 
ten buvo gerai parinkti.

Gi 2,800 kitu afrikiečiu 'C V
buvo “nepaisančiai parink
ti”. Jis abejoja dėl jų išti
kimybes Vakarams. Nielse- 
nas sako, kad “stokuoja pi
nigų” studentų mokymui ir 
reikėtų 300 studentu iš “ne-

1 ištikimų” paleisti.

I KENEDIS ŠAUKIA 
KONFERENCIJĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis šaukia kon
ferenciją Centrinės Ameri- 

|kos valstybių.: Costa Ricos,

Vėliausios žinios
Klaipėdoje nekrauna j laivus

Prancūzijai anglies
nekrauti anglies į į G u a t e m alos, Nikaraguos, ] are§tavo virš “100 komunis-

Damaskas. —Sirijos mili- 
taristų vyriausybė puola 
liaudies veikėjus ir masi
niai areštuoja. Ji sako, kad

KLAIPĖDA, kovo 11.— , kus ir
Klaipėdos laivakroviai at- laivus, 

sįsakė krauti laivus. Dėl 
mainierių streiko Prancūzi- darbininkų, 
joje jie nutarė : “Nė tonos | kranininkų. Visi jie vienin- 
anglies Prancūzijai. gai šaukė: Nė tonos anglies
Čia stovi atplaukę suomių, Prancūzijai! 
švedų, prancūzų laivai. Jie 
laukia anglies. O anglis 
jiems nepakraunama. Ko
dėl !

Mūsų uostininkai^ 
rinkę į mitingą, tarė žodį:

“Daugiau kaip 200 tūks
tančių prancūzų šachtiniu-

Mitinge pasisakė visa eilė 
brigadininkų,

'Honduraso, EI Salvadoro ir 
'Panamos. Ji įvyks Kosta 
Ricoje ir svarstys Kubos 
klausimus. Konf er e n c i j a 
prasidės kovo 18 dieną. Jo
je dalyvaus ir J. Kenedis.

tų”, .tikrumoje daug dau
giau areštavo.

susi-

St. Louis, Mo. — Missou
ri valstijos Aukščiausiasis 
Teismas nusprendė, kad 137 
metų “mėlynasis įstatymas” 
(“Blue Law”) yra pasenęs

Klaipėdos jūrų prekybos 
uosto kolektyvas priėmė te
legramą, kurioje praneša 
Prancūzijos kalnakasių Na- 
cionalei federacijai, kad ne- 
pakrauS nė vieno laivo ang
limi Prancūzijai, kol nebus 
patenkinti streikuojančių 
prancūzų angliakasių rei
kalavimai...

A. Vaivutskas

Už PASITRAUKIMĄ 
Iš P. VIETNAMO
Washingtonas. — Apie 

60 Jungtinių Valstijų pro
fesorių, mokslininkų ir is
torikų prisiuntė prezidentui 
Kenedžiui laišką, kuriame 
reikalauja, kad JAV iš
traukų militarines jėgas 
Pietų Vietnamo.

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos ragina Angliją ' 
mažinti prekybą su socia
listinėmis šalimis.

Princeton, N. J. — Prin- j 
j ceton Theological seminari- 

aukšti kų , — kalba profsąjungosjoje lankėsi devyni 
religiniai pareigūnaiAną , dieną V. Tysliavienė 

demonstravo savo filmą So.^rybų Sąjungos. 
Bostone. Mūsų koresponden
tas ten buvo, ir rašo, kad fil-

iš Ta-

Kana- 
bet ji

Ottawa. — Kinija bad vvh Muvv, ii iaou, iycili ah * , ‘

mas jam patiko, kad Tyslia- doje perka kviečių, 
vienė į Tarybų Lietuvą žiūri j reikalauja, kad ir Kapada 

pirktų iš Kinijos žaliavų ir 
rankdarbių.

ir apie ją kalba objektyviai. 
Dėl to “vaduotojai” jos filmą 
boikotuoja!. .

Kiekvieno apie Tarybų Lie
tuvą teisingo žodžio, kiekvie
no objektyvaus vaizdo “va
duotojai” bijo “kaip velnias 
kryžiaus”!

St. John’s.—Netoli New- 
foundlando salos portugalų 
laive įvyko sprogimas, 
jūrininkų buvo sunkiai 
žeisti.

13 
su-

komiteto pirmininkas Dve- 
lys, — kovoja už tai, kad 
jiems būtų vienuolika pro
centų pakeltas atlyginimas 
ir sutrumpinta darbo savai
tė. Anglies šachtose sustojo 
darbas. Prancūzijos vyriau
sybė ieško anglies užsieny
je. Šiandien į Klaipėdą at
plaukė laivai, turį gabenti 
anglį Prancūzijon. Aš kvie
čiu palaikyti streikuojan
čius Prancūzijos šachtinin-

TSRS PROTESTAS
Maskva. — Tarybų Są

junga pasiuntė protesto no
tas Anglijai, Prancūzijai ir 
JAV prieš jų okupacinių jė
gų leidimą praktikuoti va
kariniame Berlyne Vakarų 
Vokietijos įstatymus. TSRS 
pakartoja, kad vak. Berly
nas nėra dalimi Vak. Vokie
tijos. į ,

iš Istanbulas, Turkija.—Šio
je apvlinkėje buvo jaučia
mas žemės drebėjimas.

ĮVYKO POSĖDIS
Maskva.—Kremliuje per 

dvi dienas posėdžiavo virš 
500 tarybinių rašytojų, kom
pozitorių, artistų ir piešėjų. 
Chruščiovas kalbėjo, kad 
leninistai privalo būti re
alistai, kad neleistina nuo 
realizmo nukrypti nei ra
šytojams, nei piešėjams.

Washingtonas. — čia yra 
daug kalbų apie reikalą 
mažįnti JAV išlaidas, bet 
išlaidos vis didėja. >

Washingtonas.— Kongre
sas nubalsavo W. Churchil- 
lą paskelbti JAV garbės pi
liečiu.

J
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Tarybų Sąjunga ir Vatikanas
MASKVOS DIENRAŠČIO “Izvestijų” redaktorius 

Aleksiejus Adžubejus su savo žmona Rada lankėsi Ita
lijoje ir ta proga turėjo pas popiežių Joną XXIII audi
enciją, kuri tęsėsi apie 30 minučių. Ką jiedu kalbėjo, 
pasaulis dar nežino, bet Adžubejus, sakoma, turįs po
piežiaus laišką Chruščiovui. --f

Daugelis žmonių šiuo metu spėja, kad tarp Tary
bų Sąjungos ir Vatikano bus sumegzti diplomatiniai 
ryšiai.

Skaitytojas ras šios dienos “Laisvėje” įdomų J. R. 
straipsnį, mums prisiųstą iš Vilniaus, — “Naujos Va
tikano tendencijos tarptautiniais klausimais.” Jame pa
brėžta būtent tai: Vatikanas pasisako prieš karą,prieš 
imperialistinių valstybių ginklavimąsi; jis pasisako už 
taikų sambūvį pasaulyje. O tai labai daug reiškia . ko
voje už taiką. Tokia Vatikano politika užduoda per 
nosį tiems klerikalam?, kurie stoja juž karą—užduoda 
per nosį ir tokiems, kaip lietuviškieji pranciškonai ir 
marijonai, kurie per savo spaudą nuolat niekina TSRS 
taikaus sambūvio politiką.

Sumezgimas diplomatinių ryšių tarp TSRS ir Va
tikano, aišku, palengvintų Lietuvos katalikams, kai jie 
nori susisiekti su Vatikanu, viskas labiau susinormali- 
zuotų. Tačiau tai nereikštų, kad tarybinėse respubliko
se, jų tarpe ir Lietuvoje, būtų leista katalikų bažnyčiai 
viešpatauti taip, kaip ji viešpatavo buržuazijai valdant.

Gal dėl to ir Čikagos marijonų laikraščio bendra
darbis, tūlas M. Paulauskas, aną dieną pasakė: “.... ko
egzistencija su bažnyčia komunistams reiškia tiktai re
ligijos panaudojimą Vakarų laisvei sunaikinti.”

Kitais žodžiais: lietuviškieji klerikalai pasisako prieš 
diplomatinius santykius tarp TSRS ir Vatikano.

Apie kovę prieš antisemitus
JAV VEIKIĄ'Amerikinė nacių phrtija, kurios 

das—George Lincoln Rockwell.
Šis gaivalas šiuo metu bliauja pirmiausia prieš

J

va

žy
dus, ir tiesiog teigia, kad Amerikoje žydus reikią pulti b.elio taikos dovanos,; pašilai

Kas ką rašo ir sako
KANADA RUOŠIASI 
PRIE RINKIMŲ
Kaip žinia, Kanados žmo

nės ruošiasi parlamentari
niams rinkimams. Klausi
mas prieš, rinkė j us bus 
toks: ar Kanadą,turi prisi
imti JAV karines - branduo
lines bazes, ar ji turi pa
silikti neutralia šalimi?

Triukšmo nemaža, disku
sijų daug. Čia paduodame 
truputį apie visa tai, kas 
ten darosi, iš “Liaudies bal
so”:

Liberalų lyderis L. B. Pear
son, kaip atrodo, yra labiau
siai kritikuojamas visų parti
jų. Socialkreditorių lyderis 
Thompsonas, kalbėdamas 
Winnipege jaunųjų socialde
mokratų susirinkime, sake, 
kad Pearsonas netinkamas bū
ti nacionales partijos lyderiu. 
O naujųjų demokratų atstovas 
Harry Pope, pirmas po T. C. 
Douglas, kalbėdamas Kvebeko 
provincijoj, sakė, kad Pearso- 
nui trūksta sąžiningumo.

Pope sako, kad kaip kon
servatų, taip ir liberalų par
tijos yra apgailėtinai silpno 
proto. Bet blogiausia esą su 
liberalų lyderiu Pearsonu.

“Pono Pearsono reikalas yra 
rimtesnis,” sako Pope. “Jis 
remia nuklinį ginklavimąsi ne 
dėl to, kad būtų žioplas. Pear
sonas yra sumanus žmogus. 
Bet tai žmogus, kuriam visiš
kai trūksta sąžiningumo.

“Jis pritaria n u k 1 i n i a m 
ginklavimui todėl, kad jis ma
no, jog toks nusistatymas ge
ras politiniai. Kad padidinus 
savo progas tapti ministru 
pirmininku, jis sutinka padidin
ti nuklinio susinaikinimo pa
vojų, kuris kybo vičš pasaulio' 
ir Kanados.

“Ponas Diefenbakeris negali 
apsispręsti bile kame, o Pear
sono nuomonę gali nustatyti 
bile kas; pavyzdžiui,. Arįięrb 
kds generolas, kuris gali įti
kinti poną Pėars'oną, kad gaj 
Įima nusišpiauti ant savo :No-

Neistorikas

n v v w ve
Kai pažiūri į senesnių 

^Laisvos” numerių stirtas,

taip, kaip hitlerininkai puolė juos Vokietijoje.
Pažangiųjų JAV žydų laikrašty “Morning Frei

heit” (š. m. kovo 10 d. laidoje) išstojo su straipsniu Will I 
Simon, minėto dienraščio vienas redaktorių. Will Simon 
stato klausimą tiesų ir aiškų: kokia JAV žydų turėtų 
būti pažiūra link nacių, link antisemitų, skleidžiančių 
žmonėse nuodus?

Žurnalistas pripažįsta, kad šiuo metu tarp žydų 
yra pasidalijimas tuo klausimu: vieni sako, reikia dabar 
kovoti prieš kiekvieną antisemitų pasireiškimą—kovoti 
energingai, kovoti stipriai. Kita žydų bendruomenės 
pusė sako: reikia visus antisemitus ir jų veiklą ignoruo
ti; nereikia jų garsinti, nereikia publikuoti.

Žydų jaunimas stoja už kovą: tą patį daro ir Žy
dų Karo veteranų organizacija, bet daug kitų žydų te
besilaiko kitokios pozicijos. Šis pasidalijimas, nurodo 
Will Simon, buvo matomas ir š. m. kovo 3 d., kai su
sirinko Amerikos Žydų Kongreso Vadovaujančioji Ta
ryba, kur dalyvavo apie 100 jos narių.

Šiame mitinge buvo nurodyta, kad nuo 1950 metų 
iki šių dienų visokios antisemitinės organizacijos jau 
atlaikė 23 tarptautinius mitingus; sužymėjo 13 tarptau
tinių antisemitinių organizacijų, neskaitant lokalinių, 
veikiančių Belgijoje, Suomijoje, Argentinoje, Austrijo
je, V. Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Is
panijoje, Švedijoje ir Jungtinėse Valstijose.

Aiškus daiktas, negalima sakyti, kad tie antise
mitų suvažiavimai, kad tos organizacijos yra tik dėl 
to, kad atsiranda kvailų žmonių, kad yra visokių ne- 
daperų. Ne! Žurnalistas Simon mano, kad tai rodo 
sąmoningą hitlerininkų veiklą, kad reikia netylėti, kad 
prieš visa tai negalima užsimerkti. Jis stato tokius 
klausimus: “Argi daugelis AJC vadų ir narių nėra 
teisėtai susirūpinę dėl naujųjų nacių siautėjimo ir jė
gos Vakarų Vokietijoje? Ir kaipgi apie Washingtono 
politiką, siekiančią sąjungos su Adenauerio valdžia, 
kaipgi apie buvusio nacio generolo Adolfo Heusingerio 
palaikymą Pentagone ?.. ”

kant $30,000”. • .
Social kreditorių lyderis kal

tino liberalų lyde'rį, kad jis 
nedavęs konservatų valdžiai 
parlamente progos dirbti, bet 
neturįs gėdos visus kitus va
dinti nenuoširdžiais žmonė
mis.

Artinantis rinkimų dienai, 
vis smarkiau užverda kova 
tarp visų partijų.

Leslie Morris, KKP lyderis, 
kalbėdamas Montreale, pareiš
kė, kad tur būt ateinančiame 
parlamente nei viena partija 
neturės daugumos, bet tas ne
sudarąs blogumo . Jis ragino, 
kad Kanados žmonės rinktų 
tuos, kurie priešingi paverti
mui Kanados nukliniu imperi
alistų įrankiu.

036,221 deputatas. Iš £o skai
čiaus — 41.9 procento 'mote
rų; 55.1 Pi'ocęi^pmepąrtįr»iM 
6,0.2 procento'^ BžrbininW S ir 
kolūkiečių. Vietinių Tarybų
deputatų sudėtis atnaujinta; butų gyventą visai kitų 
50.4 procento. | žmonių,, kitokiose sąlygose,

Ukrainos Tarybų Socialist!- kitaip mąstyta, veikta etc. 
me^e_i.Ries?yU!)1v^c.. J ^y\e\tiries Pav., štai prieš akis stovi 

"ocentas paskelbto? 1917-18 metų 
“Laisvės” koncertų progra- 

tinių; 66,4 procento darbiniu- mos. Tarp dainininkų ma- 
kų ir kolūkiečių. Vietinių Ta- tosi ir p-lės Jurgeliutės var- 
1 
jinta 50,4 procento.

Baltarusijos TSR — į depu
tatus išrinkti 80,783 žmonės. 
Iš to skaičiaus — 41.9 procen- koncertuose, 
to moterų; 57.4 procento ne
partinių ; 63.9 procento darbi
ninkų ir kolūkiečių. Vietinių 
Tarybų deputatų sudėtis at
naujinta 57.6 procento.

Uzbekijos TSR išrinkti 70,- 
4

43 procentai moterų; 54.2 pro- fans), Joną Butėną, J. K. 
cento nepartinių; 66 procentai Kriaučiūną (jaunesnįjį), 
darbininkų ir kolūkiečių. Vie-,pr> Stankūną ir kitus, ku- 
tiniy Tarybų deputatų sudėtis rių dabar nž pyragu į

“Laisvės” koncertą neįvilio
tum !

Mainos rūbai seno svieto, 
Mainosi žmo- 

cento darbininkų ir kolūkio-'nių ideologija ir psichologi- 
kiečių. Vietinių Tarybų depu-Į-ja 
tų sudėtis atnaujinta 64.4 pro
cento.

Moldavijos TSR — išrinkta 
30,060 deputatų. Moterų —■ 
46.8 procento; nepartinių —
58.6 procento; darbininkų ir 
kolūkiečių —70.5 procento. 
Vietinių Tarybų deputatų su
dėtis atnaujinta 53.9 procento.

Latvijos TSR — išrnkti 23,- 
909 deputatai. Deputatų tar
pe — 44.7 procento moterų;
62.2 procento nepartinių; 64.9 
procento darbininkų ir kolū
kiečių. Vietiniių Tarybų depu
tatų sudėtis atnaujinta 66.3 
procento.

Tadžikijos TSR — išrinkti 
15,867 .deputatai, Iš to skai
čiaus —1 43.9 procento mote
rį!; ' 53.7 procento nepartinių; 
66 procentai ^darbininkų jrl 
kolūkiečių. Vietinių Tarybų 
deputatų sudėtis atnaujinta
57.2 procento.' 1 ’

Turkmėnijos) TSR — į vie
tines Tarybas išrinkti 15,483 
deputatai. Iš to skaičiaus —
41.6 procentų moterų; 56.6
procento nepartinių; 66 pro
centai darbininkų ir kolūkie
čių: ' . .
tų sudėtis atnaujinta 57.7 
cento.

nėję Respublikoje ]
Tarybas išrinkta 412,514 de
putatų. Iš jų—41 proc 
moterų ; 53,5 procento nepar-;

rybų deputatų sudėtis atnau- | kaip soprano išpildyto- 
■jos. Jos vardas figūruoja ir 
paskesniuose “Laisvės” 

. Vėliau mato- 
>, me pildant “Laisvės” kon- 

■ certų programas Oną Kat- 
4 kauskaitę, kuri paskiau dai- 

i navo kaip Anna K a s k a s 
Metropolitan Operahausėj, 

287 deputatai. Iš to skaičiaus A. Salaveičikiūtę (Alice Stef-

atnaujinta 57.3 procento.
Kazachijos TSR išrinkti 98,- 

806 deputatai. Iš to skaičiaus 
—37.4 procento moterų; 54.6 i 
procento nepartinių; 55.4 pro-! anot poeto.

Vietinių Tarybų deputa- 
pro-

“Garbės pilietis”
JAV KONGRESO žemesnysis butas (House of Re

presentatives) 377 balsais prieš 21 nutarė suteikti Win- 
stonui Ohurchillui JAV garbės piliečio titulą.

Spėjama, kad senatas padarys tą patį.
Tai kas noYs nauja mūsų šalies politikoje. Ir mums 

atrodo, kad tai nėra naudinga, nes šis precedentas gali 
padaryti nemaža nesmagumų ateičiai.

Washingtonaš. — Brazi
lijos finansų ministras 
San T. Dantas tarėsi su ninką, kuris šnipinėjo JAįV 
JAV prezidentu Kenedžiu.

Maskva, — TSRS sušau
dė Tarybų armijos pulki-

naudai.

2 p.—Laisve (Liberty)— Antrad.. kovo (March) 19, 1963

MOTERYS Į
SVARBIAS VIETAS

Kai kuriose tarybinėse res
publikose prieš dvi savaites 
įvyko parlamentarinių de
putatų rinkimai (Lietuvoje 
jie įvyko kovo 17 d.). Pa
žymėtinas tas dalykas, kad 

| vis daugiau ir daugiau ta
rybinių moterų įsitraukia į 
svarbias vietas, į deputates. 
Įdomių duomenų paduoda 
Lietuvos žinių agentūra El
ta. Prašome pasiskaityti:

1963 metų kovo 3 d. Rusi
jos Federacijoje, sąjunginėse 
Ukrainos, Baltarusijos, Uzbe
kijos, Kazachijos, Moldavijos, 
Latvijos, Tadžikios ir Turk
mėnijos respublikose įvyko 
rinkimai į kraštų, sričių, apy
gardų, rajonų, miestų, gyven
viečių ir kaimų Darbo žmonių 
deputatų tarybas. Rinkimai 
praėjo esant dideliam politi
niam ir darbo pakilimui, kurį 
sužadino istoriniai Tarybų Są
jungos Komu n Jstų partijos 
XXII suvažiavimo ir TSKP CK 
lapkričio Plenumo nutarimai. 
Rinkėjai visur buvo labai ak
tyvūs ir organizuoti.

Rinkimuose į kraštų, sričių, 
apygardų, rajonų, miestų, gy
venviečių ir kaimų Darbo 
žmonių deputatų tarybas bal- 

' savo daugiau kaip 99 procen
tai rnkėjų.

Į vietines Rusijos Federaci
jos Tarybas buvo išrinktas L-

Tamsūs fanatikai 
jiems “kovotojai”

Maskva. —Prieš kiek lai
ko amerikiečių religijos 
skleidėjų sukurstyta grupė 
buvo atvykus į Maskvą ir 
prašė JAV ambasados iš
vežti juos į Ameriką.

Dabar “Pravda” padavė 
daugiau žinių apie tuos 
Černogorsko baptistus.. Jie 
yra tamsūs fanatikai. Ne
seniai jų grupė sudegino 
savo namus,, nes laukė 
“svieto pabaigos”.

Kiti “dievo užgerinimui” 
primušė 30 vaikų, iš kurių 
5 mirė. TSRS vyriausybė 
turėjo įsikišti, kad juos su
valdyti. Tai tokie tie ele
mentai, kuriuos Vakaruose 
paskelbė “kovotojais už re
ligijos laisvę”.

PASTATYS ŽYDAMS 
PAMINKLĄ

Berlynas. — Protestantų 
bažnyčia nutarė pastatyti 
žydams, nacių aukoms, pa
minklą. Jis bus pastatytas 
netoli Hanoverio miesto, 
kur buvo hitlerininkų 
įsteigta Bergen - Belseno 
kempė, kurioje žuvo 30,000 
žydų.

Cape Town. — Pietų Af
rikos Sąjungos armijoje da
bar yra 250,000 vyrų, bet 
ji bus padidinta dar 34,000 
vyrų.

Karakas, Venezuela. —
Dinamito sprogimas suga
dino naftos vamzdžius.

Nereikia eiti toli į praeitį. 
Paimkime tik laikraščius 
tarp 1919 ir 1924 metų ir. 
nustebsime mūsų visuome
ninio gyvenimo pakitimu. 
Kiek tuo metu buvo prira- 

|šyta visokių rezoliucijų ir 
! kontra-rezoliucijų, protestų 
ir kontra-protestų, tarimų, 
papeikimų, užtarimų, įneši
mų bei atmetimų—net akys 
raibsta visą tą begalinę po
lemiką beskaitant. O dabar 
į tai pažiūrėjus .— išvalgy
to kiaušinio neverta! Ro
dos, ir nekaltas popieris tu
rėjo apsiverkti dėl tokio jo 
piktnaudžiavimo.. Bet, kas 
nors pasakys: tai “ąncient 
history,” senos praeities 
vaizdas. ,

Man atrodo, kad dabar 
žmonės elgiasi kiek demo- 
kratiškiau: mažuma pasi
duoda daugumos nuomo
nėms. Tais “senais gerais 
laikais” būta kitaip: jei 
bent vienas politikas su dau
gumos pateiktomis tezėmis 
nesutiko, jis skelbė “mažu
mos tezius,” šaukė kokusus, 
mobilizavo savo šalininkus 
ir piršo savo nuomonę. Kiek 
prisidėta dėl tų “didžiumų” 
ir mažumų”! .

* .* * b T
Daug senų gerų veikėjų 

jau po velėna. Vienas to
kių smarkių kovotojų buvo 
velionis K. Steponavičius. 
Jis ilgai buvo ALDLD C. 
sekretorium sunkia u s i a is 
tos organizacijos laikais, 
kada ji buvo išaugusi iki 7,- 
000 narių, kai siautėjų re
akcija. Tuomet buvo aštri 
frakcijų kova kair i o j o j e 
mūsų visuomenės srovėje. 
Be sekretoriaus darbo, Ste-

bo Partiją, o nieko iš to ne
išėjo. 1923 m. Čikagos kon
vencija, 1924 m? St. Paul, 
Minn., konvencija, kurioje 
buvo įkurta trumpai gyve
nusi Farmerių - Darbininkų 
Partija, Klevelando Politi
nio Progresyvaus Veikimo 
konvencija ir kitos to laiko 
radikalios grupės bandė to
kią partiją sukurti, bet ne
pavyko. Atrodo, jog dar il
gai šios šalies darbininkai 
sekios paskui Demokratų- 
Respublikonų puoselėjamą 
“dviejų partijų sistemą.” 
Nuo Darbo Partijos įkūri
mo jie dar šalinasi.

* * *
1915-16-17 m. “Laisvėje” 

tilpdavo labai daug raštų 
seksualiniais kla u s i m a i s, 
'meilės, r’mdymo kontrolės 
ir pan. Juos gvildeno P. 
Kurkulis, ^J. Parulis, Bara- 
bošius (J. Naudžius), dr. 
A. Karalius, J. Barkus- 
Stropus, dr. J. Kaškiaučius, 
A. Margeris, A. Petriką, A. 
Montvidas, V. Paukštys, J. 
Perkūnas, J. V. Syrūnėlis ir 
kiti. Neatsiliko ir moterys. 
Tai buvo jaunystės atgar
siai. Dabar sekso klausimai 

! daugumai b e n d r a d a r bių 
i (tiems, kurie dar gyvi)—li
ko kone tik akademinio po
būdžio. Veikiausiai dėl to 
jais maža kas ir rašo. O 
apie “gimdymo kontrolę,” da
bar gatvės vaikėzai ir mer- 
gyčkos žino daugiau, negu 
ano laiko “teoretikai.”

* * *
Kuriant 1915 m. LDLD, 

steigiamajame susirinkime 
Brukline dalyvavo ir K. 
Karpavičius (Kūrpius), vė
liau tapęs “Dirvos” smeto
niniu redaktorium. Jis net 
į 1-mos kuopos komitetą įė
jo. O kur jis dabar? Ugnia 
į tą organizaciją spjūudot

* * *
Senesn i o s i o s “Laisvės” 

špaltos buvo pavestos įvai
rių. draugijų rei k a 1 a m s : 
ALDLD, LMPS, APLA, F- 
DP, SLA, L. Meno D-jai, 
Dainininkų Sus-mui ir dau
gybei kitų. Ištisi puslapiai 
buvo prirašyti protokolų, 
konferencijų aprašinėjimų, 
tarimų, barnių, diskusijų ir 
kt. Kiek kantrybės reikėjo 
to meto redaktoriams visa 
tai sugromuliuoti! Lietuva 
tikrai turi būti didvyrių že
mė, kad ji pagimdė tokius 
kantrius redaktorius.

*

Baltimore, Md.
Sulaukus 74 metų 

žiaus, kovo 5 d. mirė
Liūdesyje

am-

šulė Stanienė.
paliko vyrą Juozą ir nuo 
pirmojo savo vyro Vinco 
Mačio dukterį ir du sūnus.

..... , 
bet jos vaikai ją palaidojo 
religiniai — į koplyčią ir į- 
kapines buvo pasišaukę ku
nigą, bet jos kūno į bažny
čia nepriėmė, gal velionės 
vaikai paskūpėjo kunigui 
pinigų.

ponavičius veikliai dalyva-1 N°.rs ve'j,011® buvo ,lai?va 
vo Rusijos baduohų šelpimo 
veikloje, buvo “Laisvės” 
Bendrovės pirmininku, 
stambus Amerikos Darbi
ninkų Partijos veikėjas, da
lyvavo S.L.A. kairiojo spar
no darbe, Maskvos knygų 
leidyklos “žarija” atstovas, 
Lietuvos darbininkų litera
tūros leidėjų generalinis 
agentas, rinko aukas kali
nių šelpimui ir dar kelioms 
vietos draugijoms vadova
vo. Ne stebėtina, kad jis 
1923 m. persitempė ir tu
rėjo iš ALDLD sekretoriaus 
pareigų pasitraukti. Tačiau 
jis dirbo kitose draugijose.

Tai buvo vulkaniškos 
energijos žmogus! 

* * *
Kiek Amerikos kairieji 

darbininkai įdėjo pastangų 
organizavimui Darbo Parti
jos, panašios į Anglijos Dar-

Sunkiai serga Petras Kup
rys. Jau kelintu kartu tu
rėjo širdies priepuolį. Ap
lankykite draugą, jam bus 
lengviau nugalėti ligą. Jo 
adresas yra: Annapolis 
Junction, Md.

Jau buvo rašyta apie Zig
manto ir Katrinos Tvaro- 
nių tragediją. Čia galiu tik 
tiek dar pridėti, kad vasa
rio 15 d. nuo širdies smū
gio mirė jų vienatinis sū
nus, kuris skambindavo pi
aniną ir buvo žinomas var
du “Ziggy Travers.”

J. Deltuva

Garibaldis
VILNIUS. — Prieš šim

tą metų,1863 metais, prasi
dėjo lenkų, lietuvių ir balta
rusių tautų sukilimas prieš 1 
carizmą ir dvarinin k u s. 
Ginkluota sukilėlių kova, 
kuriai vadovavo revoliuci
niai demokratai Z Padlevs- 
kis, Z. Sierakauskas, K. Ka
linauskas ir kiti, sukėlė 
daug atgarsių visoje Rusi
joje. A. Gercenas “Koloko-j 
lo” puslapiuose aistringai 
ragino palaikyti sukilimą. 
Rusų karininkai, kareiviai, 

, valstiečiai, studentai daly-^ 
i vavo broliškoje kovoje, žū
davo greta sukilėlių.^

Iš archyvų medžiagos ir 
amžininkų prisiminimų ma- 

i tyti, kokią įkvepiančią jė
gą turėjo, koks brangus su
kilėliams buvo puikaus ita
lo Džiuzepės Garibaldžio 
vardas. Narsus kovotojas 
už tautų laisvę, nacionalinės 
priespaudos priešas, Gari
baldis tapo pavyzdžiu suki
limo dalyviams. Neatsitik
tinai vienas jų, atsakyda
mas į caro baudėjų klausi
mą apie priežastis, paskati
nusias jį imtis ginklo, pri- • 
minė “Italijos pavyzdį”. Su
kilėlių gretose buvo ir did
vyriškų Garibaldžio legio
nų kovų dalyviai —emi
grantai lenkai ir netgi ita
lai. Pats Garibaldis 1863 
metais kreipėsi į Europos 
tautas, ragindamas:- “Ne-* 
palikite Lenkijos!”. Šio 
kreipimosi kopijos dažnai 
būdavo randamos pas pa
tekusius į nelaisvę sukilę-^ 
liūs. Labai paplito išsiva
davimo judėjimo dalyvių 
tarpe medalionai, žiedai, 
ženkliukai su Garibaldžio 
portretais. Buvo gamina
mas netgi rašomasis* popie
rius su yandens ženklais —-' 
miliatiūriniais Garibaldžio 
atvaizdais.

Įdomu, kad Lietuvos su
kilėlių tarpe pagarsėjo sa
vasis Garibaldis. Tai buvo 
sukilėlių būrio vadas Vaka-< 
rų Lietuvoje Nikodemas 
Orlovskis, pasivadinęs šiuo 
pseudonimu iš pagarbos 
garsiajam italui. N. Orlovs
kis, kurio būryje buvo daug 
lietuvių valstiečių, naikino 
caro administraciją, vedė' 
plačią agitaciją liaudies 
tarpe, sumaniai pasprukda
vo iš baudėjų rankų. Pa
tekęs į nelaisvę, jis Murav- 
jovo-kariko įsakymų buvo 
ištremtas katorgon 
nūs iki gyvos galvos 
gi carinių valdžiose 
tardymo medžiagoje^bu vow 
vadinamas “Orlowskiu-Ga- 
ribaldžiu”.

1963 metų sukilimas bu
vo žiauriai nuslopintas, ta
čiau svajonė apie laisvę liko 
liaudies širdyje. Liko ir Ga
ribaldžio vardas. Lietuvos 
liaudis dainavo apie jį dai
nas, kūrė legendas. Dar 
1865 metais Vilniaus gu
bernijos kaimuose valstie
čių tarpe sklido gandai, kad 
“ateina Garibaldis ir su juo 
kažkokios kariu o m e n ė s , 
trys milijonai”.

Kova už laisvę, už darbo 
žmonių1 laimę anksčiau, 
kaip ir dabar, buvo bendra 
įvairių šalių revoliucionie
riams nepriklausomai nuo 
jų tautybės; ši kova vieny
davo jų jėgas, suteikdavo 
jiems nematytą užmojį ir 
sukeldavo engėjų pasibaisė
jimą

(“Kauno tiesa”)

į rūdy- 
ir net- 

^rgan^

Hanojus. — Čiang Kai^ 
šėko karo lėktuvas skraido 
virš Šiaurės Vietnamo.

Havana. — Autobuso ne
laimėje žuvo 5 žmonės ir 20 
buvo sužeisti.
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAI^
Knyga ir filmas iš darbo 

žmonių gyvenimo
Anglijos pažangus rašy

tojas Alan Sillitoe parašė 
knygų “Loneliness of the 
Long Distance Runner,” iš 
kurios tuo pačiu pavadini
mu pagamintas geras fil
mas.

Knyga ir filmas parodo 
Anglijos darbo žmogaus gy
venimų, jo vargus ir bėdas, 
gyvenimo aplinkybėmis nu

sivylimų. Tai užrekorduo- 
įa sekama karti gyvenimo 
tiesa:

Nuo vėžio ligos tėvui mi
rus, motinos verčiamas jau
nas sūnelis išeina darbo 
ieškoti. Pirmiau, kai tėvas I 
buvo gyvas, sūneliui darbas 
nebuvo žinomas, kuomet jo 
tėvas sunkiai dirbdamas
dirbtuvėje, savo šeimą iš- mintojai. 
maitindavo. Dabar kas ki- tardami, o tuo pačiu metu

Dar nepasiekęs vyro jie samdosi kairiųjų pa- 
žvalgų rašytojus, pasislėpu
sius po įvairiais pseudoni
mais (slapyvardžiais), net 
mokėdami jiems žemesnę

Kodėl Legionui nepatin
ka rašytojas Lardneris? 
Mat, jis yra vienas “Hol
ly woodo, dešimties,” ku
riems teko kalėjime tupėti, 
kai jie 1949 metais atsisakė 
kooperuoti su neamerikinės 
veiklos komitetu, tyrinėjan
čiu Hollywood© filmų ga
mybų.

Premingeris pareiškė, 
kad jis komunizmui nepri
taria, griežtai vadovaujasi 
demokratiniais JAV princi
pais ir įstatymais, atmeta 
bet kokį boikotų, juodąjį 
sąrašų, diskriminacijų. 
S a m dydamas darbininkus, 
jis nepaiso jų politinio ar 
religinio nusistatymo, bile 
tinkamai atlieka jiems pa
vestų darbą. Jis nedaro 
taip, kaip kiti tūli filmų ga- 

Cenzoriams pri-

Naujos Vatikano tendencijos 
tarptautiniais klausiniais

ta. 
metų, jis verčiamas viso
kius vyriškus darbus atlik
ti. Kiek jis uždirba, moti
na viską iš jo atima ir dar 
tėvo aodraudą kolektuoja. 
Jis dirbtuvėje prakaituoja, 
o jo motina su kavalieriais 
vaišinasi.

Skaudu jam tokį gyveni
mą tęsti. Kam jam taip 
sunkiai dirbti, kad kiti iš 
to pasinaudotų? Darbdavis 
pejnus krautųsi, o jo moti
na “gerus laikus” turėtų? 
Meta jis darbą. Susideda 
su kitais tokiais bedarbiais 
jaunuoliais, kurie ir vagi- 
šiavimais užsima. Patenka 
^policijos rankas. Teisėjas 
jaunuolį pasiunčia j “patai
sos namus,” kur šimtai to
kių randasi.

Pataisos mokyklos vedė
jas nutėmijo, kad šis jau
nuolis turi palinkimo ir su- 
gabumo sportui, gali atlik
ti greitų ir tolimą bėgimą. 
Vedėjui kilo graži mintis 
padalyti jį bėgiku. Tai pa
sisekus vedėjo garbė pakil
tų ir iš to jis galėtų pasi
pelnyti. Pasirodė, kad šis 
jaunuolis yra rekordinis 
bėgikas, iš kurio mokyklos 
vedėjas visų naudų turi, o 
jaunas sportininkas palie
ka, kaip tas lenktynių ark
lys, be jokios naudos.

Ir vėl jaunuoliui tenka 
karti gyvenimo piliulė pra
ryti. Pasipriešina išnau
dojimui. Atsisako toliau 
palikti lenktynių arkliuku, 
tik gaunančiu paprastų 
laikymų, kad atgaivinęs 
Ojp jėgų daugiau naudos 
vo išnaudotojui duotų.

▼ Prieš išnaudojimų jau
nuolis kovoja pavieniui, ne
organizuotai. Todėl jo ko
va neduoda teigiamų pa
sekmių. Kovos verpete jam 
tenka sunkiai nukentėti. 
Bet jis vis daugiau ir dau
giau patiria, kad visuome
nė yra pasiskirsčiusi į iš
naudotojų klasę ir darbo 
žmonių klasę, kad organi
zuotai veikiant galima pa
siekti laimėjimų.

Gaila, kad tokių knygų 
ir filmų pas mus didžiau
sia retenybė. Sunku rasti 
gerų filmų iš Amerikos 
darbo žmonių gyvenimo.

uz-
sa-
sa-

Argentinos militarizmas 
JAV kapitalui tarnauja
Prof. Scott Nearing, šiuo 

metu apsilankęs Argentinos 
sostinėje Buenos Aires, tu
rėjo interviu su Leonardu 
Bartella.

L. Bartella — talentingas 
novelistas, poetas, artistas, 
žurnalistas ir taipgi nedide
lio teatro savininkas. Jis 
savais kaštais išleidinėja 
savaitraštį “Presente en la 
Realidad ' Argentina,” ku
riame jis kritikuoja vyriau
sybės politiką. Ne sykį už 
kritiką jo laikraštis buvo 
laikinai suspenduotas, jam 
pačiam teko kalėjime pasė
dėti.

Bartella pasakoja, kad 
jau per pastaruosius 30 
metų militarizmas diktuoja i 
Argentinos vyriausybei ir 
žmonių gyvenimui. O pa
staraisiais metais jis pasi
darė galingiausias. Jis pil
nai kontroliuoja valdžių, 
kuri dabar perveda visuo
meninį turtų privatiniams 
interesams ir amerikiniam 
kapitalui.

“Jungtinės Valstijos turi 
daugiau kontrolės ant mūsų 
karinių jėgų vadovų,” sako 
L. Bartella,” negu mūsų 
pačių žmonės. To viso pa
sėkoje mes pasirodome 
prieš pasaulį kaip priklau
soma tauta, nuolanki ir be 
nepriklausomybės.”

Militari^tai panaikino rin
kimus tik todėl, kad rinki
mų pasekmės jiems nepa
tiko. Pasiskelbę esu žmonių 
laisvės gynėjais, tuo pačiu 
metu jie visai laisvę su
triuškino.

Bartella mano, kad dau
gelio Lotynų Amerikos ša
lių liaudis rimtai mokosi iš 
Kubos revoliucinių kovų. 
Kas gali užtikrinti, kad 
viena ar kita šalis netru
kus nenueis Kubos pramin
tu keliu Tam sąlygos pri
brendusios.

Vatikane nėra visaiš klau- 
simais vieningų pažiūrų. 
Tai teisinga . Bet kame pa
sireiškia skirtumai? Visos 
grupės, veikiančios Vatika
ne, vieningos pagrindinių 
Vatikano politikos tikslų 
atžvilgiu — kovos su komu
nizmu ir su visokiu kitu 
progresyviu visuomen i n i u 
judėjimu pasaulyje —, kaip 
su svarbiausiu pav o j u m i 
bažnyčiai. Jie skiriasi tik 
pažiūromis, liečia n č i o m i s 
priemones, kaip geriau pri
taikyti bažnyčią šių užda
vinių vykdymui. Laikui bė
gant gali keistis tik Vatika
no taktika, katalikų bažny
čios veikimo būdai, bet ne 
politikos tikslai; šiuo klau
simu, žinoma, negali būti 
jokių iliuzijų.

Tačiau kartu negalima ne
pastebėti naujų Vatikano 
tendencijų svarbiausiu tarp
tautinės politikos klausimu 
—klausimu apie taikų. Tei
giamas šiuo atžvilgiu yra 
1961 m. rugsėjo 10 d. Jono 
XXIII kreipimasis į vado
vaujančius valstybių veikė
jus ir jo kreipimasis 1961 
metų kalėdų proga.

Pirmajame laiške popie
žius išreiškė susirūpinimą 
šiuolaikine tarptautine pa
dėtimi, galima termobran
duolinio karo katastrofa, 
kreipėsi į vadovaujančius 
valstybių veikėjus, nurody
damas jiems jų didelę at
sakomybę, pasisakė už “lais
vus ir nuoširdžius pasitari
mus.” Pirmą kartų istori
joje popiežius kreipėsi į abi 
puses, nedarydamas tarp jų 
jokio skirtumo, t. y. į tikin
čiuosius ir netikinčiuosius, 
į visų valstybių veikėjų iš
mintį nepriklausomai nuo 
to, ar jie randasi Vakaruo
se ar Rytuose. Italijos bur
žuazinė spauda šį popiežiaus 
pasisakymų inter p r e t a v o 
kaip jo pripažinimų taikaus 
sambūvio tarp dviejų prie-

Popiežiaus kalėdiniame 
ganytojiškame laiške, ku
riame taikos klausimu iš
skirtas specialus skyrius., 
popiežius vėl kreipėsi su 
kvietimu į “valdovus, atsa
kingus už tautų gyvybę, 
ieškoti naujų būdų nukrei
pimui šiuolaikinio progreso 
į pasaulio suklestėjimo ir 
apsaugos stiprinimą, o ne į 
nepasitikėjimo* ir įta rimo 
plėtimą.”

Jonas XXIII savo ganyto
jiškame laiške į “' 
šaulio tikinčiuosius,

Pijus XII taikų neigė
Yra žinoma, kad dabarti

nio popiežiaus pirmtakas 
Pijus XII visuose savo pa
sisakymuose tarptautiniais 
klausimais neigė taikų sam
būvį ir kvietė vakarų šalis 
kaupti atominį ginklą. “Tai
kingos pastangos iš pusės 
tų, kurie paneigia visokį ti
kėjimą į dievą, — kalbėjo 
jis, — neturi realios reikš
mės.” Aišku, popiežiaus Jo
no XXIII pasisakymas už

Šen ir ten pasidairius
Atrodo, kad pastaruoju tėmija gyventojų kiekvieną 

laiku mūsų šalyje kai kurių judesį. Tai valdančiosios 
tikybų dvasininkai paspar- klasės didžiausias ramstis, 
tino propagandą gelbėjimui Jie riebiai apmokami ir 
savo smunkančio biznio.! brangiai atsieina šalies pi- 
Man bevaikščiojantdidmies-į liečiams jų užlaikymas, 
čio gatvėmis, religijų rek-| —:—
lamos platintojai įbruko ir manau, kad neseniai 
man į delną du pamfletus: “Laisvėje” tilpęs. Piliečio su- 
vieną katalikų tikybos, ant
rą ~ protestantų. Paėmęs, formoje visus 1962 m. 
greitai perbėgau vieno tu- n.ų0 
rinį, kur stambiomis raidė- reikėtų padiskusuoti.. 
mis pažymėta: “Biblijos' ' _
atsakymas į tikinčiųjų prob- i Mums yra žinoma> kad 
lemas.” TZ 1 Y —* -1?

*

Aš manau, kad neseniai

manymas išleisti knygos 
. žur- 

šviesos” numerius

Vienas filmų gamintojas 
cenzoriams pasipriešino
Pirmiau buvo rašyta apie 

filmų cenzūrų. Dabar pri
minsiu štai kokį nuotykį: 
. Sužinojęs, kad filmų ga
mintojas Otto Premingeris 
pasisamdė Ring Lardnerį 
^parašyti filmui “Genius” 
scenarijų, Amerikos Legio

nas smarkiai užprotestavo, 
reikalavo Lardnerį tuoj iš 
darbo paleisti. Bet filmi- 
ninkas Preemingeris atsisa
kė Legiono cenzoriams nu
silenkti.

Kaip su mūsų vandeniu
Prez. Kenedžio pataria

moji grupė, senatorius G. 
Nelson ir Vidaus reikalų 
sekretorius S. L, Udall su
sirūpinusiai kalba apie mū
sų naudojamo vandens grę- 
siamų trūkumų.

Pavojus susidaro dėl to, 
kad mes visokiais būdais 
teršiame ir nuodijame savo 
vandenis, kurie mums kas
dien reikalingi. Iš dirbtu
vių ir gatvių nuodingos sru
tos eina į upes ir ežerus. 
O vandens apvalymo prie
monių mažai teturime.

Jeigu taip ir toliau bus

Teigiamų šio pasisakymo 
įvertinimų, kaip jūs žinote, 
davė N. S .Chruščiovas in
terviu “Pravdos” ir “Izves- 
tijos” korespon d e n t a m s : 
“Jonas . XXIII vadovaujasi 
sveiku protu, kada jis įspėjo 
valstybes nuo bendros ka
tastrofos ir kviečia jas su
prasti didžiulę atsakomybę, 
kurių jos turi prieš istori
jų. Toks kvietimas — tai 
geras ženklas.” Taip įver
tino N. S. Chruščiovas po
piežiaus pasisakymų taikos 
klausimu. Šį interviu už
sienio spauda įvertino kaip 
galimumų naujiems kon
taktams ir savitarpiam su
pratimui tarp TSRS ir ka
talikiškojo pasaulio.

Tenka pažymėti, kad N. 
S. Chruščiovo interviu bu
vo vienintelė reakcija į po
piežiaus pasisakymų iš va
dovaujančių pasaulio veikė
jų pusės.

teršiamas vanduo, tai šva
raus vandens mes pritruk
sime. v ,.

Pasižymi girtuoklyste
Airijos žmonės visuomet 

skaitomi smarkiais svaiga
lų naudotojais.. Apskaičiuo
jama, kad šiuo metu vienas 
iš 60 žmonių yra alkoholi- Jono XXIII kalbų turinį 
kas.

Ekonominis daugumos 
žmonių gyvenimas visuomet 
ten buvo labai sunkus ir 
dabar taipgi nėra lengves
nis. Gal dėl to daugelis sa
vo vargus ir skandina al
koholyje?

viso pa-j taiką yra savo rūšies Vati- 
" ’ ’ pa- kano reakcija į tarptauti- 

skelbtame 1961 metų rugsė- nes visuomenės susirūpini- 
jo mėnesį per radiją, sako- mą visuotinės taikos likimu, 
ma:

“Šeimų motinos ir tėvai 
neapkenčia karo. Bažnyčia, 
kuri yra visiems be skirtu
mo motina, iš naujo kelia 
savo balsą (/taikos gynimui 
visame pasaulyje — tos tai
kos, kurios šaknys ir ga
rantija privalo būti kiekvie
no žmogaus širdyje.”

Popiežius Jonas XXIII ir 
visuotiniame susi rinkime 
stengėsi naujai prieiti prie 
svarbiausių tarp tautinių 
problemų išsprendimo. Įsi
dėmėtinas šiuo klausimu 
yra jo pasisakymas atida
rant visuotinį susirinkimą, 
o taip pat oficialių valsty
binių misijų nariams, daly
vavusiems susirinkime, ir 
kalba per Vatikano radiją 
grėsmingomis Kubos krizės 
dienomis. Visuotinis susi
rinkimas priėmė kreipimąsi 
į visus žmones ir valstybes 
taikos reikalu; Kairioji ir 
demokratinė spauda skiria 
didelį dėmesį šitam kreipi
muisi, vadindama jį didžios 
reikšmės dokumentu. Itali
jos kompartijos laikraštis 
“Unitą” pažymi, kad visuo
tinis susirinkimas iš esmės 
“pirmą kartą istorijoje pa
tvirtino” katali k i š k o s i o s 
bažnyčios “naują kursą” ir

I “atnaujinimo politiką,” pra
dėtą pirmosiomis dienomis 
nuo Jono XXIII išrinkimo į 
šitą postą.

Teigiamas popiežiaus pa
sisakymo įvertinimas, kaip 
žinoma, duotas N. S. Chruš
čiovo laiške VFR ^Federali- 
niam Kancleriui K. Adenau
eriui. “Aš komunistas ir 
ateistas, — pasakė jis, >— 
ir, aišku, negaliu pritarti 
Romos popiežiaus filosofi
nei pasaulėžiūrai, bet jo 
kreipimąsi stiprinti taiką 
palaikau ir pritariu.”

Agresyvūs imperialistiniai 
sluoksniai tikėjosi, kad vi
suotinis susirinkimas visais 
atžvilgiais jų politiką palai
kys, kvies visus į totalinį 
kryžiaus karą preš komu
nizmą. Priešingai visa tam, 
visuotiniame susi rinkime 
pasigirdo kvietimas už tai
ką. Tai, be abejo, stambus 
reakcijos pralaimėjimas.

Popiežiaus Jono XXIII 
naujoji linija sutinka di
džiausią pasipriešinimą iš 
agresyvinių imperialistinių 
sluoksnių ir konservatyvių 
veikėjų katalikišoks. bažny
čios pusės, išstojančių prieš 
taikaus sambūvio principą, 
už kovos su komunizmu su
stiprinimą, Italijos dešinie
ji laikraščiai labai savava
liškai nušvietė popiežiaus

Kiek žemiau, di-1 persivalgymas labai blogas 
doką spalvota iliustracija, sveikatai reiškinys. Komer- 
vaizduojanti pragarą ir Ja-, cjn£S spaudos kolumnis- 
me patekusių nusikaltėlių tas gydytojas Van Dellen 
piie^ visagalį Jehovą bai-: sveikatos patarimuose sa- 
sias kančias . Didelis tven- ij<0. va]gyk mažiau, gyvenk 
kmys, pripiltas juodos sma- ■ iigjau 
los, kuri verda ir kunkuliuo-1 iL’ w-irimnc en 
ja. Šen ir ten rausvos lieps-j derinamas su gyvenimo

I tikrove? Aš porą kartų esu 
i matęs didmiestyje suvargu- 

Pragare griešninkų svyla sjus> išbadėjusius, kurių

Vatikanas, bijodamas pra
rasti §avo autoritetą, yra 
priverstas skaitytis su pla-( nos liežuviai, iškilę aukštyn,' 
čiųjų katalikų masių nuo- baugina žiūrovo akis, 
talkomis, jų susirūpinimu 
imperialistų kariniais pa
ruošimais. Šiuos popiežiaus 
pasisakymus, matomai, rei
kia vertinti kaip Vatikano 
siekimą rimtai žiūrėti į tai
kos problemas. To priežas
tys—TSRS atsiekimai moks
le, kosmoso užkariavime,

nedaug, tik 8 asmenys. Du pilvai prie nugaros prilipę, 
senyvi vyrai ir šešios jaunos jje vaikščioja
moterys. Ir ne bet kokios, 
o gražuolės! Dvi iš jų sma
loj panėrę galvas, tik gra
žios kiškos kyščio ja viršuj 
smalos. O kitos, keturios 
gražuolės stovi ramiai ver-

, nuo vieno 
restorano i kitą, kilnoja iš
matų dėžių dangčius, ir įki-

ieškodami maisto išmatose. 
Kartais restoranu savinin
kai juos sočiai pavalgydina.------7 'j JAU! JUV0 0VV1G 1 CV V C 4 #y A A 1 CV į 

tarybinės karinės technikos• dančioj smaloj iki juostos bet jų yra daug, tad per
laimėjimai, taikos šalininkų' 
augimas. ■

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.
Kovo 6 dienų Greyhound 

busas nuslydo nuo kelio su 
18 keliautojų; 10 keleivių ir 
operuoto jas tapo sužeisti, 
bet nė vienas pavojingai.

gylyje įr abiejų rankų del- j]ga įajką jje negali vargšų
nais taiso savo sutaršytus 
plaukus.

Tokį fantastiška pragarą 
sugalvojo Romos katalikų 
dvasiški ja. Protestantų ti
kybos vyskupas teologijos 
daktaras C, E. Carter’is sa
ko, niekur biblijoje nematęs 
įrašyta apie katalikų išgal
votą ir vaizduojamą baisųjį 

Biblijoje yra įra-

maitinti.

Visa laimė, kad busas atsi- pragarą.
rėmė į medį parvirtęs ant'sytas pragaras tai tik 
šono ir nenuslydo ’ į Toby- tamsi gili duobė, kur jniru- 
hanna upokšnį, nes tas at-. šiųjų griešninkų vėlės tik 
sitiko prie pat tilto virš j tamsoje klaidžioja ir meka- 
upokšnio, kuris pusėtinai dos šviesos nemato. Taipgi
gilus, kitaip but ir žuvę 
kiek keleiviu.

apie taikų, perleidę jas per 
tikrų cenzūrų, išleisdami ar
ba iškreipdami svarbiausius 
pasisakymus. Jie padarė 
visa, kas galima, kad su
mažintų taikos kreipimosi 
reikšmę, priimtų visuotinia
me susirinkime.

Vasario 19-tą pilnas bu
sas iš Plyrųouth ir apylin
kės moterų nuvažiavo į val
stijos sostinę, Harrisburg, 
Pa., pas naujai užėmusi gu
bernatoriaus vietą, W. W. 
Scrantonų su reikalavimu, 
kad jis dėtų visas pastan
gas priversti kietosios ang
lies savininkus, kurie kasa 
anglį. “stripping” būdu, 
kad iškasę anglį nepaliktų 
tų baisių griovių, prarajų, 
kurie sudaro didelį pavojų 
ne tik žmonėms, ypatingai 
vaikams, bet ir šiaip gyvū
nijai, ' jau nekalbant apie 
subiauriojimų vaizdingų 
laukų.

Bet štai kovo 7-tų dieną 
nusiskubino ir kietosios an
glies kasyklų operuo tojai 
pas gubernatorių, irgi su 
reikalavimu, kad jis, jei bus 
pravestas įstatymas “strip
ping” būdu anglies kasimų 
suvaldyti, tai kad guberna
torius kuo greičiau tuo rei
kalu paskelbtų “brief mo
ratorium on anthracite 
strip-mining legislation”. 
Nes jeLkas nors bus pra
vesta, kad išsikasę “strip
ping” būdu anglį nepaliktų 
tų baisių prarajų, bet užly
gintų, tai labai palies ka
syklų savininkų kišenius ir 
kai kurie operuoto jai turės 
užsidaryti savo pelningus 
biznius. O jei ne, tai lai fe
deralinė valdžia ir valstija 
tai padaro žmonių mokesti- 
mis sumokėtais pinigais, 
bet neliečia privatiškus pel- 
nagrobius.

Jau aršesnio 
nereiškia, kad 
konservatyvus 
“Sranton Times” matė rei
kalų išeiti su vedamuoju, 
smerkiančiu gobšuolius.

I. Vienužis

Kuomet ALDLD Centro 
Komitetas nutarė duoti na
riams knygą apie prelatų 
Olšauskį, tuomet aš buvau, 
priešingas su pastebėjimu: 
Kam vėl iš naujo kartoti tų 
pačią istoriją? Juk 1929 m. 
čikagiškė “Vilnis” buvo iš
leidusi didoką ir įdomų 
pamfletą, kuriame nuodug
niai išryškintos ir faktais, 
paremtos visos piktadary
bės to pasiutėlio -žmogžu
džio prelato K. Olšauskio, 
kuris nužudė ne vien tik sa

kinų vo meilužę, mokytoją gra-. 
— • žuolę Stasę Danelevičiūtę- 

Ustjanauskiene, bet ir jo
sios sūnų, kurio tėvus buvo 
jis pats. Pamflete yra ir 
pridėčkas apie kitus 3 su
tanotus žmogžudžius: kuni
gą Damazą Macochą, kun.; 
Hansą Schmidtą ir Povilų

sako, kad nėra ir katalikų 
fantastiško čyščiaus, j 
išrinktųjų dūšios nuvalo
mos, kol įeina į dangaus ka
ralystę.

Kitame pamflete Romos 
popiežiaus bernai Olšąus- 
kiai, Schmidtai ir Maco- 
chai įtikina žmones, kad jie 
esą tikri Kristaus vietinin
kai. O spalvotame atvaizde j Miežvini, kurių vardai krau- 
prie spygliuoto apkaso stovi Iju užrašyti istorijoj.
du ginkluoti kareiviai. Ša- n v m^one.
lia kareivių atsiklaupęs mel
džiasi kapelionas, kad die
vas juos palaimintii kuo 
daugiausia išžudyti motinų 

 

ir nekalfų^yaikų.

Kai kurie ahnerikieciai iš
sireiškė, kad jie niekados 
dar negirdėję tokio chaoso, 
keliamo Vašingtone, kaip 
kad šiandien. Grupė nenuo
ramų reakcinių senatorių ir 
kongresmanų už nosies ve
džioja mūsų šalies preziden
tą ir valstybės sekretorių. 
Tie karo troškėjai tardo, 
kamantinėja aukš tuosius 
valdžios pareigūnus, diktuo
dami jiems savo nelemtą 
pragaištingą politikų.

O antroje apie K. Olšaus- 
kį knygoje, kurią parašė J. 
Kauneckis, mažai kas naujo 
pridėta. Tik tie patys žmog- • 
žudžio su meiluže nuotykiai 
daug plačiau, net smulkme- 
iškai išdėstyti, su kitokiais 
pridėčkais, kas padaro kny
gą didesnę. O jau lotyniškų 
ir kitokių žodžių, eiliniam 
skaitytojui nesuvirškinamų, 
tai jau nešykštėta. Bet šiaip 
sau — knyga geras įnašas į 
literatūrą.

Kiekvienas, perskaitęs, šių 
knygą turėtų duoti tikn- 
tiesiems, kurie nesibaugina 
skaityti.

Pregresas

gobsiškumo 
net mūsų 
dienraštis

Buvau nuvykęs aplanky
ti savo giminaitę mažame 
miestely N. J. valstijoj. Jos 
namuose radau kelias kai- 
minkas moteris. Susipaži
nęs su draugiškomis mote
rimis., pradėjau kalbėti įvai
riais klausimais. O gimi
naitėj mirktelėjusi akimi, 
nusivedė mane į miegamąjį 
ir pakuždomis tarė: Kai kal
bėsi su nepažįstamais, tai 
laikyk savo lūpas tik pusiau 
atdaras. Čia sėdi vieno FBI 
agento žmona, kuri jai sa
kiusi, kad tame miestelyje 
gyvena su šeimomis net 6 
FBI agentai. Tai nereikia 
nė stebėtis, kad slaptų žval
gų yra daug ir visur, jie

Bulgarų gyvenimas 
gerėja

Kasmet Bulgarijoje vis 
daugiau suvartojama gyvu
lininkystės produktų, cuk
raus. Vienas gyventojas da
bar suvartoja mėsos 74% 
daugiau negu Graikijoje, ir 
2.2 karto daugiau negu 
Turkijoje. Jeigu 1952 me
tais šalyje vienas žmogus 
suvartojo 18.8 kilogramo 
mėsos, 80 litrų pieno, 68 
kiaušinius, 8.5 kg. rcukhaus, 
tai 4962 metais jau suvar
tojo 30.6 kg. mėsos, 135 1 
pieno, 120 kiaušinių, 20 kg 
cukraus.

(Kilogramas yra 2 ir vie
nas penktadalis svaro).

3 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 19, 1963



X Kaškaitis

Atsakau į jūsų laiškus, draugai
čiūte, kad aš gaučiau jos 
esminius biografinius trum
pučius momentus: tai įžymi, 
energinga veikėja! Labai 
gražiai dėkui, mieloji drau
ge Jonikiene!

O aš vis dar negaliu su
silaukti iš mūsų mielojo 
energingojo draugo žemai
tuko Leono Joniko, kada jis 
man parsiųs kelis mano ra
šinius. Ir asmeniškai jam 
rašiau, kad bent atsakymą 
man duotų: ar tebėra jo 
stalinėj anie mano rašiniai, 
ar jau jų nebėr. Jei jų ne
bėr, dingo, na ką gi padary
si. Vistik aš noriu bent ži
not. Jei tebėra, mielasis 
Leonas Jonikai, ilgiau nebe- 
atidėliodamas turėtumei, 
privalėtume greičiau juos 
man persiųst...
, Gerasis draugas S. J. Jo- 
kubka! Jau seniai minėtas 
reikalas, bet šiuo atveju vėl 
noriu jį išjudint. Tai vis 
tie du mano rašiniai mūsų 
mielojo draugo Leono Joni
ko žinioj. Dar kartą užsi
mink tam mielajam žemai
tukui, kad jis prabiltų, ne
laikytų manęs pakibusio 
ore. Labučių draugui V, 
Rudaičiui. Labai ačiū, mie
lasis drauge Jokubka, už 
vaisingas pastangas pra- 
laužt ledą!..

Mielas draugas J. Egeris! 
Vitaminų yra gerų Lietu
voj, yra ir Amerikoj. Iš žo
lių gamintų miegui vaistų 
gal ir yra, bet aš nežinau. 
Miegui vaistų iš viso nerei
kia. Dažniau pasivaikščiot 
gryname ; ■ orė,? pagimnaštL 
kuo t, pasimankštint, maisto 
žiūrėt, nerūkyt, —- tai ir 
miegas bus geras, skalsus. 
Puikiai atsimenu d. d. Vil- 
kauskus, visą mielą Našvės 
dzūkų koloniją.' Tamsta 
duodi gerus linkėjimus d. d. 
Juozui Jurginiui, L. Kapo
čiui. Manau, jie pastebės 
tatai šičionai. O kad Tams
ta atsilankytum į tėviškę 
Lietuvą, būtų labai gerai! 
Visi pasimatytumėme! Būk 
sveikutis, mielas drauge!

Miela draugė Ona Rugie- 
nienė! Aš Tamstą labai ge
rai atsimenu, ir Tamstos 
dukraitę, slaugę. Dėkui už 
gerus linkėjimus, bet apie 
sveikatą geriau neklauskite. 
Labai užirtitas, laiko netu
riu.

Mielas draugas Pranas 
Zavis. Gražiai dėkui už 
slapyvardžių atskle i d i m ą, 
taipgi apie porą momentų 
iš savo biografijos. Viso 
kogeriausio!

Mielas draugas D. J u si u s! 
Ačiū už iškarpas, už infor
maciją. Draugas Pr. Buk- 
nys yra parašęs apie Tams
tą. To ir pakaks enciklope
dijos medžiagai. Gražiai 
atsimenu Tamstą ir daugelį 
Usterio draugų. Gerai, kad 
krutate, taip ir reikia, ir 
miela žinot iš spaudos. 
Spaudžiu dešinę širdingai!

Gabusis dailininkas Pr. 
Mock apetris! Nuoširdžiai 
dėkoju už biografines žine
les. O Tamsta — talentin
gas dailininkas ir bendrai 
menininkas, gabus ir su 
plunksna. Miela man Tams
tą minėt! Geriausių sėk
mių!

Mielas draugas V. J. Stan
kus! Tamsta įteikei drau
gui Laurynui Kapočiui savo 
ilgą autobiografiją. Manau, 
mielasis visų mūsų draugas 
L. Kapočius žino, kada ir 
kaip panaudot Tamstos ra
šinį. Draugas L. Kapočius 
rengiasi rašyt Amerikos, 
užsienio lietuvių isto riją. 
Bet man Tamsta atsiųsk tik 
tru mpučiu s. bi og r a f i n i u s

(Pabaiga)
Mieloji draugė Margarita 

Valinčiene! Gražiai ačiū už 
slapyvardžių iššifr avimą. 
Įtraukiau į kartoteką. At
seit, tai pastoviai užrekor- 
duota-atžymėta mūsų gar
bingojo Partijos istorijos 
instituto archyve. Smagu 
man matyt mūsų “Laisvėj” 
apie Tamstos pažangią dar
buotę ! Atsimenu Tamstos 
veiklą Vilksbariuose ir kitur. 
Atsimenu Tamstos dukterį 
pianistę, Tamstą pačią dai
lininkę, fotomenininkę!

•Energingasis draugas Jur
gis žebrys! Įžymusis Kliv- 
lendo pažangietis veikėjas! 
Širdingai dėkui už informa
ciją ryšium su draugo J. N. 
Simanausko mirtimi ir jo 
tauraus palikimo administ
ravimu. Tikrai, ta mieloji 
jo žmonos giminaitė, drau
gė Klementina Jankeliūnie- 
nė-Jukelytė pasielgė kilniai, 
didžiadvasiškai. Tai prakil
nus, tikrai garbingas aktas! 
Kokio reta! Mūsų spaudoj 
nuolat matau Tamstos ne- 
nuoalsios veiklos atspindį! 
Aukštai Tamsta laikai atžy
mėjęs Klivlandą darbinin
kiškame žemėlapy!.. Spau
džiu Tamstai darbščią deši
nę pagarbiai, dėkingai! Ly
giai taipgi mūsų mielos 
draugės Jankeliūnienės tau
rią dešinę!..

Veiklusis draugas Ig. Kle- 
vinskas! Labai dėkui už in
formacijas! už visus tris 
laiškus, už slapyvardžių at
skleidimą, už autobiografi
ją, už papildomus paaiški
nimus. Tamstos kartotekos 
kortelėj atžymėjau slapy
vardžius, bendrą veiklą. O 
autobiografiniai momentai 
padės man susigaudyt su 
rašinėliu enciklopedijai.

Apie Tamstos kūrinius, 
eilėkraščius: draugas A. 
Vąivutskas juos tebelaiko 
iki subręs reikalas juos 
tvarkyt ir pagamint rinkti
nę.. Tamsta pasižymėjai 
su plunksna ir plačia veik
la pažangiosios visuomenės 
gretose. Iš savamokslio pra
sisiekei pagirtinai ir .įžy
miai ! Itin dažnai stebiu 
mūsų spaudoje Tamstos ga
bius raštus ir plačią veiklą! 
Vyras už tai! Duokš ran
ką!.. Beje, atsiuntei man 
“daug labų dienų” nuo mie
lojo draugo V. Žilinsko, o 
jo jau nebėr!.. Kaip skau
du, kaip gaila! Dar viena 
spraga...

Mieloji draugė Alisė Jo
nikienė! Laiške aš Tamstai 
dėkojau už gausią informa
ciją, o dabar ir vėl noriu 
tarti Tamstai savo padėkos 
žodį už biografines žinias 
apie mūsų mieląją, žaibiškai 
energingąją plačios pažan
gos veikėją Anelę Dešafie- 
nę! Tai tikrai įstabi, lieps
ninga rašytoja (angliškame 
“V.” skyriuje), spalvinga,ko
vinga visuomenininke, gausi 
rėmėja darbininkiškų rei
kalų, atkakli kovotoja prieš 
visokią reakciją, stebėtina 
žurnalistė!.. Jos daugia
spalvės veiklos nuopelnų 
čia neišskaičiuosi. Gyvas 
stebuklas! fenomeną! uni
kumas !.. O Tamstos gra
žiai pateiktos žinios, plius 
Alberto Laurinčiuko puikus 
straipsnis davė man geros 
medžiagos pagamint enci
klopedijai rašinėlį apie pa
čią A. Dešafienę (N. .De 
Schaaf), taipgi ir apie 
Tamstą, miela drauge A. 
Jonikiene, kai ateis tam lai
kas.

Šia proga prašyčiau Tams
tą susisiekti su miela drau
ge Milda čėsniene-žebrai- 

momentus, sakysim: gimi
mo vietą, datą, tėvų vardus, 
kada atvykot į JAV. Kitką 
aš žinau apie Tamstos veik
lą iš gyvenimo ir iš spau
dos . To užteks enciklope
dijai. Priima tik pačią 
esenciją. Atpažinau Tams
tą Majamės lietuvių filme, 
kai jį rodė Kultūros minis
terijos salėj. Spaudžiu 
Tamstai dešinę!

Prisimenu mieluosius O- 
nutę ir Jurgiuką šilkus 
Connecticut valstijoj. Pui
kūs draugai, šaunūs veikė
jai’. . Svetinga būdavo Šil
kų sodyba, jauki pirkelė, 
vešlus daržas!

Mieli Majamės draugai! 
Dažnai ir su pasigėrėjimu 
stebiu “Laisvėj” ir “Vilny” 
pranešimus apie jūsų veik
lą. Rašo J. Tomsonas, J. 
Vikutis, rašo daug kas. Su
si d a r ė malonus, džiugus 
įspūcĮis!..

Štai matau, rašo apie 
garsųjį Lietuvių socialinį 
klubą. Išrinkta nauja val
dyba : pirmininkas buvo Ka- 
napis, o dabar S. Zavis, 
vice-pirmininkas V. Bovi
nas, užrašų raštininkė M. 
Valilionienė, fin. rašt. Mrs. 
A. Lack, iždininkas J. Koch 
(tai mielasis Jonas Kuz- 
borskis), iždo globėjai — 
garsusis ,dosnusis spaudos 
rėmėjas, humanistas J. 
S m a 1 e n s kas (taurus vy
ras!), Ignas Urbonas (bu
vęs niua r kietis, mielas 
draugas), R. Giraitis, B. 
Brown,! maršalką; Nobaras. 
Šauniai smarkiai pasirodo 
šis jūsų socialinis klubas! 
Narių tarpe yra daugybė 
mano draugų ir bičiulių — 
V. J. Stankus, Mikas Masys, 
advokatė Stefanija Masytė, 
Petras Skeberdis, Juozas ir 
Marytė Paukštaičiai, Anas
tazija Paukštienė — ir vi
sa miela galybė iš visų A- 
merikos pakraščių! Įsivaiz
duoju daugelį draugių ir 
draugų.

Nuoširdžiai sveikinu visą 
šaunųjį Lietuvių socialinį 
klubą, visą jūsų didžiulę šil
tą gūžtą! Jūsų dabartinis 
pirmininkas, tarp kitko, su
kūrė pjesę “Alkis,” įdėjo 
įžymiojo mylimo poeto Va- 
ęiaus Ž a 1 i o n i o eilėraštį. 
Niuarko sietyniečiai statė 
scenoj, vadovavo visų my
limoji, garsioji, gabioji mu
zikė Bronytė Šalinytė - Su
kackienė! Net ir aš mo
kiaus vieną vaidmenį...

Brangusis Vincas Bovi
nas ilgus metus buvo Liet. 
Meno sąjungos nuoširdus 
vedėjas, mokytojas. Puikiai 
pamenu veiklų draugą Vin
cą Boviną, jo žmoną, jo 
gražuolę dukterį! Gerai 
prisimenu abu energingus 
veikėjus d. d. Valilionius, 
artimus mano mielojo bičiu
lio ir kaimyno Vincuko 
Paukščio prietelius, žino
mus Račkauskus. Vincuko 
gyvenimo draugė Anastazi
ja Paukštienė buvo tokia 
vaišinga savo baltučiam na
muke, kai mudu su žmona 
atvykom į pakvietimą 1926 
m. vasarą. Artimai susipa
žinom, ir tie šilti draugiš
kumo ryšiai yra maloniau
sias gyvenimo vainikas, di
džiausia paguoda, laimė, pa
laima, paakstinimas veikti 
krūvoj, už bendrą, visų lai
mę, už skaistesnį rytojų, už 
santaiką, sambūvį, už visų 
tautų išsilaisvinimą, be ko
lonizatorių, imperialistų 
priespaudos ir išnaudojimo, 
be karų grėsmės...

Tokie galingi draugiš
kumo ryšiai tebėra mano 
džiaugsmas. Juos juntu ta-

Apie suskaldytą kurdų 
tautą—jos problemą

Kraupių telegramų sraute 
iš Irako dažnai minimos 
kruvinos\ represijos ne tik 
prieš komunistus ir kitus 
patriotus, bet ir prieš kur
dus. Kas yra tie kurdai?

Kurdai — tauta, gyvenan
ti besiribojančiuose Turki
jos, Irano ir Irako rajonuo
se, kurie kartu sudaro va
dinamąjį Kurdistaną. Taigi, 
Kurdistanas — ne valstybi
nė, o etninė sąvoka, terito
rija, kur gyventojų daugu
ma—kurdai. Istorija smar
kiai nuskaudė šią kalnėnų 
tautą, jau ilgus amžius ne 
nu trūkstamai kovo j a n č i ą 
dėl nacionalinės nepriklau
somybės bei vieningumo.

IX amžiuje kurdai turėjo 
stiprią suverenią feodalinę 
kunigaikštystę, tačiau vi
soms gentims susijungti ir 
sukurti vieningą nacionali
nę valstybę nepasisekė. 1639 
metais Kurdistaną savo tar
pe pasidalijo Osmanų im
perija ir Iranas, o, pasibai
gus pirmajam pasauliniam 
karui ir subyrėjus Osmanų 
imperijai, atskiri Kurdista
no gabalai atiteko Turkijai, 
Iranui ir Irakui.

Šiuo metu Turkijoje yra 
apie 4 milijonus, Irake — 
apie 2 milijonus (trečdalis 
visų gyventojų). Be to, 300 
tūkstančių kurdų gyvena 
Sirijoje, apie 200 tūkstan
čių likimas nubloškė į Af
ganistaną, Pakistaną, Indi
ją, Kiniją. Keliasdeimt 
tūkstąnčių. yra įsikūrę Ta
rybų ! Sįj ungo j e (Azerbai* 
džane, Gruzijoje, Armėnijo
je, Turkestane).

Kurdistaną nuo senų lai
kų gaubia slepininkumas. A- 
pie kurdus—drąsius ir taik
lius šaulius, darbščius ar
tojus, sumanius gyvulių au
gintojus ir naftos siurbimo 
meistrus — sudėta dešimtys 
legendų.

Kurdų “problemą” jau se
niai studijuoja istorikai ir 
teisininkai, rašytojai ir dip
lomatai. Tuo tarpu jos es
mę galima išdėstyti keliais 
žodžiais: kurdai nori gim
tojoje žemėje turėti tokias 
yat gyvenimo sąlygas, to
kias pat teises, kaip ir kiti 
piliečiai tose šalyse, kur jie 
gyvena.

Irako respublikos ribose 
kurdų gentys sudaro gyvento
jų daugumą keturiose šiaurės 
srityse: Mosulo, Erbilio, Kir- 
kuko ir Suleimanijos lįvose 
(provincijose), kur plyti di
džiausi krašto naftos rezervu
arai.

Ilgus metus kurdai čia vil
ko net trigubą jungą—juos 
engė vakarų imperialistai, 
grobusieji “skystąjį auksą,” 
Irako monarchija bei arabai 
kompradorai ir “saviškiai” 
feodalai. O liaudies masės 

rytum magnetinį traukimą 
į jūsų, mielieji draugai, tar
pą. Vaizduotėj ryškiai iš
kyla visa mieloji mūsų pa
žangaus judėjimo panora
ma. .. Ir kaip miela žinot 
ir jaust, kąd tas pažangus 
judėjimas tebėra gaivina
mas, kiek tik kur sąlygos 
leidžia...

Tai ir būkite visi sveiku
čiai ir veiklūs, mielieji drau
gai ir mielosios draugės! 
Tegul gera patvari sveika
ta ir veikli nuotaika neap
leidžia jūsų. Veiklumas, ju
dėjimas — tai. sveikatos at
ributas. Sutingimas, sustin
gimas tai stagnacija ir 
nykimas.

Viso kogeriausio! Karštai 
spaudžiu dešines jums vi
siems ir kiekvienam paski
rai ! Iki kito,pasimatymo!

skendėjo varguose, neturėjo 
nei galimybių, nei teisės 
semtis mokslo gimtąja kal
ba, jas neagilestingai kapo
jo ligos ir ankstyva mirtis.

Irako kurdų masės, kaip 
ir jų broliai-var g d i e n i a i 
Turkijoje, Irane, niekuomet 
nesitaikstė su tokiu likimu. 
Ginklą, su kuriuo kalnėnai 
niekuomet nesiskiria, jie ne 
kartą nukreipė ir prieš sa
vo engėjus. Daug didvy
riškų puslapių Irako kurdai 
įrašė į visos krašto liaudies 
vadavimosi kovų istoriją. O 
ypačiai kurdų priešinimasis 
visokio plauko engėjams su
stiprėjo per pastarąjį dvi
dešimtmetį.

1943 metais ginklutos ko
vos vėliavą Irako Kurdista
ne iškėlė vienas narsios bar- 
zanių genties vadas Mula 
Mustafa Barzanis, kurį ak
tyviai parėmė plačiosios 
kalnėnų masės, pažangiosios 
suomenės organ i z a c i j a s, 
Irako Komunistų partija, 
profesinės sąjungos, veiku
sios tuomet giliame pogrin
dyje. Vienoje sukilėlių-kur- 
dų proklamacijoje buvo sa
koma: “Mes nekovojame 
prieš arabų, turkų ar ira
niečių tautas. Arabai, tur
kai ir iraniečiai — mūsų bi
čiuliai ir draugai. Mes iš
kilmingai pareiškiame, kad 
šventa Irako arabų ir kur
dų sąjunga tebegyvuoja... 
Mes, kurdai, privalome iš
vien su arabų tauta, petys 
petin kautis ir nuversti re
akciją, diktatūrą, išvyti im
perializmą!”

Išvadavę rajonus prie Tur
kijos ir Irano pasienių (Rė
va n d u z ą, Zachą, Akrą) 
Barzanio būriai priartėjo 
prie Erbilio. Sukilėliai smo
gė angliškų generolų vado
vaujamai Irako arrųijai se
riją juntamų smūgių ir ga
lop privertė karalių pasira
šyti paliaubų sutartį, pa
žadėti kurdams nacionalinę 
autonomiją.

Bet visa tai buvo tik klas
tingas imperialistų ir jų 
agentūros manevras. Ne
trukus karališkoji aviacija 
negailestingai bombardavo 
apie 50 kurdų kaimų, o tan
kai ir šarvuočiai įsiveržė į 
sukilėlių pozicijas. Mustafa 
Barzanis su savo draugais 
pasitraukė į kalnus, o po to 
—su narsuolių būreliu — į 
Irano teritoriją. Bet čia 
juos puolė -Irano bei Tur
kijos kariuomenė, privers
dama po atkaklių mūšių 
peržengti TSRS sieną, kur 
b a r z a n i a i rado brolišką 
prieglobstį.

Nugalėjus Irake 1958 m. 
liepos 14 d. revoliucijai, bar- 
zaniai grįžo namo, kur jie 
buvo džiaugsmingai sutikti.

Irako kurdai sudėjo daug 
aukų vardan Liepos revoliu
cijos pergalės, vildamiesi, 
kad pagaliau bus teisingai 
išspręstas ir jų gyvenimo 
klausimas. Ir iš tikrųjų: 
Kasemo vyriausybė oficia
liai pareiškė, net laikinojo
je respublikos konstitucijo
je įrašė, kad “arabai ir kur
dai laikomi lygiais partne
riais vieningo Irako ribo
se.”

Tačiau respublikos vy
riausybė. savo iškilmingo 
pažado neištesėjo. O po to, 
kai Kasemas 1959 metų va
sarą savo vidaus politikoje 
iš viso nusigręžė nuo Lie
pos revoliucijos idealų—jis 
atsisakė patenkinti ir ele
mentarius kurdų reikalavi
mus, paskelbė savąją “kur
dų arabizavimo programą.” 
To negana. 1960 metų ga
le, vyriausybės paskatinti, 

dų rajonuose eme burti 
banditiškas gaujas ir tero
rizuoti patriotiškai nusitei
kusius kurdus, ypač barza- 
nių gentį. Kai barzaniai pa
kėlė ginklą savo gyvybei ir 
mantai apsaugoti nuo ban
ditų, — Kasemas atsiuntė į 
Kurdistaną reguliarią ka
riuomenę, atseit, “padėčiai 
stabilizuoti/ ’o faktiškai — 
nepatenkintų kurdų tram
dyti. 1961 metų rugsėjo mė
nesi karo lėktuvai žiauriai 
subombardavo daugelį kur
dų kaimų, griuvėsiuose pa
laidodami šimtus vaikų, mo
terų, beginklių vyrų.

Šiaurės rajonų bombar
davimai ir kitos karinės 
operacijos prieš patriotus- 
kurdus nesiliovė ir 1962 m.

Pragaištinga Kasemo po
litika kurdų atžvilgiu, kaip 
ir visi kiti antidemokrati
niai jo veiksmai, pakirto ša
ką, ant kurios jis pats sė
dėjo, ir įgalino reakcingiau
sius krašto gaivalus pareng
ti ir šių metų vasario 8 die
ną įvykdyti karinį pervers
mą, kuris taip brangiai at
siėjo pačiam Kasemui, jo 
režimo šalininkams, o ypač 
— tikriems krašto patrio
tams.
. Naujieji Irako vadovai 
tuoj po perversmo patikri
no, kad “kurdų problema 
bus sureguliuota.” Pirmo
sios derybos tarp vyriausy
bės delegacijos ir kurdų va
dovų buvo greitai nutrauk
tos. Kurdų vadovai parei
kalavo pripažinti nacionali
nę kurdų autonomiją Irako 
ribose; paskirti kurdams 
tam tikrą dalį pajamų, ku
rias vyriausybė gauna iš 
naftos; išvesti vyriausybinę 
kariuomenę iš kurdų gyve
namos teritorijos.' Kaip ži
nia, Bagdado chunta atme
tė šiuos reikalavimus.

Tuo tarpu naujoji Irako 
valdžia, tęsdama kruviną 
terorą prieš krašto patrio
tus, bando smurtu palaužti 
ir kurdus. Ryšium su tuo 
kurdų vadovai pareiškė: 
“Jei mūsų reįkalavimai ne
bus gerumu patenkinti, mes 
kausimės prieš Arefą lygiai 
taip, kaip kad kovojo m e 
prieš Kasemą. Kausimės 
tol, kol mūsų reikalavimai 
bus patenkinti!”

Užsienio spaudos praneši
mais, tuo metu, kai Bagda
do varguomenės kvartale 
vyriausybinių tankų vikšrai 
traiško plūktines lūšneles 
kartu su gyventojais—ara
bais ir kurdais, kalnuotoje 
krašto šiaurėje kurdų dali
niai vėl narsiai kaujasi su 
puolančiu priešu — naujo
sios vyriausybės kariuome
ne.

D. Vilenas

Naujos įmones 
Lenkijoje

Lenkijoje kasdien atida
roma vidutiniškai 10 dide
lių pramonės ir maisto pro
duktų parduotuvių. Šiais 
metais šalyje atidaryta 
3,900 naujų parduotuvių. 
Prekybos įmonės koncent
ruojamos greta, kad pirkė
jas galėtų įsigyti visas rei
kalingas prekes; pvz., taip 
išrikiuojamos moteriš k ų, 
vyriškų ir vaikiškų drabu
žių, avalynės, baltinių ir 
pan. parduotuvės. A r t i- 
miausiu laiku tokios par
duotuvės bus atidarytos 180 
tankiai gyvenamų šalies ra
jonų, jų tarpe Varšuvoje, 
Krakuvoje, Lodzėje, Gdans
ke, Vroclave, Opolėje, Po
znanėje. Kartu steigiamos 
didelės universalinės pra
moninių prekių parduotu
vės. ‘
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Klausimai ir atsakymu
Gerb. Redakcija:

Prašau atsakyti man į 
sekamus klausimus. Tarp 
kitų “laisvintojų” veikia 
ukrainiečiai, kurie sako, 
kad TSRS yra okupavus 
Ukrainą. Prašau atsakyti:

Ar kada nors Ukraina 
buvo nepriklausoma valsty
bė? Ar ukrainiečių kalba 
skiriasi nuo rusų kalbos?

Kiek dar pasaulyje yra 
likusiu Smetonos “atsto
vų”?

A. Seitz 
Atsakymai;

(1) Ukraina nebuvo at-į 
skira valstybė. Senovėje^ 
buvo didelė Kijev6 valstybė,
bet tai buvo bendra rusų, 
baltarusių, ukrainų valsty
bė nuo tolimųjų šiaurių iki 
Juodosios jūros. Vėliau ji 
susiskaldę į atskiras feoda
lines kunigaikštystes, o 13- 
ame amžiuje jas nusiaubė 
mongolai-totoriai.

Po to Ukraina buvo pa
tekus į Lenkijos nelaisvę. 
Prieš 300 metų jos liaudis 
sukilo, lenkus išvijo ir su
sijungė su Didžiąja Rusija. 
Tais laikais Ukraina vadino
si Mažąja Rusija (Maloros- 
sija).

14-tame ir 15-tame am
žiuje Lietuvos Didžioji ku
nigaikštystė į savo valdas 
buvo įjungusi didelę Ukrai
nos dalį.

1917 metais po Brest-Li- 
tovsko taikos, kada kaize- 
rininkai padiktavo Tarybų 
Rusijai taiką, tai Ukraino
je kaizerininkų armijos glo
boje ponai buvo paskėlė 
savo valstybę, bet priešĄ 
juos kariavo darbininkai ir 
valstiečiai ir 1923 m. Ukrai
na galutinai buvo išvalyta 
nuo baltųjų gaujų. Ukrai
noje yra tarybinė santvar
ka, o prieš ją kovoja daiv 
bo liaudies priešai.

(2) Ukrainiečių kalba 
yra skirtinga nuo rusų. Ji 
yra tarp rusų ir lenkų kal
bu.

(3) Kiek Smetonos “at
stovų” dar yra, tai tikrai 
nežinome. Eilėje kapitalis
tinių valstybių jų dar yra, 
bet su jais niekas rimtai 
nesiskaito, jokių teisių jie 
neturi bent ką veikti dabar
tinės Lietuvos vardu.

Chester’ Pa.
Pereitą rudenį Pennsyl

vania valstijoje gubernato
riaus rinkimus laimėjo res
publikonas Scrantonas. Da
bar jis jau eina pareiga^ 
Anglų laikraščiai paskelbė,, 
kad jis bus labai “taupus,”" 
būk demokratai per daug 
priėmę žmonių.

Na, jis jau pradėjo “tau
pymą,” nes Delaware ap
skrityje paleido darbininkų, 
kurie kelius taisė.

Laikraščiai pranešė, kad 
užsidaro Yorkshire Wor
sted Mills audimo fabrikas. 
Įsteigtas 1903 metais. Da
bar jo savininkas John B. 
Lomas sakosi, kad jį su- 
konkuravo Japonijos audė
jai, nes ten labai pigiai au
džia ir audinius gabena į 
Jungtines Valstijas. Fabri
kas užsidaro ir darbo ne
tenka 260 darbininku/ Tai 
didelis smūgis darbo žmo
nėms, o ypatingai senesnio 
amžiausz^^Y

\ ’ A1. Lipčius

Seulas. — Pietų Korėjos 
diktatoriška valdžia arešta
vo desėtkus žmonių, jų tar
pe generolus Park Kinu. 
Hangą ir Lee Kyu Kwangą? 
Sakoma, kad jie planavo^ 
nužudyti dabartinį diktato
rių generolą Park Chung 
Hee.



“Buvęs amerikietis banditų 
naguose Merkines apylinkėj

Kadaise, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, mieste Law
rence, Mass., gyveno Tamas 
Prėskiems, paeinąs iš Dzūkijos, 
Merkinės apylinkės. Praėju
siųjų metų pabaigoj jis vienam 
buvusiam lawrencieciui para
šė laišką. (Rašė apie Merki
nėje statomą mokyklą - inter
natą, gėrėjosi gražiai auk
lėjamu jaunimu, nemokamo
mis ligoninėmis ir bendrai 
pagerėjusiu gyvenimu. Girdi, 
dabar beveik niekas nepaiso 
penktadienių, adventų ir gavė
nių — valgo mėsą. Ir apsiren
gę ir apsiavę dabar daug gė
liau negu kitados. Dabar ir 
karvės turi geresnį aprūpini
mą, todėl ir pieno dabar vie
na karvė duoda daugiau negu 
kadaise dvi ar trys. Džiaugia
si, kad ir jo viena duktė lanko 
Kauno l Politechnikos institutą. 
“O aš^ar galėjau mokytis?’’

Dabar jis yra jau pensinin
kas.

Paprašytas parašyti apie sa
ve plačiau, jis rašo:

“1920 metais sugrįžau iš A- 
merikos pas tėvelį į gimtąjį 
Druskininkų kaimą, dabarti
niame Alytaus rajone, ir ten 
gyvenau.

“1940-1941 metais dirbau 
apylinkės pirmininku ir buvau 
tų metų rinkimų pirmininku. 
1945 metais banditai padegė 
Merkinės valsčiaus raštinę. 
Sudegė ir mano dokumentai, 
o be jų neturiu ir reikalingų 
apie save įrodymų.

“1941 metų birželio 21-22 
naktį lietuviški banditai bu
vo pasiruošę mane sunaikin
ti — mane su žmona, šešiais 
vaikais ir namu. Tą naktį 
atėjo 5 budeliai su dviem ba
kais žibalo ir lazdomis. Buvo 
nusprendę apipilti namą ži- 
b^lu, užrišti duris, apstoti lan
gus ir padegti, o jei kas ban
dytų pro langus pabėgti — 
smogti galvon. Bet kai priėjo 
netoli mano namo, užgirdo ar
monikos garsus ir pamatė 
šviesą pas kaimyną. Tą va
karą — tai buvo šeštadienio 
vakaras — pas mano pusbrolį 
Julių Prėskieni buvo susirinkę 
komjaunuoliai ir ’linksminosi 
beveik iki aušros. Todėl bu
deliai, nors ilgai laukė, bet 
savo užmojo įvykdyti negalė
jo. Vėliau visa tai teko su
žinoti.

“Tą naktį buvau paėmęs pi
liulių nuo nemigo, tai kai at
siguliau, labai saldžiai miego
jau, kaip niekados pirmiau.

“Ryte, girdžiu, budina ma
ne žmona : ‘Tarnai, kelkis, pa
žiūrėk, kiek daug lėktuvų le
kia nuo vakarų!’ Atsikėliau, 
išėjau laukan, ogi — be galo 
daug lėktuvų, ir žemai. Nubė
gau pas pusbrolį Julių Prės- 
kienį ir išbudinau. Vos sau
lutė pradėjo rodytis, išbudino
me ir kaimynus. Žiūrime, kad 
jau bombina Alytų ir Merki
nę. Supratome, kad tai karas. 
Žiūrime, kad šauliai iš Klepo
čių kaimo subėgo pas Valun- 
»|vičių, buvusį smetoninį poli- 
ęTninką. Bėga su šautuvais 
tiesiai į mus. Paleido šūvius. 
Pribėgo prie mūs ir nežino, 
kur dėtis. Nubėgo prie Ne
muno ir perėjo kiton pusėn.

“O aš nubėgau į ravą. ne
toli mano namo ir laukiu ir 
nežinau kur dėtis. O šautuvų 
ir kulkosvaidžių
Klausau, atbėga mano 
tė ir sako: ‘Buvo atėję 
gevičius, Mikalonis ir 
nauskas iš Klepočių kaimo 
ješkoti tavęs, tėvuli. Pasisau
gok!* Kiek palaukus, žiūriu, 
būrys vyrų laksto kaip pašė
lę. Norėjau bėgti toliau, bet 
mane apsupo ir suėmė. Sa
ko : ‘Einam!’ Aš sakau: ‘Kur 
jūs mane varysit?’ Sako: ‘Pas 
Valungevičių Klepočių kaime.’ 
Aš klausiu: ‘Ką jūs man dary
site?’ Atsako: ‘Mes nežinome; 
ValungeviČius—štabo viršinin
kas, tai jis žino.’ Aš juos pa
prašiau, kad jie mane vestų 
pro mano namą. Jie sutiko.

“Kai ėjome pro mano na
mą, pamatė mano šeima ir 
^mė verkti ir prašyti, kad ma
ne paleistų. Pamaniau, kad 
negalėsiu pergyventi širdies 
skausmo ir baimės, tai nu- 
sjtrendžiau bėgti, o kai bėganti čia pat nušaus, tai šeima 
lwrs mano mirtį matys, ir lei
dausi bėgti pro juos. Pabėgė
jus kokią 10 metrų — pisto
leto kulka prazvimbė pro ma- 
po gaįvą, ,ir kita, ir trečia.. 
Nepataikė/ Vienas pasivijęs

trenksmas! 
dukry- 
Valun- 
Bara-

smogė man sprandan kūlaga- 
liu, ir parkritau.

“Kai atsipeikėjau, vėL lie
pia eiti. Jie varo mane šun
takiais, o vyriausia mano duk
tė eina verkdama, gi du jauni 
vyrukai eina vienas vienu jos 
šonu, antras kitu ir įsignybę 
šoka.

“Pavarė kokius 500 metrų, 
žiūriu, kad per rugius atvaro 
Justą Prūsevičių iš Mižonių 
kaimo trys budeliai — Muzi- 
kevičius iš Lizdų kaimo, Adol
fas Mikalonis ir Zigmas Bara
nauskas iš Klepočių kaimo. 
Visi su šautuvais. Baranaus
kas prisidėjo šautuvą prie pe
ties ir taiko į mane šauti. Aš 
jam takiau: ‘Ką aš tau pa
dariau?’ Atsakė: ‘Nieko,’ ir 
nuleido šautuvą, ir varo to
liau kartu su Prūsevičium — 
link Lizdų kaimo. Pasitiko 
mus Juozas Kašėta, du Muzi- 
kevičiai — du su brauningais, 
o vienas su plyta. Keikia ir 
grūmoja: ‘Užmušt, komunis
tai!’ Aš pasakiau: ‘Juozuli, 
kad ir tu padavei pareiškimą 
stoti komunistų parti j on.’ Jis 
man smogė per lūpas ir tarė: 
‘Gyvate! Aš tyčia, norėjau

patirti!’ Pasipylė krau-tav
jas.

mus per Lizdų kaimą. 
Bando eitų h’ mano duktė, bet 

 

jos neleidžiu eiti paskui mane 
Primušė, s 
no. Pasikepusi verkdama šau
kia: ‘ži ėsiu, kur mano tė
velį padėkite!’ Nuvarė į Kle

 

počių ežįro galą, ant kalno, 

 

pas Joną 'ftĮikalonį. Miške ma
ža balukė, 
kupstai ir su 
kupstų mus pašbdi Prūse- 
vičius mano dešinėj, o mano 
duktė kairėj. Ir du su pisto
letais mus ilgokai saugojo. At
ėjo ValungeviČius, k o 1 i o j o, 
kraugeriais vadino, Prūsevi
čių davatka vadino.

“Šaulių buvo daug, iš visos 
apylinkės. Visi pažįstami. 
ValungeviČius atsistoja prie
šais mus kokią porą metrų, 
pakelia šautuvą, prisideda 
prie peties ir sako: ‘Prū-

ruvino, apsvaigi-

en buvo išvalyti 
ti krūvon. Ant

BOSTON, MASS:
Moterų diena

Sekmadienį, kovo 10, pie
taujame su progresyvėmis 
moterimis, kurios veda ko
vą už lygias teises <• su vy
rais. Nors socialistiniuose 
kraštuose moteris skaitoma 
turinti lygias su vyru tei
ses, bet ir ten esą'išimčių, 
kur vyrai moteris neigia... 
Taigi, galima sakyti, kad 
dar nėra tokios valstybės, 
kurioje moterys būtų į vi
suomenę pilnai priimtos. 
Tikiu, kad artimoje ateity
je sunkieji darbai išnyks, 
tuomet moterys sugebės su
silygti su vyru ne tik proto, 
bet ir fiziško darbo srityje.

Į kalbamą South Bosto
ne moterų surengtą kovo 
8-tos dienos minėjimą atsi
lankė nemažai ir vyrų. Vi
si skaniai pasivalgę, gavome 
lygiai su moterimis daly
vauti kalbose, kurioms va
dovavo E. Repšienė. Elzbie
ta smulkiau apibū d i n u s 
moterų veiklą ir kovoto
jas už lygias teises, dauge
liui leido trumpai išsireikš
ti. Visos ir visi tvirtai pa
sisakė už tai, kad reikia 
vesti kovą prieš visokias 
nelygybes. Yra baisus ci
vilizuoto pasaulio apsileidi
mas, kuomet 20-ame šimt
metyje randasi tokių vals
tybių, kurių karaliai pasi
renka po kelias dešimtis 
moterų ir skaito jas savo 
1 e g a 1 i š k omis žmonomis. 
Biaurus ir mūsų šalyje da
lykas, kuomet moteris at
likdama su vyru lygų darbą 
gauna mažesnį atlyginimą.

T. Lietuva* paveiksluose
Kovo 10-os ryto, J. J. Ro

mano vedamoje radijo pro
gramos pabaigoje, Tyslia-

Filmų rodymui pasibaigus 
labai maloniai atsakinėjo į 
kląusimųs. ( Jaunuoliui, no
rinčiam žinotų ar galima 
turėti kultūrinius ryšius, 
sakė: “Taip, galima.” Tas 
pats vaikinas sakė, kad ji 
galėjusi matyti tik tą, ką 
Lietuvos valdžia norėjo jai 
parodyti. Į tai ji atsakė: 
“Aš nurodžiau, ką aš noriu 
matyti, kur eiti ir ką foto
grafuoti. Žinoma, su vieto
vėmis bei asmenimis kai 
kas turėjo mane supažin
dinti.” Daugiausia su ja va
žinėjo jos giminės.

Man teiraujantis ji sakė, 
kad Lietuvos žmonės pagei
dauja turėti visokius ryšius 
su Amerikos lietuviais; no
ri, kad mes ten juos atlan
kytume. Sakė, kad šiais 
metais pora kunigų rengia
si pas mus atvykti. Abel- 
nai, labai. gerai, nusiteikusi 
link dabartinės santvarkos 
Lietuvoje. Jaunimas ir vai
kučiai esą puikiai auklėja
mi. Maisto jie ten turi už
tektinai; kuriuos ji matė, 
valgo gerai, apsirengę šva
riai ir šiltai. Ji ten išbuvo 
12 dienų, • nematė alkanų 
nei apdriskusių. Butų -esąs 
didelis trūkumas., už tai 
sparčiui statomi gyvena
mieji namai. Tą buvo gali
ma matyti ir rodomuose fil
muose. Gaila, kad Bostono 
lietuviai paklausė boikotuo
to jų, mūsų tautos išgamų, 
nėjo paveikslų matyti, nei 
Tysliavienės pa s a k o j i m o 
klausyti. Aš manau, kad su 
laiku, teisybė nugalės mela
gystes. Atsibos belaukiant 
senosios tvarkos sugrįžtant, 
prie kurios parvažiavę ame
rikonai galėtų dvarų cent
rus supirkę vęl valstiečius

sevičiau, šonan!’ Kad nenušau- vienės sūnus, laikinai stovįs išnaudoti, kaip i tą darė po 
tų ir mano dukters, aš pakry- kariuomenės bazėje Mass, pirmojo pasaulinio karo, 
pau nuo jos į šalį, bet ji prisi
glaudė prie manęs, savo jauna 
krūtinėle mane pridengė ir su
šuko: ‘Šauk ir mane kartu su 
tėveliu.’ Tuomet priėjęs žiau
riai suspardė, šautuvo buože 
apdaužė mane ir Prūsevičių ir 
tarė: ‘Eikit, prakeiktieji, na
mo!’ .

“Tai taip ir likau gyvas.
“Kai jie mus paleido namo, 

gal po kokio pusvalandžio pa
matė einant rusų kareivius ir 
puolė juos. Tai kareiviai pra
dėjo pilti iš šautuvų. Valun- 
geviČiui peršovė ranką. Būtų 
jį visai nudėję, bet jis krito 
raslūgan, tai sušaudė tik jo ži- 
poną.

“Kai birželio 24 d. rytą už
ėjo vokiečių frontas, tai žul- 
ciškių dvarelio buožė prane
šė vokiečiams, kad pas jį yra 
rusų kareivių, ir pats grįžo na
mo ir pasislėpė duobėj; ten 
pasislėpė ir tie du vyrukai, 
kurie šoko mano dukterį ly
dėdami. Atėję vokiečiai iš
traukė juos iš duobės ir visus 
sušaudė.

“Tai žmonės ir sako: ‘Tai 
stebuklas. Dievas nubaudė. 
Nekask duobės kitam, pats 
j on į pulsi.’

“Tai vienos karo dienos ma
no pergyvenimas. O jų buvo 
daug.

“Prašau atsakymo, ir dova
nok, kad gal su klaidomis. 
Bemokslis. Parašysiu datF

“Gimtajame Druskin inkų 
kaime išgyvenau iki 1944 me
tų gegužes 27 d. Bet ilgiau 
ten gyventi jau negalėjau, nes 
patyriau, kad ateina pabaiga. 
Kartą atėjo septyni banditai 
su šatuvais ir suriko visai šei
mai: ‘Rankas aukštyn!’ Jei 
sukrutėsite, trenksimi’ Šiaip 
taip atsiprašiau.

“Pasišalinau į Merkinę, nes 
ten buvo garnizonas kareivių, 
tai banditams ten daryti už
puolimus buvo neprieinama. 
Šeima dar dvejus metus gy
veno kaime.

“Merkinėj įsigijau namelį. 
Viena duktė -dar gyvena su 
manimi ir dirba. Turime kar
vę, nusipenime porą paršų, 
darže pasisodinam bulvių, prie 
namo sodelį užsivedžiau, ir ge
rai. Tik sveikata prasta : nuo 
banditų puldinėjimų ir išgąs
čio gavau priepuolį, dažnai

valstijoje, sakė, kad jo mo
tinos iš Lietuvos parvežti 
judamieji paveikslai bus ro- 
/domi ne penktą valandą, bet 
vėliau.

Aš nuėjęs 6-ą vai. į Amer. 
Liet. Pil. Draugijos 
me aukšte svetainę, 
J. J. Romaną prie 
Tysliavienę, su pora 
binninkų prožektorių ren
giant ir tris moteris. Per 
valandą susirinko 29 žiūro
vai. Apie 7-ą vai. prasidėjo 
rodymas.

Pirmas filmas apie Tary
bų Lietuvos sostinę Vilnių. 
Gražus mūsų gimtinio kra
što centras, anais laikais 
kunigaikščio Gedimino sap
nuotas didmiestis. Tyslia- 
vienė sakė, kad apart vieno 
sugriauto per antrąjį pa
saulinį karą namo, visas 
miestas atstatytas ir kad 
labai daug naujų pastatų 
bei fabrikų budavojama. Į 
viską, ką tik Vilniuje ma
tėme, buvo malonu žiūrėti. 
Tačiau, kai antrame filme 
rodė Kauną, man geriau 
patiko, nes jame dviem at
vejais vaikščiojau... 
me filme matėme: 
ir Trakų garsiąją, 
atremontuotą, pilį; Druski
ninkus, Pirčiupio paminklą 
ir Vilniaus didelį aerodro
mą. Taipgi parodė trumpą 
filmą apie Dariaus su Girė
nu per Atlantiką skristi su 
Lituanica pasirengimą.

antra- 
radau 
kasos,

Trečia-
Trakus

dailiai

alpstu, vartoju piliules. Esu 
3-čios grupės invalidas?

“Dabar visi pripažįsta, kad 
gyventi geriau negu kadaise. 
Tik seniai vis dar galvoja se
noviškai. O jaunimas iš 'jų 
tik juokiasi. Daugelis jaunimo 
yra komjaunuoliai, studentai, 
daktarai, kolūkių pirmininkai, 
tarybinių ūkių agronomai, mo
kytojai. Buvusieji banditai 
jau kažkur dingę.

T. Prėskiems”*

karo. 
Senieji lietuviai per antrą
jį pasaulinį karą susitaupė 
pinigų, ypatingai viengun
giai galvojo grįžti į Lietu
vą ir pasipirkę* dvarų cent
rus vesti jaunas lietuvaites, 
pristatyti karų nualintus 
žmones jiems už pusdykį 
dirbti dvaruose. O po karo 
atvykusieji, daugumoje, 
prarado dvarus., miestuose 
namus arba šiltas vietas 
valdžioje. Čia jie sušilę dar
buojasi, kad sulaikius teisy
bės paskleidimą, šį sykį

Prisimenant J. Kalvaitį
Niujorkiečiai neteko vie

no darbštaus progresyvių 
veikėjo, Juliaus Kalvaičio.

Su Kalvaičiu susipažinau 
1915 metais Toledo, Ohio, 
gi 1953 m. lankydamasis 
New Yorke, paantrinau 
pažintį “Laisvės” piknike.

Čia trumpai, kaip pirma 
pažintis įvyko.

Buvo spaudoje rašyta 
apie Joną Dantą, kuris tuo 
laiku rinko laikraščių pre
numeratas — “Laisvės,” 
“Keleivio,” “Naujienų,” kad 
jis lankysis Toledo, Ohio.

Ta proga vietos lietuviai 
surengė išvažiavimą į tyrą 
orą. Pasitaikė giedra sek
madienio diena ir žmonių 
prisirinko nemažai.

^Kalvaitis buvo to išvažia-

jiems puikiai pasisekė, nes 
tik apie pusė tuzino drįso 
boikotuoto jų neklausyti,
mūsų gimtinės tikrą veidą 
rodančius paveikslus pama
tyti. Sakau tik pusė tuzi
no, nes visi kiti buvo pro
gresyviai žmonės, kurie iš 
tikros širdies myli savo tė
vų kraštą, gerbia jų pasi
rinktą santvarką, suprasda
mi, kad ten gyvenančių, o 
ne v mūsų reikalas tvarkytis 
taip, kaip jie tvarkosi...

Nekurie sakė, kad brangi 
mokestis, už tai nėjo. Į tai 
noriu atsakyti. Imkime 
naujuosius, kurie Lietuvos 
liaudies sąskaiton išsimoks
linę, čia atbėgę gauna ge
rus atlyginimus; pusvalan
džio uždarbį gailėjo paau
koti asmeniui, kuris sten
giasi nors biskį aplaužyti 
ragus tiems, kurie biaurius 
šmeižtus per daugelį metų 
skleidžia prieš mūsų bro
lius ir seseris, gyvenančius 
anapus Atlanto. Gi senes- 
niesiems, susikrovusiems po 
kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių ir gaunantiems virš 
100 dolerių mėnesinės pen
sijos, normaliai 
pusantro dolerio 
ti dideli pinigai, 
yra toks: Prie
Amerikoje santvarkos., kur 
nei vienam asmeniui ateitis 
nėra užtikrinta, ir daug 
turto turint, negana... Ryt, 
poryt gal susirgsi: dakta
rai, ligoninės kaip mat žmo
gaus sutaupąs “sunaikins”. 
Gal ateis depresija, pensijos 
sumažės, gal ir bankai už
sidarys, o gal karas—viską 
sunaikins. Bet reikėtų pa
galvoti, kad ir mes išnyksi
me, o mūsų atlikti geri dar
bai ant visuomet pasiliks. 
Yra biaurus prieš žmoniją 
prasikaltimas, atgrįžiant 
nugarą j tuos, kurie sten
giasi įsteigti tokią santvar
ką, prie kurios visiems atei
tis būtų užtikrinta, karai 
užmiršti, bedarbė panaikin
ta, kad nebūtų taip, jog 
žmogus sėdėdamas ant ke
liasdešimt tūkstančiu dole
rių, sakytų: “Norėčiau pa
matyti Lietuvos miestus, 

Į pilis bei kaimus paveiksluo
se, bet gaila pusantro dole
rio, nes bijau, kad nepri- 
trūkčiau dėl duonos kąs
nio...

Kiti paveikslai
Šio mėnesio 24 d., 2-ą vai. 

popiet, 318 W. Broadway,

galvojant, 
negali bū-

Dalykas
dabartinės

vimo pirmininku ir pristatė 
Joną Dantą. Pastarasis, pa
kalbėjęs apie laikraščių ver
tę, prašė užsiprenumeruo
ti pas jį. Palietė socialis
tinį judėjimą ir nepamiršo 
katalikų kunigėlių.

Vienas pradėjo zurzėti 
trukdydamas J. D. kalbą. 
Kalvaitis turėjo diktą gel
tonplaukę žmoną. Kalvai- 
tienė, pagriebus triukšmą-1 
darį už kalnieriaus, pra
dėjo barabanyti kumščio- 
mis į jo sprandą ir nuvarė 
į krūmokšnį. Išlindęs tas 
neišmanėlis jau buvo ra
mus.

Nuo 1915 metų vasaros 
to įvykio prisimenu Julių 
Kalvaitį ir jo, tuo laiku, 
žmoną.

Prisiminti Juliaus Kak 
vaičio pažintį negalima ki
taip, kaip tik sekamai:

Paskutine Pagarba Darbščiam Veikėjui

JULIUI KALVAIČIUI
darbininkų klases apšvietos skleidėjui.

Gerbiu jį už įdėtą darbą apšvietai.

Lenkiu galvą su paskutine pagarba 
už' tavo, Juliau, nuveiktą darbą, 
o tavo likusiems reiškiu užuojautą.

Vincas Žabui

So. Bostone, bus ročlomi 
naujai gauti iš T. Lietuvos 
gražūs filmai. Čia bus pi
gesnis įėjimas. Norėtųsi 
matyti atvykstant tuos 
žmones, kurie dar turi šio- 
kį-tokį širdies kampelyje 
užsilikusį dėl savo brolių už 
Atlanto jausmą... Paveiks
lus rodys, su geru nauju 
prožektoriumi, Jonas Gry
bas iš New Yorko.

Pasiilgęs Biržų

Eddystone, Pa.
Eddystonas randasi gre

timai prie Ghesterio mies
to. General Steel Indust
ries, Ine., pranešė, kad už
sidaro ir iš darbo bus pa
leista virš 1,000 darbinin
kų. Šios kompanijos kitas 
fabrikas randasi Illinois 
valstijoje, kuris dar dirbs, 
tai prezidentas Ch. White- 
head sako, kad norintys 
dirbti gali ten važiuoti.

Žinoma, iš jaunesnių, ku
rie čia neturi nuosavybių, 
gal keletas ir persikels, bet 
jau senesnio amžiaus dar 
bininkai, čia turintys na
melius, negalės keltis. Kas 
gi žino, gal už kelių sa
vaičių ar mėnesių ir ten 
darbas pasibaigs.

• “1’

Red Arrow busų kompa
nijos vairuotojai streikuo
ja. Jie yra organizuoti, 
tai laikosi gerai.

Chester miestas su prie
miesčiais turtingas fabri
kais ir dirbtuvėmis. Čia 
industrijoje dirba apie 200 
tūkstančių darbininkų.

Worcester, Mass.
Prisimintina

Tik netolimoje praeityje 
KOVO mėnesį išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo šie pažangūs 
asmenys:

Jurgis Kanapkis, 74 m. 
amž., mirė 1957 m. kovo 30 
d. Jis buvo didelis rėmėjas 
pažangaus judėjimo, sun
kaus darbo darbininkas.

Ona Kaktienė (Janašaus- 
kaitė), 72 m. amž., mirė 
1960 m. kovo 20 d. Buvo 
nuolatinė dalyvė pažangių 
organizacijų parengimuose.

Marijona Deksnienė, 64 
m. amž., mirė 19519 m. kovo 
3 d. Ji buvo gausi aukotoja 
savo rankų darbo dovanų 
dėl darbininkiškų organiza
cijų ir apšvietos.

Jurgis Žilinskas, 73 m. 
amž., mirė 1962 m. kovo 24 
d. Buvo stambus rėmėjas 

mūsų pažangiųjų laikraš
čiu ir abelnai apšvietos.

D. J.

Daugiau įvairių parengi- 
nu Laisvės naudai

Iv j • v i s laišku
1963-11-11 d.

Drg. Antanui Bimbai
Kreipiuosi į Jus, kad gal 

jūs neatsisakysite man pa
dėti surasti mano žmoną ir 
sūnų, kurie išvyko iš Lietu
vos į Ameriką 1929 m. spa
lio mėn. ir apsigyveno Bos
tone.

Prieš karą susirašinėjo
me. Po karo susirašinėji
mas nutrūko ir jokios ži
nios neturėjau. Praėjusiais 
metais man buvo rašytas 
laiškas nuo sūnaus Algirdo, 
ieškąs manęs. 'Kadangi bu
vo rašytas senu prieškari
niu adresu, kuriame aš ne
begyvenu, tas laiškas pate
ko į blogas rankas, kurio 
man neperdavė, ir dabar aš 
niekaip negaliu susirašinė
ti, kadangi sūnus jokių ži
nių neturi apie mane ir 
daugiau nerašo. O vis dėlto 
būtų malonu susirasti viens 
kitą po daugelio metų. Tik 
tiek žinių yra, kad jie tame 
pačiame Bostone gyvena. 
Bet senais adresais rašiau, 
tai laiškai grįžo atgal. Tad 
maloniai prašau Jus padėti 
man susirasti mano sūnų. 
Būsiu jums labai dėkingas.

Mano adresas:
Ravaitis Jonas
Pušyno g. £}.-2 
Kaunas
Lithuania, USSR >

Pittsburgh, Pa.
Pranešimas LDLD 87 

kp. nariams
LDLD 87 kp. susirinkimai 

neįvyko net keletas’“mėne
sių iš priežasties ligų, mir
čių ir labai blogų orų. Ne
atsižvelgiant į visus sunku
mus, mes visi LDLD 87 kuo
pos nariai turime susirink
ti kovo 31 dieną, 3-čią vai. 
popiet, LDS 160 kp. name, 
1317 Reedsdale St., Pitts- 
burghe, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti, tu
rime atgaivinti mūsų veiki
mą.

Daug narių dar nėra gavę 
prisiųstos knygos “Prelatas 
Olšauskis.” Knyga labai įdo
mi; kiekvienas LDLD na
rys, ją perskaitęs, turėtų 
duoti ir savo kaimynui (ku
ris nėra LDLD nariu) pa
siskaityti.

Dalyvaukime visi susirin
kime. Atliksime svarbius 
darbus, pasidalysime kny
gomis ir pradėsime 1963 
metu veikimo darbą.

J. K. Mažukna
8 7kp. sekr.

Bristol, Va. — Iš prieėas- 
ties potvynių jau virš 20,- 
000 žmonių liko benamiais.

Miami,Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

t SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

Naujasis Miamės Lietuvių
Socialio Klubo Namas

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

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

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

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—

11800 W. Golf Drive
Sargo vardas—Wm. Dambrow

5 p.-Laisvė (Liberty)— An trad., kovo (March) 19, 1963
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Įdomi “Pergale”

Šiomis dienomis Niujorką 
pasiekė Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos žurnalas “Perga
le.” Ją, kaip žipia, reda
guoja vyr. redaktorius VI. 
Mozūriūnas su kolegija: J. 
Avyžium, A. Baltakiu, K. 
Korsaku, J. Lankučiu, A. 
Savickiu, M. Sluckiu, J. 
Šimkum ir A. Venclova.

1963 m. pirmajam numery 
randame J. Paleckio “Iš
laisvintasis Prometėjas.” 
Straipsnyje nurodomos 
priežastys, privedusios prie 
didelių permainų TSRS ūki
nėj politikoj. Autorius pa
sisako dėl “buržuazinių laik
raščių” tvirtinimų, lygiai 
kaip jis nurodo, kad “biuro
kratams, valdininkams, ko
kiems anarchistams gali ne
nepatikti visiškas lenininių 
partinių vadovavimo ii’ 
kontrolės principų atkūri
mas. Žinoma, viešai jie to 
neparodo... tokie žmonės... 
veidmainiškai smerkia as
menybės kultą, o faktiškai 
patyliukais dusau j a dėl 
“ankstyvesniųjų laikų,” kai 
jie galėjo nekontroliuojami 
“pasmerkti ir pasigailėti, 
tvarkėsi valstybinėje ar 
partinėje įstaigoje kaip nuo- 
nuosavoje.”

Prieškariniais laikais vie
nas iš drąsiausių žurnalistų 
Justas Paleckis, dabar vie
nas iš ilgiausiai išsilaikiu
sių TSRS ir Europos vals
tybininkų, įdomiai toliau 
straipsnyje ko m e n t u o j a : 
“Gyvenimas negailestingai 
demaskuoja šiuos žmones, 
kuriuos liaudis taikliai pa
vadino “įpėdiniais.” Pirm. 
Paleckis naująjį tarybinį 
žmogų vadina — XX am
žiaus Prometėjum, kuris 
išsivadavo iš privačios nuo
savybės. ir eksploatacijos 
pančių.

Pasigėrėtini Mykolaičio 
“Mano mėnesiai”

Niujorke tebeskaitą lietu
viškai su pasigerėjimu ei
liavo V. Mykolaičio-Putino, 
70-amečio poeto, vieną pas
kutinių kūrinių “Mano mė- 
siai.” Ne vienas literatūros 
žinovas susižavėjęs, tvirtino, 
kad tai esąs klasikinis kūri
nys. Štai ištrauka iš “Ko
vo”—

“...Susirėmė dvi 
prieštaringos galybės

Pusiausvyroj lygios 
nakties ir dienos.

Šviesa nugalės!
Velėnoj, kur kovas kenkėjų 
Vikšrus rinkinėja, 
Pavasario saulė

daigus sukilnos.”

Venclova apie Putiną
Antanas Venclova rašo 

apie “įžymųjį mūsų rašyto
ją.” Jis didžiuojasi “jau
nesnių” vardu, kad kartu su 
M y kolaičiu-Putinu jiems 
lemta dirbti “savosios 
tautos kultūrai ir gerovei, 
savo didžiosios valstybės ir 
visos žmonijos pažangai.”

M. Sluckis. pateikė—“Di
delio meistro žodis,” Kriti
kas J. Lankutis — “Kilni 
kūrėjo asmenybė,” J. Degu
tytė —“Negęstanti poezijos 
šviesa.”

Toliau “Pergalėj” spaus
dinama Kazio Sajos “Neri
mas,”. 6 paveikslų pjesė, šiuo 
metu su dideliu pasisekimu 
einanti Lietuvos teatruose. 
Toliau seka Raimondo Ka- 
šausko apsakymas “Baiga,” 
pateikiąs Alma-Atos gyve
nimo vaizdelį “tuo metu, 
kai Amerikoj mirė Heming
vėjus.” J. Vaič i ū n a i t ė s 
“Miestas — žvaigždėlapis” 

poezija pasakoja apie vizitą 
Budapešte.

Apsakymų patiekia J. Do
vydaitis: “Iškilminga die
na,” “Gelmių šauksmas,” 

| “Nerami jūra.” Algimanto 
; Čekuolio spausdinama apy
braiža “Dvi rožės jūrinin- 

, kams.” Algimantas Samu- 
i lionis pateikia studiją “Ba- 
I lys Sruoga — K. Stanislavs- 
I kio sistemos propoguotojas 
i Lietuvoje.” Irena Aleksaitė 
i—“Kai kalba dekoracijos,” 
■ aprašo dailininkės J. čeičy- 
; tės, Klaipėdos Dramos teat- 
! ro deko rato rėš, darbus. Ap
rašo įdomiai prisimindama 
praeities laikus, kada “min
ties pilkumas ir skurdumas, 

l meninio vaizdo traferetiš- 
kumas, meninės formos na
tūralizmas keliaudavo iš
vieno kūrinio į kitą. Taip 
atsirado nemaža viena į ki
tą panašių pjesių, kuriose 
veikdavo kaip dvyniai pana
šūs rausvi- — teigiami arba 
juodi neigiami persona
žai...” Aleksaitė mano, 
kad čeičytė pateiks lietu
viams naujų, įdomių darbų. 
(Ir čia štai mintis blykstelė
jo : na gi,, ką gi pateiks lietu
viams visi išeivijos spaudo
je nuolat reklamuojami čia 
baigę mokslus ateitininkai, 
neolituanai, pranciškonų ar 
marijonų vidurinių mokyk
lų abiturientai?)

Jaunosios kartos Lietu
voje kuria, o čia?..

E. Malcas. naujam žurnalo 
skyriuje “Apie meninį ver
timą” svarsto vertėjų prob
lemas. Jadvyga Čiurlionytė 
"skyriuje “Iš praeities” pa
teikia “Iš atsiminimų apie 
M. K. Čiurlionį: “Ugniage- 

; sys Lukošius ir Vasaros 
Diena prie Raigardo.” Sa- 

! tyros duoda Jonas Bulota, 
“Šluotos” redaktoriui

Prieš kiek laiko Ameri
koje kalbėta, kad reikia ei
lę lietuviškų pasakų knyge
lių versti anglų kalbon — 
su tomis pačiomis lietuvių 
dailininkų iliustracij o m i s. 
Deja, lėšų trūkumas priver
tė šituos planus atidėti to
lyn. Neatsirado nė viena 
amerikiečių - anglosaksų lei
dykla, kuri būtų susiintere- 
savusi šito sumanymo įgy
vendinimu.

Tuo pat metu Lietuvoje, 
visai nepriklausomai, "buvo 
sumanyta ir įgyvendinta 
mintis išleisti “Lietuvių Pa
sakas. rusų kalba. Rinkinį 
paruošė A. Liobytė, o iliust
ravo A. Makūnaitė.

Kaip rašo “Pergalėje” K. 
Grigas, rusų kalba yra kaip 
koks tiltas lietuvių literatū
rai ir tautosakai išeiti į pa
saulio kultūras .
Lebed—“Karalienė gulbė”

“Pergalėje” dar telpa J. 
Kazlausko recenzija “K. Bū
gos “Rinktiniams raštams.” 
“Pergalė” susilaukia nutau
tę j ančio j Amerikos lietuviš
koj išeivijoj gaivaus dėme
sio.

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS. 
Filmai iš Lietuvos

Naujausi filmai iš Lietuvos bus 
rodomi šeštadienį, kovoo 26 d., 6 
vai. vakare, JLiet. Pil. Kulbo sve
tainėje, 41 Berkeley St. Rodys Jo
nas Grybas iš New Yorko. Visi pri
būkite laiku ir savo akimis pamaty
kite, kaip Lietuva dabar progre
suoja su nauja industrija ir su nau
jais ūkiais. Matysite naujus mies
tus ir kitų gražių vaizdų.

. S. Penkauskas (22-23)

HARTFORD, CONN.
Šeštadienį, Kovo-March 30 dieną, 

Laisvės choro salėje, 157 Hunger
ford St., Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija rengia žaismių popietę 
su vakariene. Žaismės prasidės 2 
vai. popiet, o vakarienė bus 7:30.

Šie parengimai yra visiems žinomi. 
Šis bus 51-asis. Būtinai dalyvau
kite ir draugus pakvieskite.

Rengėjai (22-23)

Kaip “žūva” pavogti 
automobiliai?

Kada aš automobilį pa
statydavau, tai dažnai at
eidavo mintis: “Kažin, ar 
grįžęs jį dar rasiu?” Mat, 
spaudoje buvau skaitęs, kad 
Jungtinėse Valstijose, per 
metus apie 300,000 automo
bilių pavagia. Ir vagystės 
vis daugėja. Ii962 metaįs 
buvo pavogta 350,000 auto
mobilių.

1961 metais C.hicagoje 
buvo pavogta 29,737 auto
mobiliai, New Yorke—21,- 
788, Los Angeles mieste— 
14,862, o kitur po mažiau. 
Tiesa, tais pat metais už 
automobilių vogimą buvo į 
suareštuota virš 56,000 as
menų, bet nuteista nedaug, 
ir daugumoje “mažos žuvy
tės”. Prie didžiųjų vagių 
sunku prieiti, sunku juos i 
įkaitinti.

Betgi automobilis turi 
dokumentus. Savininko do
kumentai rodo kada ir kur 
ji pirko. Dokumentai nuro
do: motoro numerį, kurios 
išdirbystės, kiek turi cilin- 
derių, kokios yra spalvos, 
kiek jis sveria, kuinais me
tais pagamintas ir daug ki
tų dalykų. Bet juk tokių 
pat automobilių yra šimtai 
tūkstančių: juos visus tais 
metais kompanija vienodus! 
daro. Svarbiausia, tai mo
toro numeris. Galvodavau: 
“Kaip gi vagis gali vogtą 
automobilį parduoti? Gal į 
užsienį kur “ištremia?”

“The Brooklyn Eagle” iš 
vasario 28 d. atidengė slap
tybę: kaip veikia automobi
lių vagių gaujos. Brookly- 
nas 1962 metais pagarsėjo, 
nes čia buvo pavogta apie 
6,000 automobilių.

Laikraščio koresponden
tas plačiai pasikalbėjo su ■ 
slaptosios policijos nariais 
iš “Auto Squad”, tai yra, 
tais, kurie užsiima automo
bilių vagių gaudymu. Ir pa
aiškėjo sekami faktai:

Automobilių durų raktų 
įvairumui yra ribos. Gene
ral Motors kompanija ga
mina 64-ių rūšių raktus. 
Suprantama, kad negali 
pagaminti milijono skirtin
gų raktų. Vagių “žiedas” 
(“ring”) pasirūpina 64 
skirtingų rūšių raktus. Ir 
bile automobili su vienu iš 
64 raktų atsirakina ir įjun
gia jo elektra (“ignition”). 
Bet vienas dalykas įeiti į 
svetimą automobilį, paleisti 
veiki on jo motorą, pavogti, 
bet kaip jį padaryti lega- 
lišku, ir parduoti, tai jau 
kitas reikalas.

Vagių žiedas ir šį klausi
ma išsprendė. Štai kaip ap
rašo tas laikraštis:

Vieną ankstyvą vakarą 
Brooklyn© gatve lėtai va
žiavo automobilis, o jo vai
ruotojas žiūrėjo į dešinę 
pusę. Privažiavęs prie “Ca
dillac” automobilio 1961 m. 
gamybos, kuris buvo pasta
tytas, važiuojantis pastatė 
ir savo automobilį. Jis pri
ėjo prie “Caddillac” auto, 
išsitraukė iš kišenės rinkę 
raktų, bandė vieną po ki
tam, pagaliau durys atsida
rė. Jis įėjo į automobilį ir 
paleido motorą veiklom Ap
sidairė ir nuvažiavo. Ne
trukus atėjo jaunas vyru
kas, įlipo į atvažiavusio 
automobilį, ir nusekė “Ca
dillac” auto.

Vagis atvažiavo į auto
mobilių garažą, kuriame 
taisomi apdaužyti automo
biliai, ir įvažiavo į vidų. Čia 
tuojau kiti vyrukai nuėmė 
jo “plates” ir sunaikino, at
sidarė motoro uždangą ir 
kitą garažo kampą, kur 
nupiovė numerį. Jie nuėjo į 
kitą garažo kampą, kur 
stovėjo labai sudaužytas

kitas “Cadillac” 1961 m. au
tomobilis. Jje paėmė jo 
“platės” ir pridrūtino vog
tam automobiliui. Sudaužy
to “Oadillaco” numeris jau 
buvo gatavai nuplautas, ku
rį tuojau privirino vogtam.

Sudaužytą automobilį va
gys buvo nupirkę nuo jo 
savininko už $150. Nelai
mėn patekęs žmogus net 
labai apsidžiaugė, kad už 
sudaužyto “kaulus” taip ge
rai dar gavo.

Ir štai, pagalba sudaužy
to automobilio numerio ir 
“plates” jie vogtą automo
bilį įstatymų akyse “paver
tė į sudaužytą, nes jam pri
jungė sudaužyto “pleitus” 
ir motoro numerį. Privirini- 
mo vietą gražiai nulygino 
ir nudažė. Jokio ženklo ne
simato. Tą galėtų susekti 
tik specialistai, bet kada ir 
kur specialistai tą daro?

Vagims dar buvo viena 
“problema”: vogto automo
bilio spalva buvo kitokia, 
negu sudaužyto. Bet čia 
mažas reikalas. Dažytojai 
jį perdažė ir sekamąjį rytą 
jis tikrai buvo toks, kaip 
tas sudaužytasis pirm jo 
sudaužymo.

Po to jie naujai “atgaivin
tą” automobilį pastatė sa
vo žmonių kieme, kur par
davinėjami vartoti automo
biliai. Netrukus jį pardavė 
už virš du tūkstančius do
lerių.

žinoma, čia tik vieno au
tomobilio. istorija. Automo
bilių vagys turi daug “spe
cialybių”. Per vienerius 
metus jie pavagia 300 mili
jonų vertės automobilių.

Automobilistas

Įdomus bazaras Plėšikai beveik
Amerikos , draugingumui 

su Tarybų Sąjunga ir Am. 
sveturgimiams -gintii ^orga
nizacijų darbo paramai yra 
bendrai ruošiamas bazaras. 
Vieni sudovanojo gražių, 
įdomių dovanų. Kiti užleido 
savo butą toms dovanoms 
sudėti, ten publikai parody
ti ir išleisti-išparduoti. Mū
sų eilė atėjo ten ■ dalyvauti 
ir pasirinktąsias dovanas 
išpirkti.

Bazaras įvyks gale šios 
savaitės — kovo 22, 23 ir 
24-ta. Penkt. prasidės nuo 
6 va!., o šešt. ir sekmadienį 
nuo pietų. Auka $1, už tą 
patį pavaišins kava ir py
ragu. Vieta: 120 W. 70th 
St., butas 6-A. Kviečia vi
sus. Koresp.

DU VAIKĖZAI PAVOGĖ 
$4,750 PINIGAIS

Riverdale, N. J.. — Du 
vaikėzai, vienas 15-kos me
tų, o antras 16, pavogė iš H. 
Th ropių namų $4,750 pini
gais. Jie atvyko į New Yor- 
ką, pasiėmė sprūsminį lėk
tuvą ir nuskrido į Kalifor
niją. Ten lankėsi Disney
land įvairybių parke. Kada 
sugrįžo, policija juos suė- 
ėmė ir iš $4,750 atgavo jau 
tik $2,550.

Maskva. — Atskrido 48 
Alžyro karininkai.

MASPETH, N. Y.

Marijona Lapikąitytė - Nečiuuskas 
Mirė kovo 11 d., 1963 m.

Palaidota kovo 14 d. Fresh Pond Kremą tor i jo j e

Liūdime netekę drauges ir kaimynes. Reiš
kiame užuojautą sūnums Juozui ir Albertui, 
marčiai ir kitiems artimiesiems.

Jokūbas Mackevičius 
Jonas Kalvaitis 
Marijona Martiniene 
Rožė Ląukaitienė 
Stanley Blecka

Spaustuvininkai 
atmetė sutartį

Praėjusį sekmadienį Niu
jorko angliškų dienraščių 
s t r e ikuojantieji spaustuvi
ninkai turėjo triukšmingą 
mitingą. Jie svarstė: už- 
girti sutartį, kurią jų vado
vai padarė su laikraščių lei
dėjais, ar atmesti? >

Diskusijos tęsėsi apie ke
turias valandas. Sakė kal
bą spaustuvininkų unijos 
vadovas - prezidentas Elmer 
Brown, atvykęs iš Denver, 
Colorado valstijos. Jis ra
gino priimti sutartį ir baig
ti streiką, kuris tęsiasi jau 
apie 100 dienų. Daugelis 
streikierių jį švilpė, protes
tavo, sakydami, kad pada
rytoji sutartis kenksminga, 
nepriimtina.

Rankų pakėlimu balsavo 
apie trys tūkstančiai susi
rinkusiųjų. Na, ir 64 balsų 
dauguma sutartį atmetė.

Vadinasi, streikas dar 
nesibaigia. Laikraščiai gal 
būt dar ir šią savaitę neiš
eis. Prezi d e n t a s Brown 
smarkiai supyko ir barė 
tuos, kurie balsavo prieš su
tarties priėmimą, prieš 
streiko baigimą.

Kas bus dabar? Gal būt 
klausimas bus leistas bal
suoti referendumu; gal būt 
balsuos visi 6-to lokalo na
riai, — ir tie, kurie nestrei
kuoja.

Miesto majoras ir vėl 
pradėjo nerimastauti; rūpi
nasi, kad būtų prieita prie 
susitarimo. Šiuos žodžius 
rašant, vyksta konferenci
jos. i Ns.

PRAŠOME RAPORTUOTI APIE IŠPARDUOTUS < 
A. BIMBOS PAGERBIMUI BANKETO BILIETUI

Labai norėtume jau į pabaigą šios savaitės žinoti, 
kiek yra išparduotų Antano Bimbos pagerbimui 
banketo bilietų. Negrąžinkite bilietų, nei pinigų už 
parduotus bilietus, laikykitės bilietus ir pardavinėkite, 
tik praneškite rengėjams, kiek jau esate pardavę. At? 
siteisite už parduotus bilietus ir sugrąžinsite likusius 
bankete.

Rengėjai
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BANKETAS
Pagerbimui Antano Bimbos, jo atsiekimu iš Vilniaus 

V. Kapšuko v. Universiteto istorijos mokslų 
garbes daktaro vardą

Įvyks Sekmadienį

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

Bilieto kaina $3.50. Gaunami “Laisvės” ofise

Meninę programą atliks

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas

£

a

suardė namą
Brooklynas. — Pasklido 

gandas, kacĮ Anthony DiLo
renzo, 72 -metų amžiaus, 
gyvenantis 2768 Harway 
Ave., namie turi $10,000. 
Į naipą. vakare įsiveržė trys 
ginkluoti plėšikai DiLoren- 
zą ir dar du buvusius ten 
asmenis surakino, grasino 
ginklais ir reikalavo pini
gų.

DiLorenzo teisinosi, kad 
jis neturi namie pinigų. Ta
da plėšikai pradėjo ieško
ti: išdraskė sienas, grindis, 
lubas, sulamdė rakandus ir 
po penkių valandų “darbo” 
surado tik $60.

RAŠO Iš FLORIDOS
Čikagietis Juozas Šarkiū- 

nas sveikina mus iš Miami 
Beach, Floridos. Jis ten su 
dukra Viola, žentu Jack ir 
anūke Mary-Morta leidžia 
žiemines’ atostogas.

Elena Brazauskienė
Solistė, sopranas k į

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER 
Nellie Ventienė, Nastė Buknlenė, Ona Čepulienė, Kostė Rušlnskienė

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

PRANEŠIMAS
ST. PETERSBURG, FLA.

• LLD 45 kp. rengia nepaprastą 
banketą, kovo 22 d., įprastoj vietoj, 
314 — 15th Ave., So. Šis banketas 
nepaprastas todėl, kad pietums bus 
patiekta labai skanių žuvų su vi
sais kitais gardumynais. Pradžia 
12 vai. dieną. Rengimo komitetas 
kviečia visus dalyvauti, pavalgyti 
skanių pietų ir smagiai praleisti 
laiką. ;

John Blecka
S. Sasna
Kazimieras Lapikaitis
Pranas ir Vera

Budronis

Kelrodis i New National Hali

Automobiliais: Atvažiavus iš New Jersey Holland Tuneliu, va
žiuokite Williamsburg tiltu j Brooklyną. Pervažiavę tiltą laikykitės1/ 
tiesiai ir Įvažiuosite į So. 5th St. Už 2 blokų pervažiavus tiltą suki-^ 
te į kairę Rodney Streetu ir važiuokite apie 6 blokus, šalia iškelto a 
kelio, iki Lorimer St. sukite j kairę, j Lorimer Street. Pervažia- y 
vus parką bus Driggs Ave.; sukite j dešinę, j Driggs Ave., ir už 2 
blokų bus New National Hali.

Iš Brooklyno geriausias įvažiavimas į Driggs Ave. Lorimer gat
ve. Taipgi ir Metropolitan Avc. įvažiuojama į Driggs Ave.

Traukiniais iš New Yorko ir Brooklyno: Važiuojant traukiniu 
GG Independent linija, išlipkite Nassau St. stotyje.

14 St. Canarsie traukiniu važiuojant yra du būdai: Vienas — 
važiuojant iš Brooklyno, Lorimer Street stotyje reikia per
eiti į Independent linijos GG traukinį ir išlipti Nassau St. sto
tyje. Antras — 14 St. Canarsie traukiniu galima važiuoti iki Bed-' 
ford stoties. Driggs Ave. tik vienas blokas nuo Bedford stoties, 
bet iki New National Hali dar tolokai reikėtų paėjėti.

Lorimer St. busas iš Brooklyno patogus nuvažiavimui. Reikia 
išlipti tik davažiavus Driggs Ave., ir išlipus eiti į dešinę du blokus, 
ir bus New National Hali.

Važiuojant Jamaica linijos traukiniais, reikia išlipti Lorimer St. 
stotyje ir pereiti į Lorimer St. busą, važiuoti iki pervažiuosite par
ką, ten. bus Driggs Ave., išlipkite ir eikite į kairę, už 2 blokų bus 
New National Hali.

Iš Naujosios Anglijos patogiausia važiuoti Merrit Parkway arba 
New England Thruway, važiuoti per Throgs Neck Bridge (naująjį 
tiltą). Jis įveda į 3 mylių ilgio Clearview Express, kuris įveda i 
Long Island Express—tėmykite ir sekite rodyklę “Midtown Tunnel." 
Šiuo Long Island Express važiuodami (gerokai pavažiavę) tėmykite 
rodyklę “Brooklyn"—sukite, važiuokite iki "Metropolitan Ave. Exit" 
ir išvažiavę į Metropolitan Avė., sukite į dešinę, už keleto blokų 
bus Driggs Ave., sukite vėl į dešinę, į Driggs Ave., ir važiuokite iki 
New National Hali. (Atrodo, gan daug pasisukimų, bet jeigu ne
reikėtų sustoti užsimokėti už kelią bei tiltą, tai iš New Haveno ar
ba iš Hartfordo galima pasiekti salę beveik be sustojiyio, nes iki 
pat įvažiavimo į Metropolitan Avė. nesiranda kelyje nė vienos 
šviesos.)

Panašiai važiuojant per Whitestone Bridge, kuris įveda į Grand 
Central Parkway, o tas įveda į Long Island Express. Na, ir vėl t 
važiuoti iki "Brooklyn” rodyklės ir t. t. H

Taip pat, kurie iš New Jersey pratę važiuoti per George Wash- *4 
ington Bridge ir Triboro Bridge, važiuokite į Long Island Express * 
ir t. t.

6 pusi.-Laisvė (Liberty)--Antrad., kovo (March) 19, 1963




