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METAI 52-ji

‘ KRISLAI
Steponas Joniškietis 
Vyskupai nori pinigų 
Sekmadienį būki^>bankete 
Matukaitis ir Kaminskas 
Mokosi!

— Rašo R. Mizara —

Ir vėl.naujas kapas. Ir vėl 
netekome gero laisviečio—mū
sų laikraščio bendradarbio ir 
rėmėjo!.

š. m. kovo 16 d. Washing
ton, D. C., mirė Steponas Jo- 
niškietis-Raubi c k a s^ veiklus, 
malonus draugas, veikėjas.

Jis buvo kilęs iš Joniškio, 
dėl to ir pasirašinėdavo Joniš
kiečiu. Į Ameriką atvyko po 
pirmojo pasaulinio karo. Dir
bo vienoje dantų laboratorijo
je Washingtone.

Jau per metų eilę jis rašė 
korespondencijas mūsų laik
raščiui. Visuomet, kai tik mes 
vesdavome kokį piniginį va
jų, Steponas prisidėdavo su 
dovana.

Gerai buvo turėti šalies sos
tinėje pastabų, rimtą, darbš- 
tiy^lraugą. Deja!..

TTegu Steponas ilsisi ramiai, 
j^Tau, Cecilija, nuoširdi mūsų 
užuojauta.

Vyskupai V. Brizgys (dipu
kas) ir K. Salatka atsišaukia 
į JAV lietuvius katalikus, kad 
jie sudėtų $325,000.

Kam?
♦ “Lietuvių paminkR^ę^ kop
lyčios“ pastatymui ir papuoši
mui kažkokioje airių “šv. Ma
rijos šventovėje’’ Washingto
ne, D. C._ Tai, girdi, reta lie
tuviams katalikams proga “pa
sirodyti.*’

Tokių “progų pasirodymui,’’ 
galime pasakyti, yra daug. Pi
nigus bile kas priims, žiūrėki
te, ana “veiksniai’’-kiek daug 
tūkstančių dolerių prašvilpė, ir 
vis dar prašo ir prašo.

O kai dėl koplyčių ir bažny
čių statymo: neseniai lietuviai 
savo aukomis pastatė naują 
bažnyčią Maspethe, N. Y. 
Kam ji priklauso? Tik jau 
ne tiems, kurie ją statė—airių 
vyskupo nuosavybė!

Už keturių dienų—sekamą 
sekmadienį—Niujorko ir apy
linkės pažangioji visuomenė 
miisviečių suruoštame bankete 
pagerbs Antaną Bimbą.

Tai bus neeilinis žmogaus 
pagerbimas. Ne! Tik neseniai 
Vilniaus V. Kapsuko vardo 
universitetas suteikė A. Bim
bai Istorijos mokslų garbės 
daktaro vardą už mokslinių 
veikalų parašymą, už ilgame
tį atsidavusį darbą pažangia
jame JAV lietuvių judėjime. 
Tai garbė ne tik Antanui, o 
mums visiems.

Banketui salė panuomota 
erdvi, bet aš dabar rūpinuosi, 
ar visi sveičiai jon sutilps?

Įsigykite, draugai, tikietus 
iŠ anksto, kad sekmadienį bū
tų užtikrinta jums salėje vie- 
ita! 

•
Smagu rašyti tokius žodžius:

Šių metų kovo mėnesį du 
čikagiečiai - pažangiečiai pa
minėjo savo 80 metų amžiaus 
sukaktį — Kazys Matukaitis 
ir Juozas Kaminskas.

Kokie jiedu-abudu ištikimi, 
kuklūs, darbštūs draugai!. .

Kazys Matukaitis — nuola
tinis, uolus literatūros platin
tojas, ilgametis darbininkų ju
dėjimo gretose veikėjas. Dar 
ir šiandien duoną pelnosi sa- 
#o rankų darbu.
L Su Juozu Kaminsku į pažin- 

AŽ suėjau prieš daugiau kaip 
40 metų. Tai pilna to žodžio 
prasme apsišvietęs darbinin
kas, ir su juo gali laisviausiai 
diskusuoti bet kokius klausi
mus. šiuo metu Juozas (tik

Iš deklaracijos dėl Lotynų 
Amerikos reikalų

Argi jau JAV valdžiai J. Valstijos remia prancūzų 
negali jųi suvaldyti? A-bombų bandymus:--TSR S

San Jose.—Jungtinių Vai-; laisvę Lotynų Amerikos 
stijų prezidentas Kenedis ir | šalyse, tai prezid&ntas Ke- 
šeši Centrinės Amerikos I nedis pasižadėjo Jungtinių 
respublikų prezidentai iš- Valstijų ekonominę ir fi- 
leido “Centro Amerikos de- nansinę pagalbą iš Central ..._ ,, 
kUiraciją”. Ji paskelbta po-1 American Bank for Econo- j puolimus ant Kubos 
litiniais ir ekonominiais rei- mic Integration: gyvenimo 
kalais.

Politiniais klausimais nu- jaunuolių, farmerių, indust- 
kreipta prieš Kubos respub- i rinių darbininkų ir steigi- 
liką ir nacionalistinį judėji-1 mui gamybos įmonių.

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis sugrį
žęs iš Centrinės Amerikos 

i kalbėjo spaudos korespon- 
| dentams. Jis sakė, k a d 
i Centrinės Amerikos prezi- 

i’ dentai susitarė visomis jė
gomis remti JAV politiką.

Kas dėl išvežimo TSRS 
militarinių žmonių iš Ku
bos, tai sakė, , kad pirmiau 
TSRS išsivežė 5,000 vyrų, 
o dabar ir vėl 3,000. Kiek 
dar Kuboje TSRS militari
nių žmonių yra, tai jis tik
rai nežino, bet mano, kad 
apie 7,000.

mą Lotynų Amerikos šaly- j 
se. Po priedanga kovos 
“prieš komunizmą ir so
vietinį imperializmą” susi
tarta nevesti prekybos su 
Kuba ir suvaržyti žmonių i 
išvažiavimą į Kubą. Siūlo- - 
ma įvesti griežtą suvaržy- ; 
mą pasportų išdavimo. Siū- j
loma prie šios deklaracijos 
kviesti ir kitas Latynų 
Amerikos valstybes. Tam 
tikslui bus sušaukta Ame
rikos valstybių užsienio mi
nistrų konferencija atei
nantį balandžio mėnesį. .

Kad pastojus kelią nacio
nalistiniam judėjimui už

TARYBŲ SĄJUNGOS 
13-TAS SPŪTNIKAS

Maskva.
jungos mokslininkai iššovė 
tryliktą “Kosmos” rūšies 
sputniką. Jis aplinkui Žemę 
apskrenda per 90 minučių. 
Mokslininkai sako, kad 
“Kosmos” įrengimai gerai 
veikia ir per radijo bangas 
perduoda į mokslinę labora
toriją žinias.

Tarybų Są-

SAKO: INDONEZIJA 
NENUSILEIS

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad jo vyriausybė nenusi-

namų statybai, lavinimui

Japonai socialistai 
prieš A-bombas

Tokio. — Japonijos So
cialistų partija išleido atsi
šaukimą, kviesdama japo
nus visomis jėgomis prie
šintis atplaukimams Jung
tinių Valstijų atominių sub- 
marinų į Japonijos uostus.

Socialistu vadas Saburo 
Edda sakė, kad yra žmonių, 
kurie nori apgauti, pasako
dami, būk “JAV submari- 
nai tik taip į Japoniją daro 
vizitus”. Saburo Edda sakė,

leis, idant Borneo salos da- atominiai submarinai lan- 
lį anglai įjungtų į Malay- 
sios plotus.

New Delhi. — Balandžio 
19 d. čia prasidės konferen
cija už taiką.

pagalvokite!) tebedirba laik
raščio “Vilnies“ spaustuvėje. 
Jis yra ir ALDLD 19 kuopos 
sekretorius.

Ot, jei mes turėtume tokių 
Kazių ir Juozų daug!..

Savo ir viso “Laisvės“ ko
lektyvo vardu abiem mieliem 
jubiliatam tariu: sveikatos, il
go amžiaus, draugai!

Čikagos marijonų organas 
skelbia, kad didžiajame Mask
vos universitete šiuo metu mo
kosi “apie 120 lietuvių, jų tar
pe pusė merginų. Tie studen
tai turi savo klubą, pavadin
tą Baltika.”

Gal būt nemažiau lietuvių 
mokosi ir Leningrado aukšto
siose mokyklose. Kijeve ir 
kituose tarybiniuose didmies
čiuose taip pat rasime daug 
besimokančių lietuvių.

Lietuvos aukštosios mokyk
los kupinos studentų ; daugelis 
mokosi neakivaizdiniu (kores- 
podenciniu) būdu.

Niekad mūsų tautos sūnūs ir 
dukros neturėjo tokių progų 
siektis aukštojo mokslo, kaip 
šiandien!

Dėl to “veiksniai“ visokiomis 
progomis Tarybų Lietuvą nie
kina.

Washingtonas. — Jungti-, Tai kas gi tvarko Jungti
nių Valstijų Valstybės de- nių Valstijų reikalus, šalies 
partamentas išleido pareiš- 
k i m ą, kuriame pasisakė 
prieš Kubos pabėgėlių už- 
T 1 rz ’ ; pa
kraščių ir prieplaukose lai
vų, kaip “neatsakomingus 
žingsnius ir nevedančius:
prie Kastro valdžios nuver- užpuolimų ant jos prekybos 
timo”.

Tuojau po to du pabėgę- departamentas nesutinka 
lių vadai Antonio Veciana su Kubos pabėgėlių piratiš- 
ir Cecilio Vazquez,> kurie ; kais užpuolimais, tai kodėl 
organizuoja “Alpha-66”lai-1 juos nesuvaldo? Jie gi gy- 
velių užpuolimus, pareiškė: i vena. Jungtinėse Valstijose 
“Užpuolimus darysime, kol' ir JAV valdžiai žinomi tų 
Kubą išlaisvinsime”. 1 puolimų vadai.

teritoriją, jos prieplaukas? 
Argi jau Jungtinių Valsti
jų vyriausybė neturi jėgų 
suvaldyti Kubos pabėgė
lių?

Tarybų Sąjunga sako,kad 
ji negalės pakęsti piratiškų

laivų. Jeigu JAV Valstybes

Ženeva. — Septyniolikos; iki 25 valstybių turės ato- 
valstybių nusiginklav i m o minių bombų. Jis sako: “Tai 
konferencijoje S. Carapki- bus didžiausias 
nas, TSRS delegacijos pi r- nes nenumato, kaip bus ga- 
mininkas, sakė, kad Jung- Įima tada išvengti karo, 
tinės Valstijos palaiko 
Prancūzijos atominių bom-1 
bu bandymus Sacharoje.

Carapkinas sakė, k a d 
JAV delegacija kalba apie 
atominių bombų bandymų i 
sulaikymą, bet ji niekados 
nei žodžio netaria prieš sa- ■

pavojus”,

Blogėja Pakistano ir 
Indijos santykiai

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Saugumo Tarybai Indija 
įteikė eilę straipsnių ir pa
reiškimą prieš Kinijos ir 
Pakistano sutartį Kašmy
ro reikalais. Indija sako, 
kad Pakistanas perleido Ki
nijai 2,000 kvadratinių my
lių, plotą, prie'kurio ' Indija 
reiškia savo’ pretenziją.

Indija nereikalauja, kad 
Saugumo Taryba svarstytų 
jos skundą, bet sako, kad 
“Kinijos ir Pakistano su
tartis” pablogino jos santy- i 
kius su Pakistanu. Taipgi ji 
tikisi, kad jos skundas dau
giau nustatys TSRS prieš 
Kiniją.

Yra tik realistinis 
tikras menas

Maskva. -— Po įvykusio 
rašytojų, » piešėjų, chorve
džiu ir artistu suvažiavimo 
jie daug rašo spaudoje.

Rašytojas A. Čakovskis 
pareiškė, kad tikras menas: 
yra tik realistinis. Liaudis I 
nepageidauja “baidyklių”, 
kurias siūlo abstakcionistai 
ir formalistai. .

A. Novkovas rašo, kad 
muzikoje neturi rastis ati
trūkimo nuo žmonių gyve
nimo.

Poetas Pavlo Tičina ra- j 
šo, kad socialistinių šalių 
poetai ir liaudis nepriims 
nuodų, kuriuos po meno 
skraiste Vakarai bando pa
kišti.

Pa ryžius. — Prancūzija 
nesutinka savo atominius 
ginklus pavesti bendrai 
NATO komandai. Ji ir to
liau gaminsis ato mines 
bombas skyrium nuo Angli
jos ir JAV.

Washingtonas. — JAV
vo talkininkę Prancūziją, Gynybos sekretorius Rober- 
kuri be jokio susivaržymo ; įas McNamara kelių šimtų 
bando atomines bombas. milijonu užsakymą davė 

Tarybų Sąjungos delega- General Dynamics' Corp, 
tas sakė: Tarybų Sąjunga | gaminti bombinius lėktuvus 
negali tikėti Anglijos ir «'------  - * ■
Jungtinių Valstijų kalboms triukšmą Boeing 
už susilaikymą nuo ruošimo Corp.
atominių bombų, kada . tuo ■ Kongresinis komitetas tyri- 
pat metu jų talkininkė nėja, kodėl užsakymas buvo 
Prancūzija gaminasi atomų1 fluotas G. Dynamics Corp.

TFX”. Prieš tai pakėlė 
Aircraft 

šalininkai. Daba r

NUŠOVĖ AMERIKIETĘ 
ARTISTĘ

Roma. — Viešbutyje vo-
kad japonai tol nenusira- j kietis Ernestas Boxmanas 
mins, kol nesįliaus JAV

kytisį Japonijos prieplau
kas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV 

farmeriai reikalauja iš fe
deralinės vyriausybės dau
giau pagalbos. Jie mano, 
kad Kenedžio valdžia gali

ALCATRAZĄ PALIKO 
PAUKŠČIAMS

San Francisco, Calif. -

bombas ir Afrikoje bando.
Washingtonas. — JAV 

prezidentas Kenedis sako, 
kad 1970 metais jau nuo 15

Karačis. — Pakistano vy
riausybė susekė Jungtinių 
Valstijų agentų veiklą, ku
rie šnipinėjo JAV naudai.

Alžyras ir Marokas
i r ’ / • <<

, protestuoja
‘ Alžyras. — Maroko kara

lius Hassanas ir Alžyro 
premjeras Bėn Bella pa
siuntė griežtą protestą 
Prancūzijai prieš jos atomi
nių bombų bandymus.

Prancūzija panaujino ato
minių bombų sprogdinimus 
Sacharoje, netoli nuo Maro
ko ir Alžyro sienų. 1_____

ANGLAI PRIEŠ DE 
GAULLE POLITIKĄ

Londonas. • Anglijos 
Užsienio r e i k a 1 ų sekreto- 
HųŠ Home' peršergfsti NA
TO narius, kad nesektų 
Prancūzijos prezidento De 
Gąulle politikos, nes tas 
silpnintų Vakarų politiką.

P. VIETNAME STATO 
KAIMŲ “TVIRTOVES” 
Saigonas. — Jungtinių

Maroko Valstijų karininkai ir Pietų

nušovė amerikietę soprano Į San Francisco įlankoje, ant Koma.   Aipi ' ' 
dainininkę-artistę Frances mažytės salaitės, buvo pa-1 susidaužč Saudi .

- -azo Vrticac- j lgktuvas ir žuvo 9 žmonės.
. Jame laike I

Frances McCann, 42 metų skilbęs Alkatrazo (Alcat- 
amžiaus. Ji pradėjo sceno-

ir Alžyro valdžios sako, Vietnamo armijos virsmm- 
kad sprogdinimai užteršia ka! 7'cla žemdirbius aphn- 
orą ir sudaro pavojų gyven- ku> kaimus tvirt0’
tojams. ves.” Iš JAV prigabeno 

spyglinių vielų. Kaimus 
Roma. — Alpių kalnuose aptveria ' t r i m i s linijomis 

L Arabijos vielų ir žemės volais.
raz) kalėjimas. ___________

prasikaltėlius. IATVYKS į j. VALSTIJAS 
Jo pataisymams reikalinga į MAR0K0 KARALIUS 
apie penkių milijonų dole-i Rabatas. — Kovo 26 die- 
rių, tai JAV federalinė vy- ną išvyks Maroko karalius 
riausybė kalinius išvežė į Hassanas II į Jungtines 
kitus kalėjimus, o Alkatra- Valstijas, kur jis bus iki 

1 balandžio 6 d.
Karalius Hlasanas steng- 

. sis prikalbėti JAV kapita
listus, kad jie Maroke steig
tų savo įmones.

je dalyvauti New Yorke, didžiausius ;
1947 m., vaidindama veika- Bet kalėjimas jau paseno. f ’ -w t • •ii*:
le “Chocolate Soldier”.

FLORIDA BODISI
PABĖGĖLIAIS

Miami, Fla. — Į Floridą zą pa]ik0 paukščiams.
v. .. .v! ., . . . sugužėjo 160,000 Kubos pa-sumazmti išlaidas ant apsi-• J — 1

Vėliausios žinios
Havana. — Kubos saugu

mo jėgos sunaikino tris 
grupes banditų, kurie veikė 
Matanzas provincijoje. Vie
ną grupę vadovavo JAV 
užsienio žvalgybos agentas 
Jose Catala Coste (“Pi-

ginklavimo, o daugiau duo
ti farmeriams. ■

išė- 
na-

Tokio. — Traukinys 
jo iš bėgių ir padegė 
mus. Žuvo du žmonės, apie 
30 sužeidė ir sunaikino apie 
20 gyvenimo namų. 
*---------------

Londonas. — Anglijos 
Užsienio reikalų sekreto- i 
rius lordas Home sakė, kad 
anglų valdžia remia Jungti
nių Valstijų valdžios politi-

Dauguma jų ne
dirba ir nenori dirbti. Nors 
juos užlaiko JAV federalinė 
valdžia, bet jie labai ap
sunkina ir valstiją. Todėl 
Floridos g u b e r n a t o r i us' 
Bryantas ir Miami miesto 
majoras High prašo JAV 
valdžios “apgyveneįinti pa
bėgėlius kitur.”

VIS TA BAIMĖ
Washingtinas. Jungti

nių Valstijų Valstybės de
partamentas ragino JAV I 
talkininkes, kad jos dau
giau teiktų pagalbos Afri-

TURČIAI REIKALAUJA
Washingtonas. — United

kos ir Azijos šalims, nes ki- States Chamber of Com- 
taip “ten įsigalės Tarybų merce reikalauja, kad nuo 
Sąjunga ir Kinija”. j Ll.ž.lL 2? X----- U-L

I . • 7birželio 30 dienos biznie
riams būtų numušta nuo

Ankara. — Paliuosavo iš 
kalėjimo' buvusį Turkijos 
prezidentą Celalį Bayarą. 
1961 metais jis buvo nuteis
tas visam amžiui kalėjimo. 
Bayaras yra 80 metų am
žiaus.

LAIVŲ SAVININKŲ Gangtokas. —Sikimo sos- įplaukų taksų $8,600,000,- 
■ to įpėdinis P. T. Nemgyo- 000. Jie sako, kad tas žy-PROTESTAS i

. .. las, 39 metų amžiaus, apsi-
Atenai. Graikijos vy- vecįė su amerikiete Hope

ką apginkluoti NATO jėgas nausybė,^^ pataikaudama Qooke, 22 
atominiais ginklais.

miai paakstintų JAV pre
kybą.

San Jose, Calif.—Katilui 
sprogus departme n t i n ė j e 
krautuvėje, du žmonės už
mušti ir 60 sužeisti.

Atėnai. — Čionai įvyko 
demonstracijos už taiką 

, Demonstrant ai nešiojo 
transparantus su obalsiais: 
“Amerikiečiai, važiuoki -t e 
namo”.

San Jose, Costa Rica. — 
Išsiveržė vulkanas iš 11,600 

I pėdų aukščio Irazų kalno.

JAV politikai, patvarkė, ’mergina. 
j kad graikai laivų savinin
kai nenuomotų savo laivų 
gabenimui reikmenų į Ku- ?

i o bą.. Graikai laivų savinin-1 būti artiste.
kai protestuoja prieš val
džios patvarkymą.

Washingtonas. — Mid
way saloje JAV jūrininkas 
nušovė du jūrininkus ir 
pats nusišovė.

metų amžiaus
Cape. Canaveral, Fla Los Angeles, Calif. — Mirė

Roma. —Buvusi Persijos 
karalienė Sora ja rengiasi

Barrytown. N. Y. — Su
laukus 92 metų amžiaus mi
rė našlė Margaret Aldrich.

Miami, Fla. —Vėl atvyko 
iš Kubos 100 pabėgėlių.

VClllCl V vi (llj ' v • • i

JAV militaristai iššovė išil- J<un]štininkas Davey Moore, 
gai Atlantą naują raketą kuris buvo sužeistas kums- 
“Titan-2”, kuri po 30 minu-, pynėse su Sugar Ramos, 
čių nukrito už 6,700 myliu. : 

____ __ € i Baselis. Šveicarij o s 
Havana. — Sulaukęs 83; valdžia areštavo du Izraelio 

metų mirė kardinolas Ma- f šnipus, 
nuelis Arteaga Betancour-;-------------------

tas.. Buvo atkaklus priešas į Lima, Peru.—Virš 30,000 
dabartinės Kubos santvar- tarnautojų paskelbė streiką 

reikalaudami pakelti algas.kos.
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Prieš taiku sambūvį 
ideologijos srity

š. M. KOVO 12 D. Maskvoje įvyko rašytojų, daili
ninkų, menininkų susitikimas su TSRS vyriausybės at
stovais. Buvo kalbų, buvo diskusijų. Tarp kitų, sakė kal
bą ir N. Chruščiovas. Viskas vyriausiai lietė ideologi
nius klausimus literatūroje, mene, dailėje.

Kaip žinia, šiandien Tarybų Sąjungos užsieninės 
politikos kertiniu akmeniu yra—taikus sambūris arba 
koegzistencija tarp socialistinių ir kapitalistinių šalių. 
Tai reiškia: gyvenkime taikiai, lenktyniuokime ekonomi
koje ir kultūroje; nusiginkluokime, nekariaukime. Aiš
ku, tai gera, protinga politika.

Kai kurie tarybiniai rašytojai ir dailininkai, matyt, 
pradėjo galvoti šitaip: jeigu taikus tarp valstybių sam
būvis politikoje, tai darykime taikų sambūvį su Vaka
rais ir ideologijoje.

Prieš tai tarybinė vyriausybė griežtai pasisako. Ji 
sako, kad ideologijoje negali būti taikaus sambūvio; ta
rybiniai žmonės, pavyzdžiui, negali sekti tos Vakarų 
kultūros, kuri yra' iškraipyta, kuri tarnauja liaudies ne
naudai. Tarp kapitalistinio ir socialistinio meno jokio 
taikaus sambūvio nebuvo ir negali būti.

N. Chruščiovo žodžiais:
“Mes laikomės klasinių pozicijų mene ir griežtai sto

jame prieš taikų socialistinės ir buržuazinės ideologijos 
sambūvį. Menas priklauso ideologijos sferai. Ir tie, kurie 
mano, kad tarybiniame mene gali taikiai sugyventi ir so
cialistinis realizmas, ir formalistinės, abstrakcioništi
nęs srovės, tie neišvengiamai nuslysta į svetimas mums 
taikaus sambūvio ideologijos srityje pozicijas...

“Man jau teko kalbėti, kad taikus sambūvis ideologi
jos srityje—tai marksizmo-leninizmo išdavimas, darbi
ninkų ir valstiečių reikalo išdavimas. Tarybinė visuome
nė dabar yra tokiame etape, kad visiškai, monolitiškai 
susitelkė visos šalies socialistinės nacijos, visi liaudies 
sluoksniai — dąntypinkai, kolūkiečiąų inteligentija, ku
rie, Lenino parti jo's vadovaujami, Sėkmingai stato ko^ 
munizmą. t

“Mūsų liaudis ir partija nepakęs jokio kėsinįmospį 
šią monolitinę Vienybę. Vienas iš tokio kėsinimosi pasi
reiškimų yra mėginimas primesti mums taikų ideologijų 
sambūvį. Štai kodėl mes nukreipiame ugnį ir prieš šias 
žalingas idėjas, ir prieš jų skleidėjus. Ir čia, tikiuosi, vi
si mes vieningi.” /

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŲ TAUTOS 
PRIEŠŲ “KONGRESAS”

Šių metų vasario 21-25 dd. 
Montevideo mieste, Urugva
juje, įvyko “Il-asis Pietų A- 
merikos lietuvių kongre
sas,” — teisingai pasakius: 
lietuvių tautos priešų nedi
delis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo, be vietinių, po ke
liolika iš Argentinos ir iš 
Brazilijos. JAV “vaduoto
jai” buvo pasiuntę savo at
stovu tūlą J. Sungailą “su 
ponia”; taipgi buvo nuvy
kęs bostoniškis J. Kapočius. 
Sungaila buvo įdėtas ir į 
“garbės prezidiumą.”

Pirmiausia reikia pasa
kyti, kad “veiksniai” šį sa
vo kermošėlį “antruoju kon
gresu” vadina dėl to, kad 
prieš trejetą metų panašus 
jomarkėlis, tik kiek skait- 
lingesnis, buvo sušauktas 
Buenos Aires mieste.

Iš tikrųjų, Pirmasis Pie
tų Amerikos. Lietuvių Kon
gresas tame pačiame Mon
tevideo mieste įvyko 1946 
metais. Tai buvo kongresas 
tikra to žodžio prasme. Jį 
sveikino, jame sakė kalbą 
net ir Urugvajaus vicepre
zidentas Dr. Alberto Gua- 
ni. Tą kongresą sveikino 
tūkstančiai lietuvių iš viso 
pasaulio kraštų.

Taigi “vaduotojai,” lietu
vių tautos priešai, užsimanė 
aną, tikrąjį kongresą imi
tuoti, bet nieko iš to neiš
eina.

Leiskime “garbės prezidi
umo” nariui J. Sungailai pa
pasakoti apie šį fašistų ir 
jų talkininkų “kongresą.” 
Jis, grįžęs iš ten, pasakoją 
smetonini nkų “Dirvoje?’ 
Sungaila aiškina, kodėl iš 
to “kongresų’’ išėjo pišš.kE- 
są, buvę tam dvi: .priežas-

zo- 
be-

Francūzijoje
200,000 PRANCŪZIJOS angliakasių, kai šie 

džiai rašomi, dar vis tebėra streiko lauke. Tai jau 
i veik keturios savaitės, kai streikas tęsiasi. Jie streikuoja

dėl baisiai sunkių darbo sąlygų; jie reikalauja pakelti 
algas. 5

Kai tik angliakasiai paskelbė streiką, de Gaulle val
džia pagrąsinų^ grįžkite darban, o jei ne, mes prieš jus 
pavartosime valstybės jėgą.

Angliakasiai grąsinimų neklausė, streiko nebaigė. 
Jie pasakė: negrįšime darban, kol nebus išpildyti mūsų 
reikalavimai. •
...Angliakasiams talkon stojo kitų pramonių ir miestų 
darbininkai ir net studentai. Buvo sustreikavę geležinke
liečiai, buvo sustreikavę šviesos tiekimo Paryžiui darbi
ninkai ir tarnautojai. Buvo paskelbtas visuotinis, strei
kas Mersailės mieste. Bet šie simpatijos streikai buvo 
trumpi,—po dieną, po keletą valandų. Ir tai parodo didį 
Prancūzijos darbininkų klasės solidarumą!

Kai kūrie žiopli žurnalistai anuo metu, kai de Gaul
le tapo Prancūzijos valdovu, plepėjo: dabar Prancūzijoje 
užstos gerbūvis, dabar “tauta bus apvienyta”, dabar 
streikams ir kitokiems “neramumams” čia vietos nebe
liks. Buvo net sakyta, kad de Gaulle išspręs visus 
tarp darbo ir kapitalo nesusipratimus, patenkindamas 
“abi puses”.

Nieko iš to neišėjo. Klasių kova Prancūzijoje tebe
verda. Ir ji tęsis, kol bus kapitalistai ir darbininkai, kol 
bus išnaudotojai ir išnaudojamieji. l-

Prancūzų tauta kovinga, turi garbingas revoliucines 
tradicijas. Jų laikosi ir laikysis.

Pirma, kongreso metu, ne
laimingu sutapimu. Montevi
deo mieste vyko l 
streikas, tad neturėjome nė 
elektros, nė telefono, nė van
dens didesniuose namuose. Vi
si vakariniai kongreso paren
gimai vyko prie žvakių ir ži
balinių lempų šviesos. Nesant 
autobusų susisiekimo, buvo 
sunku sutraukti didesnį skai
čių vietinės lietuviškos visuo
menės ir be telefonų, susižino
jimas buvo paraližiuotas.
^<Amtra, kongresas vyko ašt

rios kovos nuotaikoje, nes vie
tos lietuviai komunistai pasirū
pini išplatinti mieste didžiu
lius ir gerai technikai pa- 
ruoštus plakatus, kuriuo
se buvo teigiama maž
daug sekančiai: “Mont 
deo lietuviai d e m o k r a j 
nori pranešti vietos

Bendras dvasininky balsas
JAV NESENIAI VIZITAVO 18 Tarybų Sąjungos 

dvasininkų, kurių tarpe buvo “pačių viršūnių”. Jie čia 
išbuvo trejetą savaičių. Važinėjo po amerikinius mies
tus, tarėsi su amerikiniais dvasininkais, daugiausiai, su 
protestantų bažnyčios atstovais.

Prieš išvažiuodami namo, “tarybiniai” dvasininkai 
padarė bendrą pareiškimą su amerikiniais dvasininkais. 
Ragrindinis pareiškimo-atsišaukimo dėsnis: darbuotis, 

. Ijąd būtų pagerinti santykiai tarp Rytų ir. Vakarų, kad 
šaltasis karas būtų palaipsniui atleidžiamas, kad karš
tojo karo pavojus būtų stumiamas Šalin, 
karo pavojus būtų stumiamas šalin.

Abiejų šalių dvasininkai pasižadėjo palaikyti šiokį 
tokį tarp savęs ryšį ir darbuotis už taiką.
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visuome
nei, kad čia vykstąs tariama
sis lietuvių kongresas yra nie
kas kita, kaip fašistų, nacių 
ir žudikų suvažiavimas.” Skel
bimai, savaime aišku, buvo is
panų kalboje. Ta pačia pro
ga tenka pažymėti, kad Moli- 
tevideo mieste gyvena virš 3,- 
000 lietuvių, kurių apie ketvir
tis yra komunistai ir turi iš
vystę gana aktyvią veiklą.

Girdi, šitos tai ir buvo 
didžiausios priežastys, ko
dėl lietuvių tautos priešams 
ten taip nepavyko.

Gerai padarė, verti pagy
rimo, Montevidejaus pažan
gieji lietuviai už tai, kad 
jie išleido gerus plakatus, 
numaskuojančius Lietuvos 
priešus, suvykusius niekin
ti, žmeižti mūsų tėvų žemę, 
jos žmones, jų pasiekimus..

Numaskuoti, išais i k n t i 
fašistai tuomet nuleido gal
vas. Susirinko į jėzuitų pa
rapijos saliukę ir ten atlai
kė savo “kongresą” ir kito
kius prie jo pridėčkus..

P-nas Sungaila aiškina, 
kad “kongresas” buvęs “pri
mityvus” ir “silpnai organi
zuotas.”

Jei p. Sungaila, jei kiti,

kurie dabar skundžiasi jų 
“kongreso” nesekme, galėtų 
pagalvoti, tai jie surastų: 
Pietų Amerikos' 'lietuviai fa
šistams ir kitokiems “va
duotojams” nepritaria ir ne
pritars. Jie juos smerkia ir 
smerks. '

Jei šiandien, sakysime, Ar
gentinoje ir Brazilijoje pa
žangiesiems lietuviams bū
tų leista laisvai spausdinti 
laikraščius ir* knygas, jei 
būtų leista laisvai susirink
ti ir veikti l^dltūrnėje sri
tyje, tai “vaduotojų” ten 
liktų tik “ragučiai ir nagu
čiai,” anot posakio. Jie tu
rėtų iš viso užsidaryti savo 
kromelius.

Pietų Amerikos lietuviai 
gerbia, myli savo tėvų že
mę, Tarybų Lįėtuvą, ir jie 
ją šiandien tebęvadina savo 
Tėvynė. ?

DIDESNĖ ATSAKOMYBĖ, 
DIDESNĖS IR PAREIGOS

Mums praneša iš Vilniaus, 
kad su šiais metais Kali
ningrado’ srities liaudies 
ūkio reikalus tvarkys-vado- 
vaus Lietuvos Liaudies ūkio 
taryba? Skaitome:

TSIIS Ministru Tarybos nu
tarimu vadovauti buvusios Ka
liningrado Liaudies ūkio tary
bos įmonėms patikėta Lietuvos 
Liaudies ūkio tarybai. Apie 
tai buvo pranešta respubliki
niame liaudies ūkio tarybos 
ūkinio ir profsąjunginio akty
vo susirinkime.

Aktyvo dalyviai apsvarstė 
praėjusių metų rezultatus ir 
numatė tolesnes pramonės 
darbo gaires. Padidėjus dar
bo apimčiai, Liėtuvos Liaudies 
ūkio tarybos šb-uktūroje įvy
ko organizacinių pakitimų, 
įsteigta celiuliozės-popieriaus 
pramonės valdyba Kaliningra
de ; ir baldų pramonės valdy
ba Vilniuje. pĄtitįnkarpų, val
dybų žiniai perau.odamos stak
lių' gamyklos ir’į)?ekybos įfen-' 
girną įmonės. Atskiros valdy
bos vadovaus odos - avalynės,

generalinis gal altarijos ir gailių įmonėms
Nutarta įsteigįtb, .atskirą Kali
ningrado mėsp’s ir pieno pra
monės valdybą. Visa tai, kaip 
buvo nurodyta ‘pasitarime, pa
dės toliau plėsti gamybą ir to
bulinti vadovavimą, jai.

Aktyvo pasitarime buvo pa
žymėta, kad palyginti su pra
ėjusiais metais bendrosios pro- 
dukciijos apimtis Liaudies 
ūkio tarybos sistemoje šiemet 
padidės daugiau kaip 7 pro
centais. Prietaisų bus gami
nama beveik 23 procentais, 
mašinų—15 procentų daugiau. 
O tokios šakos, kaip radiotech
nika, žemės ūkio mašinų ga
myba, staklių ir įrankių ga
myba, augs dar sparčiau. Pla
čiai issivystys didžioji chemija.

1,000 diplomų
Liaudies ūkio tarybos 

mokymo kombinatas — di
delė specialistų kalvė. Šio
mis dienomis buvusiems 
Liaudies ūkio tarybos įmo
nių šaltkalviams,’ tekinto
jams, darbininkams įteikia 
penkiasdešimt konstrukto
rių - braižytojų dip 1 o m ų. 
Labai gerai egzaminus iš
laikė ir gaus diplomus su 
pagyromis Mažeikių elekt
rotechnikos gamyklos dar
bininkas A. Vilingas, Vil
niaus televizijos mazgų ga
myklos darbuotojas R. Po- 
pucenka ir kiti.

Mokymo kombinate vien 
šiais mokslo metais apie 
tūkstantis diplomų bus 
įteikta saugumo technikos 
inži n i e r i a m s / telegrafis
tams, elektrikams^ dujinio 
suvirinimo meistranįs, mė
sos ir pieno pramonės^ ma
šinistams - kompr^orinin- 
kams, • d u r p irų pramones 
traktorininkams •<

Pr. Bihįdięnč >—> 
LOT moky/AJ koiWnato 

darbuotoja

J. GRIGIšKIS

JVA1IJIAIS klausimais
Nauji Meksikoje posūkiai 

reakcionierius gąsdina
' • i J I. d

Neseniąi susikūrusi nau
ja organizacija—nepriklau
soma Valstiečių Centralė — 
smarkiai gąsdina reakcio
nierius ne tik pačioje Mek
sikoje, bet ir Jungtinėse 
Valstijose.

Naujosios organizacijos 
sąstatan įeina visos vals
tiečių kairiosios grupės. 
Valdiškosios partijos kai
rysis sparnas, kuriam va
dovauja buvęs prezidentas 
Cardenas, taipgi naująją or
ganizaciją remia.

Meksikos universiteto po
litinių mokslų profesorius 
Enrique Gonzales Pedrero 
plačiai ryškina laikraštyje 
“National Guardian” naujo
sios valstiečių organizaci
jos sąstatą, svarbą ir nau
jus posūkius Meksikos vals
tiečių tarpe.

Nepriklausomoji Valstie
čių Centralė pasibrėžusi ko
voti už progresyves agrari
nes reformas, už stambiųjų 

' ūkių dalinimą bežemiams, 
taipgi už demokrati nes 
žmonių teises, už taiką ir 
nusiginklavimą. Ji nusita
rė palaikyti glaudžius ry-; 
sius su Kubos valstiečių or
ganizacijomis.

N. V. Centralė taipgi 
glaudžiai veikia su Nacio
naliniu Išsilaisvinimo Judė
jimu, 1 kuris veikia bendro 
liaudies fronto pagrindu ir 
turi nemažai įtakos Meksi
kos liaudyje.

Svarbu ir tai, kad seka
mais metais prezidento Mo- 
teos terminas baigsis ir 
įvyks nauji prezidentiniai 
rinkimai. Kad kokios, kai
riųjų organizacijų remia
mas kandidatas gali rinkų-; 
mūs laimėti. ■ ■ ■ T,

Ekonominis1 žemės ūkio 
darbininkų, gyvenimas, ne
paisant pravestų naudingų 
reformų, tebėra gana sun
kus. Dar apie 520 latifun- 
dijų (dvarų) turi nuo 50 
iki 100 hektarų žemės kiek
vienas, 9,600 stambiųjų že
mės savininkų turi apie 80 
milijonų hektarų žemės, o 
mažežemiams palikta pras- 
čiausios žemės po porą hek
tarų. Kai kurie valstiečiai 
savo žemės sklypelius su
jungė į kolektyvinius ūkius, 
bet ir jie prastai verčiasi. 
Žemdirbių uždarbis, abel- 
nai imant, vargiai siekia 8 
centų dienai.

Ištinka valstiečiu susirė
mimų su policija. • “Badas 
pas mus viešpatauja”, šau
kia žemdirbiai, reikalauda
mi darbo, geresnio atlygi
nimo ir kitokios pagalbos.

Ne lengvesnė ir miestų 
darbininkų padėtis. Mirtin
gumas 75 proc. aukštesnis 
negu Bolivijoje, daktarų ir 
ligoninių stoka, neraštingu
mas viešpatauja.

Kairysis judėjimas tokio
se sąlygosi auga ir viešpa
taujančiai klasei sudaro ne
mažai rūpesčio, kad 1964 
metais kairieji nelaimėtų 
prezidentinių rinkimų.

Ateitis parodys, kas 
Europai vadovaus

Šiuo metu jau aišku, kad 
Vakarų Europa krat o s i 
Amerikos diktatūros ir kad 
Prancūzijos ir Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
valdžių pasirašyta sutartis 
įnešė griežtų kivirčių tarp 
Vakarų Europos ir Ameri
kos.

Prezidento de Gaulle ir 
kanclerio Adenauerio su
tartis labai panaši nelai
mingajai Hitlerio - Musso- 
liiiio ašiai. Susitarta koope
ruoti ekonominiais ir kultū

riniais klausimais, taipgi ir 
militarinėmis jėgomis. Ka
dangi Prancūzija skaitosi 
atominės jėgos šalis, tai su
prantama, kad jinai galės 
dabar padėti Vakarų Vo
kietijai patapti atominės jė
gos šalimi.. Tai būtų pavo
jingas žygis.

Šiuo metu prezidento de 
Gaulle pasiuntiniai Ispani
joje ir Portugalijoje tariasi 
su diktatoriais dėl artimes
nės kooperacijos.

De Gaulle siekiasi Vaka
rų Europą pastatyti į ne
priklausomą poziciją nuo 
Amerikos ir Anglijos. De 
Gaulle yra pasakęs, kad 
“Anglija istoriniai visai ne
tinka mūsų naujojoje Eu
ropoje”.' Jis siekia Prancū
ziją pHarytį “naujosios 
Europos” vadovu.

Vakarų Europos vadovai 
mato, kaip Jungtinių Vals- kartų prašoka Žemės pu
ti jų kapitalas veržiasi už
kariauti Vakarų Europą. 
Nuo 1955 metų amerikie
čių investmentai ten pa
trigubėjo. Vien Vakarų Vo
kietijoje JAV investmentai 3” ir “Vostok-4” skrido Vi- 
siekia iki 450 milijonų do- satos platybėse tikrai pasa- 
lerių. Prancūzijoje veikia 'kiškų greičiu — 28,000 kilo- 
312 amerikiečių firmų su ! metrų per valandą! Kosmi- 
vieno bilijono dol.. invest- nis laivas, tokiu greičiu pa- 
mentu. Panašiai ir kitose siųstas į aulės sistemos pla-
valstybėse.

Prancūzija šiuo metu ryž
tasi pastoti Jungtinių Val
stijų dominavimui V. Euro
poje kelią, apriboti ameri
kiečių inVestinentus. Pasi
rodo, kad dėl Gaulle politi
ka turi pritarimo ir kitose 
V. Europos valstybėse.

. f • ’.
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Kaip “misteriškas” Tibetas 
i maršuūja į socializmą
Alah Winning ton; savo 

knygoje . ‘ “Tibit” ' atidarė 
duris į “ifiistėtisM ’ žemę”, 
kurion Tetas kuris1 europie
tis ar amerikietis yra koją 
įkėlęs. 1

Tibetas buvo šimtmečius 
valdomas dvasiškių ir feo
dalų, Tai vienas religin- 
giausių ir tamsiausių kraš
tų. Jis jokios pramonės ne
turėjo, nebuvo ir darbinin
kų klasės. Baudžiauninkai 
nuolankiai tarnavo savo 
dvarininkams ir kunigams. 
Jauni žmonės mirdavo iš 
bado ir dėl visokių užkre
čiamų ligų, nes religija 
draudė ir Utėlę užmušti. 
Baudžiauninkai žemę dirbo 
tokiais įrankiais, kokiais jų 
protėviai dirbdavo prieš 
tūkstantį metų,

Kinijos revoliucija pasie
kė ir Tibetą. 1951 metais 
Tibetas patapo autonomine 
Kinijos Liaudies Respubli
kos dalimi. Reiškia, Tibetas 
pasirinko naują kelią — iš 
f eodalistinės sant v a r k o s 
niayšuoti į socialistinę san
tvarką.

Per pastaruosius 11 metų 
Tibeto liaudis jau padarė 
nemažai pažangos. Su kini- 
jos valdžios pagalba Tibe
tas stato mokyklas, dirbtu
ves, tiesia kelius' steigia 
ligonines, ko nieko pana
šaus pirmiau nebuvo.

Šiandien buvusi “miste- 
riška’žemė” ant “viršaus 
pasaulio” maršuoja naujo 
gyvenimo keliu į socializ
mą.

ABSURDAS
Pekinas. — Kinijos 

munistų partijos teorinis 
žurnalas “Raudonoji Vėlia
va’' rašo: “Vakarų imperi
alistai raminasi, būk tarp 
Kinijos ir Tarybų Sąjungos 
įvyks susirėmimas... Tai di
džiausias absurdas... Jie ne
supranta to didelio ryšio, 
kuris jungia Kinijos 
TSRS žmones”. • ’

Ko-

ir

Tai įdomu žinoti ę*
(Faktai ir skaičiai)

Berilis, niobis, molibde
nas, tantalas ir volfromas— < 
štai metalai, kurie gali pa
tikimai apsaugoti kosmona
utą nuo aukštos temperatū
ros., susidarančios šalia lai
vo sienų pakylant ir nusilei
džiant. Taip mano užsienio 
mokslininkai . Jų nuomone, 
kaip tik šie metalai bus pla
čiai naudojami kosminių lai
vų statyboje.

Aukščiausią lydymo tem
peratūrą turi volframas — £ 
,3410°C. Šiam retam meta-" 
lui išlydyti reikia tempera-# 
tūros, kuri tik dvigubai ma-, 
žesnė, negu Saulės pavir
šiaus temperatūra.

4 milijonus 600 tūkstan
čius kiometrų nuskrido kos
miniais laivais Andrijanas 
Nikolajevas ir Pavelas Po
povičius. Šis nuotolis 115 

siaujo ilgį ir 13 kartų—at
stumą nuo Žemės iki Mėnu
lio.

Kosminiai laivai “Vostok- 
3” ir “Vostok-4” 

netas ,pasiktų Venerą po 
Venerą dviejų mėnesių, 
Marsą — per 84 dienas, o 
Merkurijų—per 4 mėnesius.

Pirmą kartą pasaulį aa- 
keliavo Magelano palydo
vai. Išvykę įtolimą kelionę# 
laivu “Viktorija,” jie grįžo 
į Gvadalkviviro > žiotis. po 2 
metų 11 mėnesių ir 17 die
nų.

Kelionei “aplink; pasaulį'.’. 
tarybmd hi a m s kosmonau
tams Andrijanui Nikolaje- 
vui ir Pavelui Popovičiui 
prireikė tik 88 minučių. Kos
minio reiso metu jie ap 
skriejo Žemės rutulį 112 
kartų.

Tarpplanetinė erdvė, ku
rioje skrido kosminiai laivai 
“Vostok-3” ir “Vostok-4,” 
turi savo ypatingas sąlygas, 
kurios smarkiai skiriasi nuo 
Žemės sąlygų. Juk jau 100 
kilometrų aukštyje oro tan
kumas milijonu kartų ma
žesnis, negu prie Žemės pa
viršiaus.

Kai kosminiai laivai pa
siekė Žemės šešėlį, tempera-, 
tūra jų išorėje buvo artima 
absoliučiam nuliui — 27<^ 
laipsniams šalčio.

Beje, visa tai kosmonau
tai “patyrė” tik teorijoje: 
skridimo metu jų laivų 
kabinose temperatūra, slė
gimas, drėgnumas buvo nor
malūs. Štai kodėl Andrija
nas Nikolajevas ir Pavelas 
Popovičius skrisdami prane
šinėdavo per radiją, kad 
kosmose jie jaučiasi kaip 
namie.

Skrisdami A. Nikolajevas 
ir ’Popovičius gerai matė 
per iliuminatorius krantų 
linijas, salas, upes, kalnus, 
plentus, didelius miestus. 
Kosmonautų akirečiui gali 
pavydėti bet kas: iš savo 
žvaigždinės orbitos aukščio 
jie galėjo apžvelgti 3,500 ki
lometrų erdvę. Tai yra ly
gu nuotoliui nuo Maskvos 
iki Krasnojarsko.

Netolimoje ateityje tary
biniai kosmonautai, be abe-ą* 
jo, galės apžvelgti visą mū
sų šalį iš karto •— nuo Ka*i# 
liningrado iki achalino. Tam 
jiems tereikės pakilti į 1,000 
kilometrų aukštį virš jūros 
lygio.
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y * Prieš 500 metų Balkanų 
šalys sumušė Turkiją

Prieš penkis šimtus metų 
turkai buvo pabaisa pasau
lyje. Jie buvo ištvermingi, 
žiaurūs ir šaltųjų ginklų 
kovoje pergalingi.

Prieš tūkstantį metų gy
venę Vidurinėje Azijoje 
kanglai ir kipčakai susijun
gė į vieną valstybę. Iš ara
bų jie pasiėmė islamo-ma- 
hometonų tikėjimą, kurį 

^padarė karo įrankiu “šven
tuose karuose prieš, krikš

čionis”. 1288-1326 metais jų 
karalius (sultonas) Osma
nas suorganizavo Turkijos 
valstybę.

Turkai nukariavo Arti
muosius Rytus, pavergė 
arabus Arabiškame pusia
salyje, Egiptą, dabartinę 
Libiją ir Alžyrą net iki Mo- 
roko, tai yra, visą pietinį 
Viduržemio jūros kraštą. 
1453 metais jie paėmė Kon
stantinopolį ir panaikino 
Bizantijos imperiją, įsiga
lėdami Balkanų pusiasalyje. 
Vakarų Ukrainoje jie susi
dūrė su Lietuvos kunigaikš
tyste. Tai buvo milžiniška 
turku imperija, kurios 
plotai buvo trijuose konti
nentuose — Azijoje. Afri
koje ir Europoje. Užkauka^ 
zijoje turkai naikino krikš
čioniškas kunigaikštystes ir 
masiniai žudė žmones. Iš 
Balkanų pusiasalio jie ver
žėsi i Ukrainą ir susidūrė 
suk skaitlinga rusų tauta. 
Prasidėjo tarp Turkijos ir 
Rusijos karai, kurie su per
traukomis tęsėsi per du 
šimtus metu. Daugiau Tur
lija prieš Rusiją kariavo,, 
daugiau ji pralaim ė d a v o. 
Vėliau tuos karus K. Mark
sas apibūdino progresyviais 
iš Rusijos pusės, prieš ' tur
kų barbarizmu, žvėrišką 
tautų naikinimą. Laike Pir
mojo pasaulinio karo (1914- 
1918 m.) turkai išžudė apie 

' pusę milijono armėnų ir ki- 
* tų krikščioniu okupuotoje 

Armėnijos dalyje. Tais lai
kais JAV prezidentas Wil-' 
sonas ir visas pasaulis pro
testavo prieš turkų žvėriš
kumą.

1829 metų Rusijos kare 
prieš Turkiją, į kurį Rusi
jos pusėn buvo stoję Angli
ja ir Francūzija, buvo iš
laisvinta Graikija. 1831 me
tais Rusija privertė Turki
ją suteikti nepriklausomybę 
Serbijai ir dabartinei Ru- 
ipunijai (Moldavijos ir Va- 
įachijos provincijoms). 
7877-8 metų kare Rusija iš
kovojo Bulgarijos nepri
klausomybę. Bet dar ir pra
džioje 20-jo amžiaus Turki
ja valdė Arabišką pusiasalį, 
faktiškai Egiptą, Lib i j ą 
(Kirinaiką ir Tripolitani- 
ją), o Balkanų pusiasalyje 
didelius plotus iki Bosnios 
ir Hercogovinos.

“Laukan turkus iš 
Europos!”

Pradžioje šio šimtmečio 
Europos valstybės buvo su
sigrupavę į du logerius ir 
ruošėsi prie karo už pasau
lio persidalinimą. Vokieti
ja, Italija ir Austro-Veng
rija sudarė vieną sąjungą, 
o Anglija, Prancūzija ir 
Rusija—kitą. ' Anglija ir 
Prancūzija turėjo milžiniš
kų kolonijų, kurias pirmo
sios sąjungos “nuskriausti” 
nariai reikalavo persidalin- 
ti. Austrijos du trečdalius 
gyventojų sudarė paverg- 

Jfeos slavų tautos: čekai, slo
vakai, lenkai, ukrainiečiai, 

nosniečiai, hercogoviniečiai, 
dalmatiečiai ir kiti. Ji bijo
jo jų išsilaisvinimo, siekė 
apsilpninti Rusiją, o Balka
nų pusiasal y j e pasmaugti ■ 
nepriklausomas Serbiją,

ir

už neutralitetą dalies Dob- 
ružos provincijos. Turkija 
pasinaudojo Bulg arijos 
klaida ir liepos 16 diena pa
skelbė Bulgarijai karų,' o 
liepos 20 dieną atsiėmė An- 
drijanapolį su jo apylinkė
mis. Bulgarija negavo 
Austro-Vengrijos pagalbos, 
nes pastarajai grasino Ru
sija.

Bulgarija nustojo pir
miau gautų užkariautų plo
tų, turėjo Rumunijai ati
duoti dar dalį Dobružos ir 
rugpiūčio 10 diena Buka-

Bulgariją, Juodkalnija 
Rumuniją.

Karas artinosi. Jis buvo 
neišvengiamas. Abi pusės 
siekė patraukti savo pusėn 
mažesnes valstybes. Rusija 
siekė apvienyti Balkanų 
valstybėles po o b a 1 s i u: 
“Laukan turkus iš Euro
pos”, suprasdama, kad nu- 
silpninimas Turkijos, neiš
vengiamo priešo, bus nau- rešte pasirašė padiktuotas 
dingą, o taipgi jai bus nau
dos kare prieš Austro-Ven
griją ir Vokietiją iš Balka
nų valstybių sąjungos, ku
rios siekė išlaisvinimo pa
vergtų slavų tautų.

1911-1912 metais Turkija 
įsivėlė i karą su Italija už 
Kirinaiką ir Tripolitaniįų, 
dabartinę Libiją. Turkija 
karą pralaimėjo.

Jos susilpnėjimu pasinau
dojo Balkanų valstybėlės 
Juodkalnija, Serbija, 
garija ir Graikija:

Pirmasis Balkanų 
karas

Bul-

taikos sąlygas.
Taip Balkanų pusiasalyje 

per trumpą laiką įvyko du 
karai. Turkija beveik buvo 
išblokšta iš Europos, o po 
Pirmojo pasaulinio karo ji 
ir Azijoje neteko trijų ket
virtadalių buvusiu plotų — 
Arabiško pusiasalio.

Dabartinė Turkija užima i 
301,380 ketv. mylių plotą ir 
turi apie 28,000,000 gyven
tojų. Kaip buvo, taip ir da
bar skaitoma 
valstybe”, nors 
Valstijos teikia 
daug militarinės

“sergančia 
Jungtinės 
jai labai 
ir ekono-
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li912 m. spalio 9 d. Juod- mines pagalbos. Dabartinę
kalnija pradėjo karų prieš 
Turkiją, spalio 17 d.—Bul
garija ir Serbija, o spalio 
18 d. ir Graikija. Pirmomis

Turkijų smaugia apsigink
lavimo našta.

D. M. šolomskas

karo dienomis Bulgarija UetUVOS falaS 
mete pries turkus 40.000 
armiją, Serbija 200,000, o 
Graikija apie 100,000. Juod
kalnija turėjo tik apie 60,- 
000. Bulgarai sumušė tur
kus prie Liulaburgaso, ser
bai Makedonijoje, laimėjo ir 
graikai. Bulgarų armija 
prisiartino prie Konstanti
nopolio, Turkija paprašė 
taikos.

Rusija ir jos sąjunginin
kės rėmė Balkanų valstybė- į 
les, o Austrija labai nusi

M. Andriolis
1866 metais Besarabijoje 

buvo suimtas italas M. And
riolis. nelegaliai perėjęs sie
nų. Savo prašyme Besara
bijos generalgubernatoriui 
jis rašė: “Prašau, Jūsų di
denybe, leisti man gyventi 
Lietuvoje. Mane traukia 
lietuvių liaudies menas, ku
riam nagrinėti reikėtų ne 

j mažiau kaip dvidešimt me- 
gando jų laimėjimo—mobi- tų. 
lizavo armiją ir ruošėsi pul
ti Serbija. Grūmojo kilti į kolo Andriolio, 1863 metų 
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Šis italo dailininko My-

MANO SUSITIKIMAI SU
FIODORU ŠAUIAPINU

Šiomis dienomis visas tiek vidumi, tiek išore nuo- 
menų mylintis pasaulis pa- stabiai išbaigta charakterį, 
žymi rusų muzikinės kul- , Paskutinį kartų teko su- 
tūros milžino, įžymaus dai- sitikti su Šaliapinu Kaune 
nininko Fiodoro Šaliapino per jo gastroles Valstybį- 
90-ąsias gimimo metines, niame operos teatre. Kaip 
Ta proga “Vakarinių' nau- šiandien menu tą vakarų, 
jienų” redakcija kreipėsi į .kai mes po Š. Guno operos 
daugkartinį F. šaliapino 
partnerį ir draugų, TSRS 
liaudies artistą, prof. Kiprą 
Petrauskų, prašydama pa
sidalyti prisiminimais apie 
šį nuostabų dainininką.

Drg. K. Petrauskas pa
teikė mūsų skaitytojams sa
vo atsiminimų pluoštą, kurį 
mes ir spausdiname.

Didįjį rusų liaudies dai
nininkų pirmą kartą teko 
sutikti per Rosinio operos 
“Sevilijos kirpėjas” repeti
cija. Jis dainavo Don Bazi- 
lio, o man buvo pavesta Al-

“Faustas”, kurioje Šaliapi- 
nas dainavo Mefistą, o aš 
Faustą, susirinkę nedideliu 
draugų būriu, sėdėjome 
prie vakarienės stalo ir lei
dome laiką, draugiškai kal
bėdamiesi. Daug ką prisi
minėm iš praeities tą at
mintiną vakarą. Atsisvei
kindamas Fiodoras Šaliapi- 
nas pasakė: “Tu, Kipriaša, 
paieškok man namelį su so
deliu ir kad berželiai aplink 
žaliuotų. Pagyvensiu tru
putį, pailsėsiu nuo visokių 
šlamštelių”. Deja! Susitiki-

1 mas buvo paskutinis. Pa- 
mavivos partija. Supranta- skirtais gastrolėms metais 
mas jauno geltonsnapio su- f. šaliapinas į Kauną nebe- 
sijaudinimas, kai tenka dai- j atvyko. Mirtis išplėšė jį iš
nuoti pirmaeilį vaidmenį su 
tokia garsenybe. Jo asmuo 
padarė man neišdildomų 
įspūdį. Štai ir dabar, tokiai 
ilgai metų virtinei praslin
kus, jis lyg gyvas stovi 
prieš mane. Augalotas, gra
žiai nuaugęs, žiūri į mane

mūsų tarpo.
K. Petrauskas

Gausėja miškų 
gyvūnija

Lietuvos miškuose pasi

100 metų po Emancipacijos 
proldamaci j os paske Ibimo
Prieš 100 metų, 1863 m., apgyvenidinime ir darbo 

sausio 11 d., Abraomas Lin-i davime. Tie, kuriems rūpi, 
kolnas išleido Emancipaci-: gali dabar pažvelgti su tam 
jos Proklamaciją, kuri pa- • tikru pasitenkinimu į pro- 
naikino JAV-oje vergystę ir ■ gresą, padarytą per nese- 
privedė tautą prie kelio, į niai p ra b ė gu s i u s metus, 
pilno lygybės, pažadėtos] šiaurinėse valstijose, kurios 
Nepriklausomybės Deklara- turėjo nedaug paveldėtos 
cija. . v. ’ vergystės, negrai per dau-

Per pereitą šimtmetį A- gelį metų turėjo pilnas tei- 
merikos negrai turėjo lai
mėjimų. Išaugo negrų vi
durinė klasė, negrų yra 
priešaky daugelio profesijų, 
ir

sės balsuoti. Parkai, viešas 
transportas, viešbučiai ir 
restoranai, bibliotekos ir vi
si kiti vieši įrengimai tar-

rasinė integracija mo- navo lygiai negrams, kaip 
kyklose bei kitose viešose; jr baltiesiems.
institucijose buvo pasiekta1 Ta. i — • • •daugelyje krašto vietų prieš T.u^°]°

& , v. 1 ■ teismo nutarimas 19o4 m.,pusę šimtmečio. kui.iuo buvo reika]auta> kad
.Tadau sis socialinis pro- visog v{U . >

cesas yra gana atsilikęs.! vv J. ,. _ . ... irus i vieša švietimo siste-Ypač pietinėse valstijose, i ' ,n .................... .xpav ‘ jmą, buvo neramumu prie-Daugehs amerikiečių pada- žastimi pietuo^ L.įtĮe

Europos karas.
1913 m. sausio mėnesį 

Londbne prasidėjo dvi kon
ferencijos. Vienoje Turkija 
tarėsi su Balkanų valstybė
lių atstovais, o antroje Ru
sijos, Anglijos, Prancūzi
jos, Vokietijos Austro- 
Vengrijos ir Italijos atsto-, 
vai, antroji ir buvo tikroji 
sprendimų konferencija.

Didžiųjų valstybių kon
ferencijoje nesutikimų bu
vo daug, ypatingai Austrija 
priešinosi prileidimui Ser-’ 
bijos prie Adrijos jūros. 
Kompromisas padarytas 
sutveriant naujų valstybę 
Albani jų.

1913 m. sausio 23 d. jau- 
naturkiai nuvertė sultono 
valdžių ir panaujino karą 
prieš Balkanų valstybėles. 
Bet ir jie neturėjo pasiseki
mo: bulgarai, serbai ir 
graikai turkus sumušė. 
Turkai vėl buvo priversti 
prašyti taikos. 1913 m. ge
gužės 30 d. taika buvo pasi
rašyta. Turkija neteko sa
vo valdų Balkanų pusiasa
lyje, apart nedidelio ploto į 
'šiaurę nuo Konstantinopo
lio, 9,250 kvadratiniu mylių, 
kuri ir dabar dar laiko.

Kitos Balkanų teritorijos 
teko pergalėtojams. Bet jų 
tarpe prasidėjo nesutiki
mas. Austro - Vengrija, 
siekdama suskaldyti Balka
nų valstybių sąjungų, kurs
tė Bulgarijos vokiškų kara
lių Ferdinandų nenusileisti, 
pažadėdama jam pilnų mili- 
tarinę pagalba. Rusijos pa
stangos sumažinti Bulgari
jos “apetitą” nuėjo niekais.

Antrasis Balkanų karas
1913 m. birželio 29 dieną 

Bulgarai užpuolė buvusius 
savo sąjungininkus serbus 
ir graikus. Bet pasisekimo 
jie neturėjo. Liepos 10 die
ną Bulgarija užpuolė Ru
muniją reikalaudama sau

naujas, neskelbtas ligi šiol 
dokumentas, atskleidžiantis 
jo ryšius su Lietuva.

Dailininko tėvas — Lietu
voje užsilikęs Napoleono ar
mijos karininkas. Lietuvoje 
jis vedė panevėžietę. Sūnui 
jie davė Mykolo vardą.

Mykolas iš mažens mėgo 
piešti. Jis baigė Peterbur
go Meno akademiją ir grįžo 
į Lietuvą tuo metu, kai Vil
niuje kunkuliavo 1863 metų 
sukilimo bangos. M. Andri
olis įsijungė į sukilimą, da
lyvavo Narbuto būryje, mū
šiuose prie Miktiškių. Vė
liau bėgo iš kalėjimo į Pa
ryžių, o 1866 metais Pary
žiuje veikusio emigracinio 
centro Andriolis buvo pa
siųstas į Lietuvą per Besa
rabiją, kur jį ir suėmė.

Apie Lietuvą M. Andrio
lis galėjo tik svajoti: guber
natoriaus leidimo jis, žino
ma, negavo. Dailininką iš
trėmė į Viatką, kur jis pa
garsėjo kaip tapytojas, pieš
davo portretus, taip pat iko
nas. Vėliau jis nuvyko į 
Lenkiją ir ten išpopuliarėjo 
savo iliustracijomis žurna
lams. Yra žinoma, kad An
driolis buvo surinkęs albu
mą apie lietuvių liaudies 
meną. Deja, jo darbai din
go 1863 metų sukilimo ug
nyse.

Ryšium su šimtosiomis 
1863 metų sukilimo metinė
mis istorijos instituto dar
buotoja A. Valiuškevičiūtė 
surinko įdomią medžiagą 
apie M. Andriolį, jo ryšius 
su Lietuva ir 1863 metų su
kilimu. Šią medžiagą nu
matoma panaudoti rinkiniui 
“Iš lietuviųvkultūros istori
jos.”

L. Braziulis
Vilniaus universiteto 

žurnalistikos specialybės 
studentas 1
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savo žalsvai pilkomis, iš- baige medžiokles sezonas 
raiškingomis akimis ir šyp- šią žjema jis buvo ypač sek- 
sosi patrauklia, malonia - ’ •
šypsena. Jo žavus, nepri
lygstamo tembro balsas 
skamba mano ausyse. Dro
vumą, apėmusį mane, kai 
didysis menininkas prakal
bino per “Sevilijos kirpėjo” 
repeticijos pertrauką, greit 
išsklaidė padrąsinantis jo į 
žvilgsnis. Repeticijai pasi-! 
baigus, sulaukiau jo vertin
gų patarimų ir net buvau 
pagirtas. Pokalbį jis pradė
jo pasijuokdamas iš perne
lyg trumpų mano kelnių. 
“Štai ir aš. būdamas jūsų 
amžiaus, niekaip negalėjau 
nusipirkti tinkamo ilgio ga
tavų drabužių. O užsakyti— 
neturėjau pinigų”, — drau
giškai nusijuokė jis. Su di
džiuoju menininku mudu 
siejo švelnaus draugiškumo 
saitai. Jis tėviškai globojo 
mane, patardamas, padrą
sindamas, pamokydamas ir 
pabirdamas. Beveik visuose 
spektakliuose, kur dalyvau
davo Šaliapinas, jam pa
čiam pageidaujant, pagrin
dinės tenoro partijos ati
tekdavo man. O juk kiek
vienas jo pasirodymas tiek 
artistams, tiek žiūrovams 
buvo didi meno šventė. ’

Vėliau tapau dažnas sve
čias ir jo privačiame bute 
Permės skersgatvyje. Ten 
rinkdavosi įžymūs tų laikų 
rusų literatūros, muzikos, 
dailės .veikėjai. Vakarai,, 
praleisti šių nuostabių žmo
nių draugijoje, paliko man 
neišdildomą įspūdi. Ypač 
malonu buvo susitikti ir 
kalbėtis su didžiuoju rašy
toju M. Gorkiu. Tuodu 
rusu kultūros milžinus sie
jo tikra, nuoširdi draugys
tė, didžiulė meilė rusų liau
džiai, jos menui, kultūrai, 
visai gimtajai Rusijos že
mei. Tiedu kultūros švytu
riai švietė ne tik savo gim
tajam kraštui — jie turėjo 
didžiulės įtakos visam kul
tūringam pasauliui. O man, 
Lietuvos laukų berniokui,' 
jie padarė neišd ii d o m ą 
įspūdį ir atnešė neįkainoja
mos pagalbos savo nuošir
džiu draugiškumu, patari
mais ir padrąsinimais. Fio
doro Šaliapino draugišku
mas man buvo ypač brangus 
ta įtaka, kurią man darė jo 
kūrvba. Juk jis ne tik pre
ciziškai išbaigtai 'padainuo
davo kiekvieną muzikinę 
frazę, jis sukurdavo sceninį

mingas. Pirma kartų me 
džiotojai-mėgėjai pristatė į! 
prekybos tinklų 280 tonų į 
žvėrienos. Vilniaus, Pane
vėžio, kai kurių rajonų cent
rų valgyklose buvo gamina-' 
mi patiekalai iš briedienos. .

Respublikos miškų gyvū- 
inija tiek pagausėjo, kad 
praėjusiame sezone buvo 
pirmų karta leista pagalį 
licenzijas šaudyti žvėris.,! ” 
kurie anksčiau retai pasi- ~ 
taikydavo. Medžiotojai nu
šovė 1,700 šernų. Toks kie
kis nebuvo sumedžiotas nė 
vieną sezoną per pastaruo
sius 70-80 metų. Briedžių 
kaimenė pokario metais pa
didėjo daugiau kaip 20 kar
tų.

Planingas medžioklinio 
ūkio tvarkymas, plačios vi
suomenės dalyvavimas gam
tos apsaugos darbe, ryžtin
ga kova prieš brakonieria
vimų leido žymiai padidin
ti elnių skaičių. O stinų skai
čius dabar viršija 30 tūks
tančių. (ELTA)

re pilnos rasinės lygybės pa
siekimų vienu iš savo svar
biausių uždavinių šiame de
šimtmetyje, nes jie mano, 
jog šimtmetis yra daugiau 
negu pakankamas pasiekti 
negrui lygybės kiekvienu 
požiūriu.

Du svarbiausi to progreso 
i link lygybės instrumentai 
’ yra geras išsilavinimas ir 
j laisvė registruotis bei bal- 
! suoti, kas buvo negrams už- 
’ drausta daugelyje vietų. 
Dabar atrodo, kad kova 

i prieš diskriminacijų duoda 
rezultatų. Paskutiniai de
šimt metų parodė padrųsi- 
nančių pagreitinimų lega
liuose ir praktiškuose žings
niuose link integruotų mo
kyklų ir teisės balsuoti. 
Tuo dar nėra pasakoma, 
kad nusistatymas ir diskri
minacija prieš negrus yra 
panaikinta. Dar reikia nu- 

' eiti tolimą kelia švietime,

Rock, Arkansas, Oxf ordas 
ir Mississippi, pavyzdžiui, 
pasidarė gėdos vardais. Ta
čiau daug vietovių, kurios 
anksčiau turėjo segretuotas 
mokyklas, integravo jas be 
fanfarų ar rimtesnių prob
lemų, kaip, pav., pasienio 
valstijos: Missouri, Oklaho
ma ir Vakarų Virginija.

Ralph McGill, vieno svar
besnio Pietų laikraščio “The 
Atlantic Constitution” leidė
jas, neseniai rašęs, kad ra
siniai santykiai yra pagerė
ję. Jis pranašauja, kad pa-, 
sikeitimas į gerąją pusę, 
nors jau ir labai nuvėluo- 
tas, ateis ir į labiausiai prie
šingai nusistačiusias vieto
ves. Jis taip išsireiškė: 
“Šiandien tautinė sąžinė 
yra įsipareigojusi įvykdyti 
tą, ką mes vadiname Ame
rikos sapnu.”

American Council

Mūsų žinutės
Rodos, kad šaltoji žiemu

žė ruošiasi palikti mus ir 
keliauti į mums nežinomus 
tolius. Šiemet žiemuže bu
vo mums buvo labai žiauri. 
Be pasigailėjimo ji laikė mus 
drūčiai suspaudusi savo 
šaltais stipriais pirštais il
giau negu per du pastaruo
sius mėnesius. Ji privargi
no, prikankino mus gana 
skaudžiai. Nors ji dar vis 
laikosi drūčiai, bet kasdien 

i vis labiau jaučiamas malo-
DU JAUNUOLIAI MIRĖ ] nus pavasarėlis.. Kaitres

nius spindulėlius siunčia 
mums saulutė. Nors kar
tais ji dar slepiasi po juo
dų debesių storais klodais., 
tačiau įdienojus nuo stogų 
jau linksmai tekši vandens 
lašai ir storai apsnigtų pa
statų stoguose jau mirgu
liuoja nuogi jų lopai. Ženk
las artėjančio' pavasarėlio.

Brown Mills, N. J.—H. J. 
Glenn, 19—kos metu vaiki
nas ir Norella May Hodges, 
14—kos metų mergiščia, 
rasti negyvi automobilyje. 
Jie buvo sustoję šalimai ke
lio. Automobilio motoras 
veikė, bet “mufleris” buvo 
sugedęs, į auto prisirinko 
nuodingų dujų ir jie mirė.

Miško pasaka
Vėjelis šakų pasupa— 
Sniegule, krisk skaidri. . . 
Balta žiemužes pasaka 
Sustingo pagiry.

- Eglutės, užsivilkusios 
Sidabro skrebučius, 
Linguoja pasiilgusios 
Pas brolius į svečius.

Beržai broleliai skynime 
Joms moja šakomis 
Ir barsto takų ynimis, 
Padangės žvaigždėmis.

Genelis medį pakala 
Ir klausosi tylus.
NŪbėga aidas pakele, 
Suvirpinęs šilus.

Iš krūmo kiškis šoktelės, 
Pabirs pūkų šimtai. .,. 
Pušelės tarsi obelys 
Pražydusios baltai.

Algis Skinkys
Iš “Lietuvos pionieriaus“

Šiuo laiku kur tik pasi
suksi, visur girdėsi nusi
skundimą apie susirgimus. 
Labai daug žmonių serga. 
Ligoninės perpildytos ligo
niais. Naujiems ligoniams 
nėra galimybės patekti į li
goninę — nėra vietos. Yra 
daug šeimų, kurios turi po 
2 arba 3 ligonius namuose. 
Gydytojai lanko juos, duo
da gerus patarimus, kaip 
užsilaikyti.

Lietuviai irgi nėra išimtis. 
Mūsų tarpe irgi yra keletas 
ligonių. LDS 6-tos kuopos 
trys' nariai iš pirmiau 
yra užsimaldavę pašai- 
pai, o prieš keletą dienų 
Viktorija Zmitraitė - Miller 
paskambino man ir prašė 
užmalduoti pašalpai. Ji sa
kė: “Labai sergu. Ir ma
no vyras Frank serga, tai

abu ligoniai.” Labai gaila.
Linkiu visiems ligoniams 

greitai ir sėkmingai pa
sveikti.

LDS 6-os kuopos nariai; 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai, draugai Antanas ir 
Helena Pagiegalai žiemoja 
saulėtoje Floridoje. Gavau 
gražių sveikinimo atvirutę 
iš Miami. Ji rašo: “Oras gra
žus, šildomės saulėje, susi
tinkame su pažįstamais 
žmonėmis — turime gerus 
laikus.”

Taip ir reikia!

Pasikalbėjimuose apie pa
žangiečių veikimų ir apie 
“Laisvės” ir “Vilnies” rei
kalus tenka nugirsti skir
tingų nuomonių. apie mūsų 
spaudoje telpančius raštus 
iš Tarybų Lietuvos. Yra 
skaitytojų, kurie džiaugiasi, 
kad skaitydami “Laisvę” ir 
“Vilnį” sužino daug naujų 
ir svarbių įvykių, daug pa
žangos visose srityse. Kiti 
gi skaitytojai aimanuoja 
apie lietuvių kalbų. Kai ku
rie skundžiasi, kad daug 
žodžių jie nesupranta iš 
Lietuvos gaunamose knygo
se ir laikraščiuose.

Išvada yra tokia, kad rei
kia daugiau skaityti ir mo
kytis. Dabar Tarybų Lie
tuvoje padaryta daug pa
žangos visose srityse nuo tų 
laikų, kada mes ten gyveno
me. Kalba irgi nėra išimtis, 
ji tobulėjo. Technikai vys
tantis gimsta nauji žodžiai, 
kurie anais laikais, veikiau
siai, nebuvo reikalingi bei 
žinomi. Bandykime žengti 
su progresu, mokykimės. 
Bus didesnė nauda mūsų 
pažangiajam • judėjimui ir 
mums patiems.

Onutė Wellus
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Dr. A. Petriką

APIE BAUDŽIAVA LIETUVOJE
T. Lietuvos Mokslų akademijos istorijos 

instituto vyriausias mokslinis bendradarbis 
Juozas Jurginis paraše 344 pusi, didžiai ver
tingą knygą apie Lietuvos baudžiavą, apie 
kurią mums pasakodavo mūsų seneliai, 
'‘Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje?’ Tai 
istorinis veikalas, gvildenąs tą mūsų senosios 
tėvynės žmonių išgyventą liūdno gyvenimo 
fazę, kurią kiekvienas mini su kartėliu bei 
rūstybe.

Baudžiava Lietuvoje neiškrito iš dangaus 
viena diena; ji atėjo palengva, laipsniškai, 
ji turėjo tam tikrus sunkumo laipsnius, gra
dacijas, skirtingus laikotarpius, etc. Bau
džiava turėjo ir skirtingų pavadinimų. Ji 
buvo žinoma kaip lažas, ponysta, panščizna, 
kunigysta ir pan. Tačiau vienaip ar kitaip 
vadinta, jos reikšmė buvo ta pati: prievar
tinis valstiečio darbas dvaro lauke.

Pratarmėje knygos autorius sako, jog 
“Lietuvoje baudžiava atsirado vėliau, negu 
kaimyninėse slavų ir germanų šalyse, bet jos 
Įsigalėjimo procesas buvo spartesnis, ryškes
nis ir todėl tyrinėtojo lengviau susekamas.” 
Lenkijoje dar prieš valstybei susikuriant jau 
buvo nelaisvų žmonių, kurie dirbo ponų lau
kus, o susikūrus valstybei—tų nelaimingųjų 
skaičius dar padidėjo.

“Baudžiavos Įsigalėjimas Lietuvoje” skir
ta ne lengvam piliečių pasiskaitymui bei pa
simėgavimui; ji yra mokslinė knyga, rimtai 
analizuojanti Lietuvos istorijos epochą. Ją 
reikia skaityti ne taip sau prabėgomis, bet 
atsidėjus studijuoti; tai gili ir koncentruota 
studija. Pat pradžioje teisingai autorius sa
ko, jog “Ši knyga—monografija apie anks
tyvąjį (XIII-XVI a.) Lietuvos valstiečių is
torijos laikotarpį. Joje gausiai pateikiama 
ne tik socialinio-ekonominio, bet ir buitinio- 
kultūrinio gyvenimo faktų. Ja galės nau
dotis istorijos mokslo darbuotojai, mokyto
jai, studentai ir visi norintys plačiau bei gi
liau pažinti Lietuvos valstiečių praeitį. Ne- 
specialistams skaitymą sunkins teminis dės
tymas.” Iš šio vieno , pasažo skaitytojas su
pras, ko knygoje ieškoti, ko tikėtis. Knygos 
pradžioje, kur kalbama apie terminų bei 
sąvokų definicijas, aptarimus, apie proble
mų apibendrinimą,—neišprususiam skaityto
jui bus kiek sunkoka xętai girdimų žodžių bei 
idėjų labirinte orientuotis. Bet toliau, kai 
jau įeini Į buitinių, gyvJniminių reikalų sritį, 
žmonių papročius bei kultūrą,—knyga įdo- 
mėja ir lengvėja.

Baudžiava tai ramstis ir pagrindas feoda
lizmo, kuris be jos negali išsiversti; tai spe
cifinės vergovės sistema. Nors ir sakoma, 
jog klasikinės vergovės (tokios kaip JAV, 
Anglijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje) Lie
tuvoje nebuvo, tačiau jos požymių buvo ga
na daug. Juk vergas nuo baudžiauninko 
maža kuo skiriasi: pirmąjį maitina ponas, o 
antrasis pats turi pasirūpinti sau maisto ir 
didesniąją savo darbo dalį atiduoti ponui. 
Tiesa, kai kurios baudžiavos rūšys leido 
baudžiauninkui laisvai kilnotis nuo vieno 
pono prie kito. Bet daugumoje atvejų tai 
baudžiauninkas, politine ir socialine pras
me, — niekuo nesiskyrė nuo vergo: ir vieną 
ir kitą ponas-feodalas galėjo parduoti ar į 
šunį išmainyti, galėjo jį bausti, plakti ar su
luošinti (nukertant jam ranką ar kitą kū
no sąnarį) ar pakarti. Ponas buvo jo val
dovas ir teisėjas; jis negalėjo nuo savo pono 
pasišalinti ar sulyg noro vesti bei tekėti ir 
pan. Kai kur dvarininkas dar naudojosi 
“pirmosios nakties teise” (jus primae noc- 
tis), kai jaunoji pirmąją povestuvinę naktį 
turėjo praleisti su ponu. Bažnyčia tokį ne
humanišku paprotį laimino ir liepė bau
džiauninkėms pono užgaidoms paklusti.

Apie feodalizmą

feodalizmo klausimu knygos autorius pusi.
1ĮL sako:

“Visiškai aišku, kad kiekvienoje feodali
nėje santvarkoje viešpataujančią klasę su
dalo feodalai. Feodalas — tai žemvaldys, 
gyveųąs iš savo ūkį turinčio žemdirbio dar
bo. žemdirbio naudojama žemė prįklauso 
feodalui, o feodalas yra jo valdovas. Feo
dalizmo negali būti be feodalų, o feodalas 
negali egzistuoti be baudžiauninkų—feoda
liniu būdu išnaudojamų žemdirbių. Kaip 
kapitalizmas neįmanomas be proletariato, 
taip feodalizmas—be baudžiauninkų.” Taį 

■ tokia baudžiavos esencija. .
baudžiavos panaikinimas sudarė ribą 

tarp feodalizmo ir kapitalizmo. Kapitaliz
mui geriau tiko “laisvi” darbininkai, kurių 
pragyvenimu jiems nereikėjo rūpintis, kurie 
“savanoriai” savo jėgą pardavinėjo. Kai 
kur, kylant kapitalizmui, baudžiava savaime 
išnyko, ji negalėjo atsispirti prieš pranašes
nę visuomeninio santykiavimo formą. Gi 
Lietuvoje kapitalizmas vystėsi labai lėtai ir 
nepajėgė išstumti feodalizmo sau iš kelio. 
Todėl feodalizmas / buvo panaikintas prie
varta, valstybės potvarkiu, kai Rusijos ca
ras Aleksandras JI savo 1861 m. manifestu 
baudžiavą “numarino,” Tačiau šis laipsniš
kas baudžiavos marinimas buvo nepriimti
nas valstiečiams-baudžiauninkams, todėl jie 
1868 m, sukilo ir pareikalavo, kad žemė, 

(kurią jie'dirba, pereitų pilnop jų nuosavy 

bėn be jokių išpirkimų ar činšų, kurių pa
reikalavo dvarininkai. J. Jurginis savo 
straipsnyje “šimtas metų nuo 1863 m. su
kilimo” (“Mokslas ir gyvenimas,” š. m. nr. 
1) rašė:

“Sukilimas nors buvo nuslopintas, bet ne
liko bereikšmis. Jis paspartino feodalinių- 
baudžiavinių liekanų likvidavimą ir sudarė 
palankesnes sąlygas kapitalizmui vystytis. 
Ne mažiau svarbu tai, kad 1863 m. sukili
mas sudarė atskirą gpandį bendroje lietuvių, 
lenkų, rusų, baltarusių, ukrainiečių liaudies 
kovoje prieš bendrą priešą—carizmą ir fe
odalizmą.”

Apie Lietuvą ir lietuvius pasaulis sužinojo 
gana vėlai. Lietuvos vardas pirmą kartą 
minimas Kvedlinburgo analuose (metrašty
je) 1009 m. Iki tol apie lietuvius niekur 
nebuvo rašyta, nes jie ramiai gyveno užsi
darę savo giriose ir pelkėse. Senovės lietu
vių pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo 
žemdirbystė, gyvulininkystė, bitininkystė, 
žvejyba, medžioklė ir medienos apdirbimas. 
Agrikultūra buvo primityvi: medinis kaplys, 
medinis arklas ir medinė žagrė. Vėliau jie 
išmoko pasidaryti geležinius kaplius ir gele
žinius žagrei noragus. Geležies jie rasdavo 
rūdos turinčiose balose; rūdą gi sulydinda
vo tam tikrose krosnyse. Kad Lietuvoje yra 
buvę tokių rūdos balų, tai matome dar ir 
iki mūsų laikų užsilikusiuose vietovardžiuo
se: Rūda, Kazlų Rūda, Višakio Rūda, Ru
damina ir pan. Patobulinę medines žagres, 
jie arė arkliais ir jaučiais.

Prekybai su užsieniais lietuviai turėjo nu- 
sikaldinę sidabrinių ilgųjų- mpnetų-pinigų. 
Jie prekiaudavo su Hamburgu, Rostovu, 
Novgorodu, Varšuva ir kitais miestais. Lie
tuvių prekybai stengėsi kenkti popiežiai 
(Honorijus III, Inocentas III ir IV, Grigalius 
IX ir kiti). Prekiautojams su lietuviais-pa- 
gonimis popiežiai grasino ekskomunika, at
skyrimu nuo bažnyčios ir kt.

Kada atsirado vergove Lietuvoje?

Kada ir kokios formos vergovė buvb,Lietu
voje, mes turime kreiptis į knygos autorių, 
kuris pusi. 144-5 sako:

“Pasakyti, kadą Lietuvoje .ajtsįr a (jų patri
archaliniai vergai ir kada Jie ėmė virsti bau
džiauninkais, neįmanoma,' nęs žmogaus iš
naudojimas Lietuvoje atsirado ir klasinė vi
suomenė susidarė anksčiau, negu pasirodė 
pirmieji rašytiniai šaltiniai. ...Lietuvoje, 
kaip ir kaimyninėse slavų šalyse, buvo pat
riarchaliniai vergai, vadinami šeimynos 
vardu (šeimynykščiai), ir baudžiauninkai 
(porobkai). Tačiau ne kiekvieną žmogų, 
turintį šeimyną, galima vadinti feodalu, šei
mynykščių galėjo turėti ir, be abejo, turėjo 
ir valstiečiai... Todėl feodalu turime va
dinti savininką tokio ūkio, kuriame buvo 
naudojamas porobkų - baudžiauninkų dar
bas.,. . Patriarchalinė vergija buvo neišven
giamas pirmtakas feodalinių santykių atsi
radimo ir jų brendimo laikotarpis.”

Kas atsirado pirma: vienkieminio tipo so
dyba ar kaimas, irgi tikrai nenustatyta. 
Kai kurie istorikai teigia, jog pradžioje buvo 
irfdividualūs ūkiai ir kad tik apsigynimo 
tikslais susiburta į pylimais bei slėptuvėmis 
sutvirtintus kaimus. Kiti sako, jog viensė-.

Šalia naujųjų Vilniaus Pedagoginio insti
tuto rūmų išaugo modernus 400 vietų stu
dentų bendrabutis. Jame įrengta valgykla, 
poilsio salė, darbo kambariai. Studentų 
gyvenamieji kambariai apstatyti gražiais 
patogiais baldais.

šalia šio bendrabučio darbininkai stato 
dar vieną. Jau šiemet jame apsigyvens 500 
Pedagoginio instituto studentų. P,o kelerių 
metų čia išaugs ištisas studentų miestelis: 
keturi bendrabučiai, pagalbinės patalpos, 
žaidimų aikštelės.

Nuotraukoje: naujas Vilniaus Pedagogi
nio instituto bendrabutis,

džiai atsirado tik baudžiavą panaikinus. Tas 
pats neaiškumas ir su šeima: ar pirmoji šei
ma buvo individualinė, ar patriarchalinė 
šeiminė bendruomenė, neįrodyta. Tačiau 
aišku viena, kad individualinės šeimos pa
grindas yra privatinė nuosavybė.

Įdomus ir XVI amž. senuose aktuose mi
nimas luomas—“kaįmyųai.” Jis tuomet ne
turėjo dabartinės prasmės, kuria vadinama 
kaimynystėje gyvenąs žmogus. Tuomet jis 
b.uyo b.ą.udžįaunįnkąs, gyvenąs pono žemėje, 
tiį< turįs daugiau teisių negu porobkas. Jis 
buvo dvaro priežiūroje ir galioje. Knygos' 
autorius pusi,. 157 rašo:

“Lietuvių kalboje žodžių su priesaga-ynas 
yra nemaža. Kai kurie šios priesagos daik
tavardžiai yra mažybiniai, kaip bernynas 
(berniokas), žmogynas (žmogysta). Pana
šiai gale bajoro kaimo galėjo atsirasti jo 
kaimynas. Panaši analogija yra ir rusų kal
boje siu ir mužik (vyras ir vyrukas). 
Muž kadaise buvo bajoras, karys, o mužik 
(mužikas) — šeimynykštis arba baudžiau
ninkas. Kai kurie priesagos-ynas dariniai 
yra sudaiktavardėję būdvardžiai, kaimynas- 
kaiminis, kaime gyvenąs. Tuo tarpu kiemi- 
niųkas (kaimininkas) reiškia kaimo savinin
ką, dyaripinką.”

Priesaga -yąs turi daugiau nei vieną pras
mę : sakoipe—ąžuolynas, beržynas, alksny
nas, eglynas, ir pan. Tai reiškia, jog ten yra 
daug tos rūšies medžių.

Krikščionybe ir vergovė
Būtų netikslu sakyti, jog per Lenkiją atė

jusi krikščionybė atnešė į Lietuvą ir bau
džiavą (1385 m.). Baudžiavos formų Lie
tuvoje buvo jr anksčiau. Tačiau krikščio
nybė, ir lenkiškosios šlėktos privilegijos, ją 
žymiai sustiprino, kai ji pati tapo baužiau- 
ninkų savininku (vienuolynai, vyskupijos ir 
kt.). Krikščionybė vertė tikinčiuosius fe
odalams paklusti, ji aiškino, jog baudžiava 
yra dięvo atsiųsta žmonėms bausmė už jų 
nuodėmes, kad yra nuodėmė pono neklausyti 
ar jam priešįntis ir pan. Krikščionybės 
vaidrųuo baudžiavos išsiplėtime buvo didelis, 
ji ją rėmė, Dėl to valstiečiai - baudžiaunin
kai kartais sukildavo prieš ponus ir kuni

PHILADELPHIA, PA.
J I

' •'•Mflsį klubtj bėdos
Nors jau nutolo kalėdos, 

o čia pas mus senos bėdos. 
Kadaise skaičiau “Laisvė
je” apie bandymą suvienyti 
du didžiausius pašalpinius 
klubus. Užmojis gerbtinas, 
bet darbas sunkus. Savo 
laiku Philadelphijoje buvo 
suvienytos mažos draugijė
lės su didesnėmis, tvirtesnė
mis, apie tuziną jų. Išėjo 
į gėrį silpnosioms. Tiesa, ir 
tuomet buvo užsispyrėlių, 
vienybės priešų. Bet didžio
siose draugijose radosi įta
kingų narių, toliau perma
tančių draugijų ateitį, ku
rie rūpestingai darbavosi, 
kad kuo daugiausia drau
gijų suvienyti, kad padary
tų jas finansiniai tvirtomis, 
kad Užtikrintų ilgesnį jų gy
vavimą. Dąbar dasigyveno- 
me, kad didžiosios draugi
jos labai .smarkiai puola fi
nansiniai žemyn. Pavyz
džiui, per metus net nuo 
septynių iki aštuonių tūks
tančių dolerių turi nedatek- 
tekliąus . Taip slystant nebe 
kiek vilties išsilaikyti.

Čia turiu mintyje tvirtes
nes lietuvių organizacijas— 
Lietuvių Repųblikonų klubą 
ir Lietuvių Muzikaįės Salės 
klubą. Tfe klubai turi di
delius namus %su svetainė
mis, , bet “svečių” ųepąkąn- 
kąių.aį sųtraųk.iąipa, kad. 
padengtų bųtipąsiąs išlai
das. Metiniai apyvąrtos ra
portai rbdo, kad n.ąųip UŽ- 
ląįkyųias, visokie taksai, 
apdraudė,s, valdybų išlaidos 
kąrtąįs sudaro nuo 10 iki 
13 tūkstančių dolerių meti
nių išlaidų. Tokias išlaidas 
sumąžįųtum tik suvieniję 
abi did ž i ą s i a s drąugrj as 
(klubus). Viename • tų ^di
džiųjų Įdubusiame užtenka
mai vietos, j

Taį kode J- nęsi vieni ja? A- 
biejų klubų nariai, didžiu
moje, rodosi, pritaria vie
nybei. Bet viename iš jų 
valdyboje yra griežtų vie
nybės1 priešų. Jų argumen
tai silpni, o tikslai neąiš- 

Lietuvių Tautiškas klubas 
pietinėje miesto dalyje su 
puikia sale jau pergyvena 
sunkiausią padėtį.

Nei pašalpų, nei pomirti
nių nariai senokai nebegau
na. Senieji nariai tyliai, 
liūdnak tai pasitraukia, tai 
numiršta. Kuomet jų skai
čius sumažės iki laukiamo 
laipsnio, organizaciją sulik- 
vidavus kai kas gaus dau
giau negu bus įmokėjęs į 
draugiją.

Lietuvių Tautiškas klubas 
turi labai įdomią praeitį. 
Jis įsisteigė pasėkoje kru
vino nedėldienio, kuris buvo 
tiksliai įvykdytas vyskkupo 
Ryon, kunigo J. Kaulakio ir 
kun. Kaminsko parapijonų 
numalšinimui, kurie neno
rėjo, kad šv. Kazimiero baž
nyčia būtų aprašyta vysku
pui Ryon. Po to kruviniau- 
sio bažnyčioje mūšio dalis 
parapijonų susiorganizavo 
į “Laisvės Klubą,” kuris po 
kiek laiko prasigyvenęs pa
sistatė didelį # namą, svetai
nę, pavadintą Lietuvių Tau
tišku namu. Šis namas lie
tuvių kultūriniame gyveni
me turėjo labai didelę reikš
mę. Čia buvo visų laisvųjų 
lietuviu užeiga. Kadangi 
kazimierinė p a r a p i ja, J. 
Kaulakio vadovaujama, 
taipgi yra artimai, tai ne 
tik Kaulakio, bet ir jo įpė
dinių kunigų siekis buvo 
kaip nors sunaikinti laisvų
jų įstaigą. Tam tikslui bu
vo įsuktas apsukrus kuni- 
giokas Raila kaip klubo na
rys. Vėliau susilaukė dipu
kų ir keleto vietinių klu- 
b iečių pagalbos ir labai pa- 
spartiųo draugijos sunega
lavimą ...

Lietuvių Muzikalis klubas 
pradžioje nebuvo šv. Jurgio 
parapijos globoje, nors ta 
parapija raudasi kaimynys
tėje* Ši įstaiga nors savo 
laiku visaip svyruliavo, bet 
visgi lietuvių tautinės kul
tūros žvilgsniu buvo ir yra 
reikšminga. Pabar reikale 
vieųybės su kiek pažangeš-

kųs,. o ' f ' frriu Lietuvių

gus. Vienas tokių sukilimų buvo I4T7-T8 m., 
kai. net pats Vytautas su savo kariuomene 
turėjo žemaičius malšinti, juos žudyti, kad 
nuraminus kryžiuočius, kuriems jis buvo že
maičius užrašęs. Tai buvo pirmas stambus 
lietuvių išstojimas prieš baudžiavinimą ir 
katalikų kunigiją. Neramumai truko per 
dešimtį metų.

Savo knygos pusi. 300 autorius sako:
“Baudžiavos įsigalėjimo Lietuvoje procese 

išsiskiria du pagrindiniai etapai: 1) iki 
krikščionybės įvedimo XIV a. pabaigoje ir 
2) nuo krikščionybės įvedimo ligi XVI a. 
pabaigos. Pirmajame etape valstiečiai virs
davo bajorų ir kunigaikščių baudžiaunin
kais dėl turtinių santykių (ekonominės 
prievartos), patys išsivalstietindami (išeida
mi iš lauko bendruomenės). Antrajame 
etape šalia to valstiečių įbaudžiavinimą 
vykdė valstybinė valdžia, paversdama juos 
bajorų veldamais ir didžiojo kunigaikščio 
dvarų tiaglais (neekonominė prievarta).”

Plintant palivarkams baudžiauninkų pa
dėtis dar pasunkėjo. Be darbo dvare, vals
tietis turėjo dar nuvežti pono grūdus į Ry
gą, Karaliaučių ar kitas tolimas vietas. Ne
sąžiningi feodalai bei vienuolynų ar vys
kupijų viršininkai dažnai neapsakomai žiau
riai su savo darbininkais elgėsi. Retas kuris 
pasirodė kiek humaniškesnis.

Drg. Jurginio knyga, kai Į ją įsigilini, 
darosi labai įdomi. Visi moksliniai bei is
toriniai teigimai stropiai, skrupulingai auto
riaus paremti rusų, lenkų, vokiečių ar lo
tynų kalbos šaltiniais. Gaila tik, kad tokia 
svarbi istorinė knyga išleista tokiu mažu 
tiražu, tik 3,000 egz., kai tuo patim kartu 
Gėtės sacharininiai saldus romansėlis “Jau
nojo Verterio kančios’’ išleista 25,000 egez., 
Maironio poezija 15,000 egz. Sunku su
prasti, ar čia žmonių mentaliteto indikacija, 
ar tik einamojo momento nuotaikų niuan
sai ?

šią knygą autorius turės ateinanti pava
sarį V. Kapsuko universitete Vilniuje apgin
ti kaip desertaciją istorijos mokslų daktaro 
laipsniui gauti. Mes linkime d. Jurginiui 
sėkmės ir tvirtai tikime, k^d jis mokės savo 
tezę apginti.

Bridgeport, Conn. V
Sekmadienį, kovo 17, 

draugė M. Strižauskienė 
paliko Waterburio ligoninę. 
Dabar randasi savuose na
muose 580 Wilmot Ave., 
Bridgeport, Conn.

J. S.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 4 d. Lietu
vių svetainėje. Narių atsi
lankė vidutiniai. Tačiau pas . 
narius nebuvo ryžtingo ūpo, JJĮ 
ką nors naujo įnešti į mūsų 
kuopos veiklą.

Finansų sekretorė prane
šė, kad ilgai sirgusi Pauli
na Jasilionienė pasveiko ir 
nuo pašalpos atsisakė. Tai 
buvo smagi žinutė. Taipgi 
buvo malonu matyti ją šia
me susirinkime. Šiuo tarpu 
yra trys ligoniai: V. Sado- 
nienė iš sausio mėnesio dar 
serga, o E. Tinkūnienė ir A. 
Moschak apsirgo vasario 
mėnesį. Linkime joms sėk
mingai ir greitai pasveikti. 
Toliau sekretorė pranešė, 
kad vasario 20 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė LDS 6 
kuopos narė Anelė Kamins
kienė, viena iš pirmųjų LDS 
kuopos tvėrėjų 1930 metais. 
Ir vasario 22 d. palaidota 
Vestal Hills Memorial Par
ke. Kuopos pirmininkė M. 
Kazlauskienė paprašė na
rius atiduoti paskutinę pa
garbą atsistojimu.

Buvo skaitytas svarbus

Susivienijihid klubu,’neži
nia kiek kąi kurių* priešini
masis : turėtų bendro su šv. 
Jurgiu.

Ir nežiūrint viso to, drau
gijų susijungimas yra vie
nintelis būdas dar kiek il
gesniam palaikymui lietu
vybės.

Južintiškis

Brockton, Mass.
Žiema jau baigiasi. Snie

go ir šalčių nebuvo daug, 
bet slidumų tai buvo ir nuo 
jų daug žmonių nukentėjo.

Labiausiai nukentėjo Ste
pam ja Kazlauskienė (Pet
ravičiūtė). Jos vyras sulau
kęs tik 52 metų amžiaus 
mirė. Vėliau mirė jos moti
na Petravičienė. Po moti
nos šermenų ji pradėjo 
dirbti, parvežė ją iš darbo, 
ir eidama prie namų ant 
ledo parvirto ir skaudžiai 
susilaužė koją. Ji dar ir da
bar tebesigydo. Nuo slidu- 
mo nukentėjo Julia Stigienė 
ir Stasė Stasiukaitienė,

Nellie Kašėta, pusamžė 
mergina, gulėdama lovoje 
rūke papirosą ir užsidegė. 
Buvo pašaukti ugniagesiai. 
Kašėta išvežta į ligoninę, 
kur po 9 dienų mirė.

Pusamžė moteris R.' Sta
žas, Petro žmona, mirė va
sario 21 d.

Kovo 13 dd. staigia mirė 
Amelia Laužikas (Juras). 
Duktė parėjus iš mokyklos 
rado motiną mirusią. Pali
ko nuliūdime sūnų Carl ir 
marčią, kurie gyvena Cam
bridge, dukterį Ruth, su 
kuria motina gyveno Mon
tello je, Lietuvoje brolį Sta
sį Juras.

Velionė atvažiavo į šią 
šalį 1930 m., į Bostoną. Ten 
buvo vedus, bet vyras po 10 
metų vedybinio gyvenimo 
mirė. Tada Amelia apsive
dė su Jonu Laužiku ir gy
veno Brocktone. Jam mi
rus, ji buvo našlė.

George Shhnaitis
............—".'i' u h .pi i

laiškas iš LDS Centro, su vA: 
sais nurodymais: kaip sėk-, 
mingiau pasidarbuoti per šį^ 
LDS vajų ir gauti jaunų 
žmonių i LDS. Antras laiš- 4-4.
kas: Bowling turnyro komi
teto sekretorės. drg. Philo- 
menos Perszewski ir jos pa- 
gelbininkės drg. Al vino s 
Strich. Jos kreipiasi į mū
sų LDS 6 kuopą/ prašyda
mos finansinės paramos, 
kad pasekmingiau galėtų 
pravesti 16-tąjį nacionalinį 
LDS Bowling Turnyrą, ku
ris įvyks gegužės 17, 18 ir 
19 dienomis South Milwau
kee, Wis. Ir dar vienas 
laiškas — tai iš dienraščio 
“Vilnies” Administraci jos, 
kuriame kviečia pasidarbuo
ti “Vilnies’ ’rengiamam ba- 
zarui balandžio 6 ir 7 die
nomis. Visi minėti laiškai 
priimti. Tačiau jokio rimto 
tarimo nepadaryta

Walter V. Šimkus, LDS 6 
kuopos narys, padidino sa
vo apdraudą iki $2,000. Iš
davė garbės žodį, kad arti* 
moję ateityje įrašys ir sa-^ 
vo žmoną į LDS 6 kuopą.

Mūsų kuopoje yra bent 
keli jauno amžiaus nariai ir 
ant žemos apdfaudos. Ar nebū
tų geras dalykas jūsų pačių 
gerovei, kad pasektumėte 
drg. W. Šimkų ir padidin
tumėte savo apdraudą? Pa
galvokite apie tai, brangie
ji!

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 1 d., Lie
tuvių salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 6:30 vakare. Vei
kiausiai oras bus palankes
nis, šiltesnis, tai ir nariams 
sukels didesnį ūpą dalyavu- 
ti šiame susirinkime. Lauk
sime visų.

Onytė Wellus,
Fin. sek r.

Passaic, N. J.
TSRS filmas 

šeštadieųį, kovo 30 d., 
Peoples Genate r, 161 3rd SL,^. 
7 vai. vakare, bus rodomas 
tarybinis spalvinis filmas K 
“Dono kazokai”. x Filmas 
gražus ir įdomus.
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Cherry Hill, N. J., ir apylinke
Paskutiniai įspūdžiai ]

Kovo 14 d. viskas priren- 1 
ta išvažiavimui į Avaloną. x 
Nors iš pat ryto oras buvo 
šaltokas ir mažas vėjelis 
pūtė, bet lauke buvo jauku, 
nes saulė skaidriai užtekėjo 
ir atrodė, kad diena bus gra
ži. Laiko liko tik viena die
na gyventi šioj patogioj ir 
geroj apylinkėj, ir atsiski
riant su ja, kaip atsimini
mui, reikia šią dieną pra
leisti kuo naudingiausiai ir 
geriausiai. O kas yra pra
kilnesnio ir geresnio mūsų 
gyvenime ? Tai paskutinis 
atsilankymas ir atsisveiki
nimas su draugais ir gyve
nimo bičiuliais. Reikia pa
kutenti jų šiltas širdis., pa
tyrinėti, ar jos dar tvirtai 
plaka, ir bendrai kokia 
draugų sveikata.

Tai ir leidžiamės, geriau
sioj nuotaikoj,/} kelionę. 

 

Pirmas sustojinyhs—tai pas 

 

Oną ir Kazim^fra Zalnerius. 

 

Mus pasitiųdka prie durų. 
Kazimiero 
nos l^fku mane nustebino,, 

 

nes pirmiau to nebūdavo, 
nes jis dirbdavo siuvykloje 
knygvedžiu. Kaž i m i e r a s į 
dikto sudėjimo, gražiai at
rodo. Iš kalbos greitai pa
aiškėjo, kad su šių metų 
pradžia jis išėjo į pensiją. 
Sveikata jis nesiskundžia— 
tai linksma girdėti. Jo pa
sitraukimas iš kasdieninio 
dirbtuvės darbo bus ne tik 
jam. bet ir Onai naudinga 
ir ^Ivika, ypatingai, kada 
O>os sveikata pašlijusi ir 
reikalinga užjauta. Prie ge
ro susitarimo ir širdingumo 
draugai Žalnieraičiai gali 
dar ilgai, ilgai gyventi, nes 
jiems nieko netrūksta: turi 
savo namą ir Užtikrintą duo
ną. Dabar, kada Kazimieras 
išėjo į pensiją, tai nutarė 
paimti ilgas atostogas, ir 
važiuoja į Arizonos ir Kali
fornijos valstijas. Tai lai
mingos kelionės!

Kartu su mumis važiuoja 
ir Onutė. Keliaujame į Ed- 
dystoną, pas Antaną Lip- 
čią. Radome Antaną besi- 
triūsiantį savo valgomų 
daiktų krautuvėje. Jis pa
sitiko mus su maloniu šyps
niu veide.

Kadangi krautuvės užpa
kalyje yra gyvenamieji 
kambariai, tai užėjome pa
žiūrėti Onos, Antano žmo
nos, kaip jos sveikata, kaip 
jai einasi. Iš pažiūros Ona 
atrado’ neblogiausiai, <bet ji 
n^veikuoja—aukštas krau- 
kraujospūdis ją kankina.

Trumpai pasitarėme, pa
sikalbėjome apie bėgančius 
gyvenimo įvykius, taip pat 
turėjome progą matyti An
tano dukters Lillian dukry
tę vardu Sandra, kuri yra 
aštuonių mėnesių amžiaus. 
Bet tokį to amžiaus kūdi
kį vargu galima būtų rasti 
visame pasauly. Ta mergai
tė turėtų rastis pasaulinėj 
parodoj, nes. gražesnės nie
kur nerasi. Tas kūdikis — 
tai didžiausias džiaugsmas 
visiems4

Prieš apleisiant draugus 
Lipčius kartu su Antanu 
užėjome aplankyti Mike, ru
sų tautybės pažangietį, ku
ris gyvena šalia Antano ir 
dabartiniu laiku serga. Mike 
yra po daktaro priežiūra ir 
skundžiasi, kad jam temsta 
akys, galvą skauda. Jis gy
vena vienas. Turi gražų na
rtą, kuriame viskas žiba, 
vilkas tvarkoj. Mus visus, 
įžiūrint jo į jo pašlijusią 
sveikatą, šiltai, draugiškai 
priėmė ir gerai pavaišino. 
Mike beveik visados atva
žiuoja pas rijus į Avaloną, į 
parengimus, ir juos gerai

asi rodymas die-

paremia. Tai šviesi asme
nybė.

Palinkėję Maikiui susveik- 
ti ir sustiprėti — jį apleido
me. Atsisveikinome su 
draugu Lipčium, vieni ki
tiems palinkėję geros sėk
mės ir tvirtos sveikatos, 
važiuojame pas Albertą 
Grigą, kuris gyvena tik trys 
gatvės nuo draugo Lipčiaus. 
Albertas irgi gerai įsitaisęs. 
Turi didelį namą. Atrodo, 
kad Albertui nieko netrūks
ta, visados gerai nusiteikęs. 
Albertas—tai nuolatinis pas 
muš rengiamų pramogų 
lankytojas. Jis ir šiaip 
pas mus dažnai atsilanko ir 
smagiai, linksmai praleidžia 
laiką. >

Albertas gražiai mus pa
sitiko ir šiltai priėmė bei 
pavaišino. Paaiškėjo, kad 
šiandien Alberto gimtadie
nis, kad jis jau pasiekė 74- 
tus metelius. Tai tikrai se- 
nis-jaunuolis. Pilnas gyvu
mo, ir žvalumo. Jokių trū
kumų sveikatoje nesimato.

Atsisveikinant, Albertas 
paduoda mali penkinę ir 
sako: “Tai dovanėlė ‘Lais
vei,’ ir tegul ji gyvuoja dar 
ilgus metus.” Taip pat pri
dūrė: “Kai tik Diskelį at
šils, tai su draugu Lipčium 
nuvažiuosim pas jus į Ava
loną.”

Rengiamės aplankyti šir
dingą judėjimo veikėją ir 
spaudos rėmėją Povilą Šla
jų. Bet, patelefonavus į na
mus ir negavus atsiliepimo, 
su Povilu pasimatyti nete
ko.

Važiuojame į Filadelfiją 
pas Riaubį, bet jo neranda
me namie, nes dirba. Mus- 
pasitiko jp žmona Emįlija. 
Nors Emilija nesijaučid ge
rai, ligų ir rūpesčių suvar
ginta, bet mus pamačiusi pa
gyvėjo, jos veidas nušvito, 
jos džiaugsmas didžiausias. 
Atrodo, kad ji jauna mo
teris ir kad jos jokios li
gos, skausmai nevargina. 
Bet pasikalbėjus galima su
prasti, kaip ji turi kentėti. 
Prabėgo 5 mėnesiai, kada 
ligoninėje daktaras, many
damas ją išgdyti elektros 
spinduliais, jos pečius nude
gino ir atsivėrė didžiausios 
žaizdos. Ligoninėje net iš
pjovė odą nuo jos kojų ir 
lipdė ant žaizdų, ir nors 
šiek tiek apgydė, bet Emi
lijos pečiai tebėra žaizdoti. 
Kuo tas viskas užsibaigs, 
tai ateitis parodys. Emilija 
sakė, kad, kai tik oras bis- 
kelį atšils, tai ji su Pranu 
(jos vyras) atvažiuos pas 
mus į Avaloną?pasitarti 
apie reikalą.

Būtų gerai, kad draugai 
ir draugės aplankytų Emi- 
lijąją. Jos adresas: 2619 S. 
76th St., Philadelphia 42, 
Pa.

Važiuojame aplankyti 
draugę Šapranauskienę, ku
ri per daugelį metų dirbo 
įvairiausius darbus organi
zacijose. Jai nebuvo joks dar
bas per mažas ar per dide
lis. Ir dabar, nors liga ją var
gina, ji spaudos vajuje dar
buojasi ne mažiau už kitus. 
Draugė iš išvaizdos atrodo 
gerai. Jos veidas skaistus 
ir malonus, tik plaukai nu
balo, kas labai tinka jos 
veidui. Kalbėdamiesi apie 
rengiamą draugui Bimbai 
pagerbti banketą, jos pa
klausiau, gal norėtų va
žiuoti į banketą. “O, kaip 
aš norėčiau važiuoti, bet 
kad negaliu išeiti niekur iš 
namų. Man labai skauda 
galvą ir akys temsta.”

Atsisveikinę ir palinkėję 
draugei Šapranau s k i e n d i 
sveikatos ir tvirtumo, va-

žiuojame pas P. Puodį. Drg. 
Puodį randame vaikštinė
jant po kambarį. Atrodo 
gana gerai. Jo nuotaika 
kuo puikiausia. Neatrodo ant 
ligonio. Jis sakė, kad jo vi
duriuose nėta tvarkos, bet 
manąs, kad susitvarkys. 
Prisiminė, kad jeigu sutvir
tės jo sveikata, tai važiuos 
į banketą draugui Bimbai 
pagerbti.

Kelionės pabaigoj aplan
kėme Eleną Kušleikienę ir

draugus TureiKiųs., Kušlei- 
kienė laikosi gerai ir sakė, 
kad jeigu/bus proga, tai va
žiuos į minėtą banketą. 
Draugo Tureikio sveikata 
pašlijus, bet iš išvaizdos at
rodo gerai, nesimato jokio 
nusiminimo, .ir jis norėtų 
važiuoti į banketą. Bet, 
draugei Tureikienei pasa
kius, kad negali vaikščioti, 
tuo ir užsibaigė noras va
žiuoti į banketą.

J. A. Bekampis

SCRANTON, PA
Įvairumai

Mainierių unijos prezi
dentas W. A. Boyle kriti
kuoja poną W. W. Scran to
ną, gubernatorių, už jo pa
reiškimą reikale tyrinėjimo 
Carmichael, Pa., tragedijos 
Robena No. 3 kasykloje, kur 
žuvo 37 mainieriai 1962 m. 
gruodžio 6 d. Komisija iš 
penkių asmenų tyrinėjo tos 
tragedijos priežastį ir sura
do, jog už tai kalti yra mi
nėtos kasyklos pareigūnai: 
superintendentas, užvaizdas 
ir jo pagalbininkas, kad 
ventiliacija neveikė gerai; 
nekurios mašinos (ventilia
toriai) visai neveikė ir 'tils: 
todėl prisirinko dujų, kurios 
eksplodavo, nusineš d a m o s 
37 gyvybes, o nei vienas ka
syklos užvaizdas nesisteng- 
gė tos padėties pataisyti, ir 
todėl jie yra kaltininkai už 
minėtąją tragediją.

Vienok ponas gubernato
rius nebūtų pats multimili
jonierius, jei būtų pritaręs 
komisijos surastiems įrody
mams; jis visiškai paneigė 
ir nepripažino kaltininkų už 
didelį apsileidimą ir nepai
symą mainierių gyvybių. Iš 
komisijos raporto pasirodo, 
jog stambioji United States 
Steel Corp., kuri valdo ir 
anglies kasyklas, jaučiasi 
nepaliečiama ir nesiskaito 
su jokiais kasykloms įstaty
miškais potvarkiais. Labai 
teisingas tas posakis,, kad 
varnas varnui į akį 
ta.

da ligonvežimis pribūva, tai 
ligonis gatavai apsirengęs, 
ir ant priebučio laukia li
gonvežimio.

Ligoninės perpildytos li
goniais, bet kuriam susirgu
siam reikalinga pasiduoti į 
ligoninę, tai negali gauti 
vietos. Dažnai atsitinka, 
kad skubiosios pagalbos li
gonvežimio atgabenta ligo
nį patyrę 9jo sveikatą pa
siunčia į namus, o rimtai 
susirgusiam nėra vietos. 
Net dienraštis “Scranton 
Times” išėjo su vedamuoju 
neigdamas tokius elgesius. 
Bet kame dalykas? “ Yra to-į 
kių jaunų gydytojų, kurie 
mano, kad lankyti kiek su
sirgusius žmones į namus, 
reiktų sugaišti daug laiko. 
Gi turėdamas kelis ligonius 
vienoj kitoj ligoninėj, jis į 
pusvalandį visus aplanko, 
nors gero jis jiems gal ir 
nepadaro, nes ligoninė juos 
gydo ir prižiūri. Bet gy
dytojas, aplankęs ligonį, už
sirašo į savo knygutę po 
penkis dolerius. Žinoma, ne 
visi gydytojai taip daro. 
Bet atsiranda tojkių iš jau
nų. Tokiam gydytojui, ži
noma, pirmoj vietoj stovi, 
kaip greičiau praturtėti, o 
o ne sergančiųjų sveikata. 
Aš tai pats ėsti4 patyręs.

I. Vienužis

Brockton, Mass.
Filmai iš Lietuvos

Kovo 17 d. Lietuvių Tau
tiško Namo žemutinėje sa
lėje buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos. Rodė Jonas Gry
bas, jam 
dis, abu 
Publikos 
ji buvo patenkinta.

> Filmai nauji. Rodymas 
ėjo per tris valandas. Paro
dė gražius naujus namus, 
kolūkius, miestus, įvairių 
galvijų, vietas, kur hitleri
ninkai ir jų pakalikai šaudė 
žmones, Kauno 9-tą fortą, 
naujas mokyklas, vaikų 
darželius, Klaipėdoje žvejų 
laivyną, ligonines, 1960 me
tų Dainų šventę, 
kovotojų paminklus, 
tų aikštes ir daug 
svarbių vietų.

Parengimas,
LLD 6 kuopos ir Moterų 

apšvietos klubo bendras pa
rengimas įvyks balandžio 6 
d., Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje svetainėje. Pra
džia nuo 7 vai. vakare. Tai 
bus silkių ir arbatos vaka
ras. Įžangos nebus.

Pataisa
“Laisvės” Nr.

vo aprašoma parama ’’Vil
nies” bazarui. kur paduota 
vardai aukojusių nupirkti 
batelius, buvo pasakyta, 
kad aukojo K. Kalvaitienė, 
turėjo būti K. Kalvelienė.

Kunigo žodis
Brockton- Enterprise iš 

kovo 19 dienos paduoda 
Romos katalikų kunigo 
Louis F. Dion sekamą atsi
liepimą:

“Rusai visada Jbuvo drau
giški,—sako kunigas, kuris

gelbėjo K. Brie- 
iš New Yorko. 
turėjome daug **ir

neker-

kalba- 
Kene-

Rochester, N. Y.
Monroe apskrities medi

kų asosiacija kovo 19 d. sa- : 
vo mitinge priėmė rezoliu
ciją, pripažįstančią, kad rū-

Avalon, N. J.
Atvažiuojame ne vieni
Nors pro mus’ eina geras 

Parkway kelias, kuriame1 
nėra sustojimo šviesų ir kyrnas tikrai sukelia vėžio 
greitai galima pasiekti New > ligą plaučiuose.
Yorką, bet mums vieniems i Suaugusiems pataria 
važiuoti į banketą drdugui, mesti rūkymą, o jauniems 
Bimbai pagerbti—būtų bis- pataria nepradėti rūkyti, 
kelį negražu, kai žinai, kad Medikų asociacija pasiža- 
ir kitur yra draugų, norim,, dėjo vesti apšvietos progra- 
čių ten važiuoti. Todėl va-. mą, aiškinant rūkymo blo- 
žiuodami paimsime A. J. 
Pranaitį! iš Camdeno, E. 
Lietuvaitę iš Filadelfijos, U.

gumą.

Prasidėjo teismas 15-os
Guzonienę iš Gloucesterio ir' juodųjų muslimanų, kurie 
Vladę Paliepienę iš Cherry turėjo susikirtinjį su mies- 
Hills. to policija sausio 6 d. Pagal

_ ... . v. spaudos pranešimą, būtent y
Turėjome biangų svečią policija norėjusi įeiti laike • 
Vos spėjome parvažiuoti 

į savo gūžtą, atsilankė pas 
mus idėjos draugas B. Ber
žas iš Wilmington, Del. Tai 
buvo malonus pasimatymas.. 
Plačiai pasikalbėjome apie 
Amerikos darbininku uni
jinį veikimą, apie kurį jis 
daug žino, juo domisi, jame 
aktyviai dalyvauja, nes yra 
tipografistų unijos skyriaus 
prezidentas, taip pat yra 

i Delaware valstijos Centri
nės Unijų Tarybos prezi
dentas. Draugui Beržui ten- 

. 21, kur bu-1 Ra praleisti daug valandų

kritusių 
mieš

šalia nuolatinio spaustuvės 
darbo, vakarais ir sekma- 
dieniais, kada vyksta unijų 
mitingai. Jam tenka vesti 
kovą su unijų biurokratais 
ir reakcionieriais, kurių uni
jose nešto kuo j a. Pagal Ber
žo paaiškinimą, nors Ame
rikos Darbo Federaciją va
dovauja reakcionierius Mea
ny, bet trynimasis, kova 
tarp jo ir progresyvių eina 
smarkiais šuoliais pirmyn, 
ir neims daug laiko ir Mea-

maldų į ^pamaldų kambarį. 
Muslimanai neįsileido.

Policija teigia, kad ji ga
vusi pranešimą, būk tai 
maldininkų tarpe kas tai 
turi pistoletą. Ji atėjusi pa- . 
daryti patikrinimą.

Toliau policija teigia, kad 
muslimanai ne tik neįsilei
do, bet apstumdė, nustūmė

Vėliau buvo sulaikyta 15 . 
•muslimanų negrų ir paleis
ti po $500 užstatu. Monroe 
apskritis turi duoti 5 advo- • 
katus muslimanų gynimui.

Anonimas

Dideli nauji Tarybą 
Sąjungos tankeriai

Maskva. — Leningrade į 
Baltijos laivų statymo fab
rikas nuleido į vandenį tan- 
kerį “Sofiją”, kuris yra 
62,000 tonų įtalpos.

Šis fabrikas jau pirmiau 
pastatė didelius tankerius, 
kurie yra užvardinti bro- 

v liškų respublikų sostinių
buvo Maskvoje amerikiečių i bus pasalintas iš Federa-, vardais: “Pekinas”, “Var-
kunigu, — jie visada buvo 1 cijos vadovybes, o tik tada 
draugiški, net ir tada, kada 
buvo krizė dėl skridimo 
“U-2” lėktuvo.

George Shimaitis

MIRUS

Daug buvo ir yra 
ma apie prezidento 
džio pasiūlymą sumažinti 
mokesčius už pajamas. Ir 
štai prabilo net vienas iš 
“biednųjų,” ponas Allison 
R. Maxwell Jr., prezidentas 
Pittsburgh Steel Co., savo 
rašiny “National Observ
er” pilnai sutinka, kad mo
kesčiai ant uždarbių ir kor
poracijoms būtų sumažinti, 
o jei šalies iždui bus nepri
teklius, mokesčiai ant pir
kinių gurėtų tai padengti. 
Ar tai ne “geraširdis”? Ir 
dar koks! Net “Scranton 
Times” dienraštis matė rei
kalą išstoti su vedamuoju 
prieš tokį to pono pasiūly
mą.

Visur tie doleriai. Scran- 
tono mieste randasi kelios 
ligoninės, bet nei viena ne
turi savo ligonvežimio. Tuo 
reikalu rūpinasi ir aptar
nauja, atsitikus reikalui, 
ugniagesių biuras, kuris tu
ri žmonių aukomis įsitaisęs 
gana modernišką ligonveži- 
mį su vėliausiais įrengi
mais aptarnauti ’ susirgu
sius.

Bet štai pasirodo nelabai 
malanus dalykėlis, ypatin
gai iš jaunų gydytojų pu
sės, kurie labai skubiai ban
do prabagoti. Kad žmogui 
susirgus reikalinga medi- 
kalė pagalba, netenka abe
joti. Bet atsitinka, kad as
meniui kiek sunegalavus, 
šeimyna šaukia gydytoją. 
Gi gydytojas pribuvęs nė 
neištyręs šaukia ligonveži- 
mį skubiai pagalbai, o ka-

i

ti

Marijonai Černauskienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Jo

nui, dukteriai Jennie, trims anūkams, draugams 
ir artimiesiems.

Marijona Čiurly tė-Jenčiulienė, vėliau Kliševi- 
čienė, vėliausiai Černauskienė, kilus iš Joniškėlio 
rajono Mamužių kaimo.

darbininkų judėjimas su
tvirtės.

Mūsų pasikalbėjimas apie 
unijų veikimą buvo našus, 
naudingas. Beržas sakė, ka
dangi jis dirba dienomis ir 
vakarais, tai jo sveikata 
trupučiuką sušlubavo; kai 
ją pataisys, jis bus nuolati
nis mūsų svečias, nes jam 
reikia pagulėti ant smėlio— 
pasikaitinti saulės spindu
liais.

šuvo”,
tas”,
“Ulan-Batoras”.
stato tankerį “Phenjaną”.

“Draga”, “Budapeš- 
► t a s” ir 
Gi dabar

J. A. Bekampis

Roma. — Italijoje mažė
ja nedarbas.

PRANEŠIMAI
BOSTONO APYLINKEI

Moterų klubų konferencija įvyks 
Balandžio-April 21 d., 10 vai, ryte, 
318 Broadway, So. Bosįtono.

Visi motorų klubai, LLD ir kitų 
organizacijų, kuriose tik randasi 
moterų, kviečiamos dalyvauti.

H. T. (23-24)

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos klubo susirinki

mas įvyks penktadienį, Kovo-March 
29 dieną.

Narės būtinai ateikite į šį susi
rinkimą, nes turėsime svarbių rei
kalų aptarimui. Po susirikimo turė
sime arbatos ir užkandžių.

Valdyba (24.-25)

—L. L. D. 190 Kuopa.
Cleveland, Ohio

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

H

Washington, D. C

Germantown. To Settle Estate. 
$11,000—for quick sale. 4 pts. Con
venient, desirable location. Principal 
return in 6 years from net profit. 
No agents. Phone for appt. VI. 4- 
2939. (24-26)
.. .. v...................  '•------ ’■--------- ---------=

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susirin- ' 

kimas įvyks ketvirtadienį, balandžio- . . 
April 4 d., 730 vai. vakare, Lietu
vių Tautiško Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello. Visi kuopos na
riai ir nares būkite susirinkime, 
bar eina vajus įrašymui naujų 
rių be daktaro egzaminavimo, 
vienerių iki 60 metų amžiaus.

zGco. Shimaitis (25-26)

Da
na- , 
nuo

1963 m. kovo 16 d. mirė mano mylimas vyras 
Stephen V. Rowbitzky, gyv. 316 Peabody St., N. W. 
Kūnas buvo pašarvotas C. D. Goldberg & Son šer
meninėje. Palaidotas kovo 18 d. 1 v. Laidotuvės 
buvo privačios. Liko liūdesy jo dukra, Mrs. Lola 
Berg, gyvenusi minėtu adresu, taipgi du anūkai.

I

Maho vyras “Laisvės” skaitytojams žinomas kaip 
Steponas Joniškietis, kilęs iš Joniškio, Lietuvoje. Iki 
savo mirties jis “Laisvę” skaitė ir ją gerbė; gerbė ir 
mylėjo visus, kurie laikraštį “Laisvę” palaiko, kurie 
ja remia.

Liūdesy likusi velionio žmona
Cecilija

“LAISVĖS” KOLEKTYVO ŽODIS

Pirmiausia, Jiūdesio valandoje, visas “Laisvės” ko
lektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą' velionio Ste
pono našlei gerbiamai Cecilijai, .žinia apie jo mirtį 
mus visus nuliūdino. Steponas Joniškietis-Raubic- 
kas buvo ilgametis mūsų laikraščio bendradarbis ir 
rėmėjas; jis buvo sąmoningas darbininkas, kovotojas 
pažangių Amerikos žmonių gretose. Jo mirtis—didis 
nuostolis ne tik gerbiamai Cecilijai Raubickienei, o 
ir muips visiems!

Tegū jis ramiai ilsisi, o Jums, Cecilija, Jūsų duk
rai ir anūkams mūsų visų širdinga užuojauta!

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

Naujasis Miamės Lietuvių
Socialiu 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—Win. Dambrow

■h

J 5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 26, 1963



Marijona Nečiunskienė ’ Lankėsi reti svečiai
Didžiojo New Yorko pa- 

žangiųjų lietuvių kolonija nių turistų grupė 
ir vėl neteko vienos ilgame- nėjusi po JAV, 
tės narės ir talkininkės— penktadienį grįžo į Niujor
ko v° 11 mirė Marijona Ne- ką. Grupę sudaro visuome- 
čiunskienė. Ji su šeima gy- ■ nininkai, rašytojai, švietė- 
veno 57-45 64th St., Mas- jai. Jų tarpe buvo įžymus 
peth, L. L, N. Y. Dagestano poetas Rasulas

Marijona, po tėvais Lapi- Gamzatovas su žmona Fa- 
kaitytė, gimė 1892 m. pava- tįma, R. Gamzatovas yra 
sarbv Vąitkabalių kaime, j kandidatas šių metų Leni- 
Gražiškių apylinkėj, Vilka- ninei premijai gatrti už sa
viškio rajone. Į New Yorką i vo eilėraščių knygą—“Auk- 
atvyko, 1912 metais. Ištekė-. štosios žvaigždės.” Poetas 
jusi už Vaclovo Nečiunsko Į— geras, bičiulis Eduardo 
ji užaugino du sūnūs. J Mieželaičio; pažįsta Antaną

Atvykusi į aukso saH i Venclova ir Justa Paleckį.
Marijona kaip ir daugelis ‘ Gamzatovais
to meto ateiviu, sąlygas ra- į , . . . .. ...

' do sunkias. Uždarbiai vi- mum% teko praleisti tik
šiem buvo menki, o mergi-' a.Ple , trl.s valandas. Kokie 
nom dar mažesni, darbo va- ple ldomus zmones lr kiek 
landos ilgiausios. Marijona 
sprendė, kad sąlygos gali ir Į 
turi būti geresnės. Buvę j 
tuomet pažinty su Marijo
na žmonės pasakoja, kad ji 
—viena tų šauniųjų mer
ginų, ktfrios kovingai talka- 
vo streikuose už unijizmą 
ir geresni uždarbį, trum
pesnes valandas, už atosto
gas.

O visgi mūsų gyvenimas 
pilnas keistybių. Nors uni- 
jizmas jos amate — rūbų 
siuvime — laimėjo prieš ke
liasdešimt metų, ji pati uni- 
iizmu iškovotą savo pirmą
ją atostogų gavo tik prieš 
keletą metų. Ji dirbo neto
li namų nedidelėje siuvyk
loje, kad galėtų geriau pri-1 
žiūrėti savo šeimą, namus. 
Didmiesčio unijizmas Mas- 
petrro, to ramaus užkampė- 
lio. vis dar nebuvo pasiekęs.

Velionė visą 
sunkiai dirbo. 
Vaclovas dirbo 
kurios niekad nepaskilbo 
aukštomis algomis. Kada 
tik buvo galima dirbti, jinai 
dirbo, kad išgyventi, o kai 
prasigyveno,* įsigijo namelį, 
jos gyvenimas kažin ar pa
lengvėjo, greičiau tik pa
gražėjo. Dalinai dėl savo 
darbščios prigimties, bet 
gal daugiau dėl to, kad- iš- 
kaštinga namų pataisoms 
ekspertus pasisamdyti, ji

• pati buvo visų profesijų 
< meistru, ypač per apie 20 

pastarųjų savo našlystės 
metų.

Kaip motina ji perkentė 
širdies skausmus karo me
tu, kai sūnus Juozas badosi 
karo fronte ir to paties ga
lėjo tikėtis sūnus Albertas.

Jos sūnūs pagerbė savo 
motiną, suteikė jai laisvas 
laidotuves, kokių ji norėjo. 
Jos palaikai kovo 14 d. su
deginti Fresh Pond krema- 
torijoje, kur buvo laidotas 
ir ios vvras. Vardan laik
raščio ’’Laisvės” kolektyvo 
ir Moterų klubo atsisveiki
nimo su velione žodį tarė 
S. Sasna. Velionė buvo to 
klubo narę ir “Laisvės” 
skaitvtoja iki mirties.

Laidotuvių direktor i u s 
Kodzis. varde šeimos paly
dovus pakvietė į Belecko 
įstaiga pietų.

Liūdesyje liko sūnūs Juo
zas ir Albertas, marti, bro
lienė. ir kiti artimieji, ku
rių daugelis gausią ašarą 
braukė, aiškindamiesi, jog 
Marijoną jie pamylėjo dėl 
jos draugiškumo. Dal.

Trylikos tarybinių žmo- 
, pavaži- 

praėjusį

gyvenimą
Jos vyras

cukrinėse,

■ ^avo nedidelį kraštą, esantį 
Kaukazo kalnuose, palei 
Kaspijos jūrą!

Rasulas—poeto sūnus ir 
jis rašo avarų kalba, kuria 
kalba tik apie 250,000 žmo
nių. Jis — poetas ir visuo
menininkas. Jo eilėraščiai, 
išversti į rusų kalbą.

Fatima Gamzatovienė, 
jauna, daili moteriškė, taip-j' 
gi visuomeninkė ir literatė. 
Šiuo metu ji rašo knygą 
apie savo vyro tėvo litera
tūrinį palikimą; tai bus di-Į 
sertacinis. veikalas mokslų' 
kandidato laipsniui gauti. 
Abudu jiedu gyvena savo 
krašto sostinėje— Machas-1 
kala mieste.

Dagestanas — autonomi
nė tarybinė respublika, iš
sidėsčiusi palei Kaspijos jū
rą ir įeina į Rusijos tautų 
federaciją. Gyventojų yra

Iš Moterų klubo 
susirinkimo

Klubietės tikrai rimtai 
susidomėjo gavimu naujų 
narių vajumi. Štai praėju
siam susirinkime, kuris įvy
ko kovo 20 d., į Klubą įsi
rašė 10 naujų narių. Jeigu 
tik visos pasidarbuosime, 
tai lengvai išauginsime Klu
bą iki 100 narių prieš pa
baigą šio sezono.

Aišku, susirinkimas buvo 
ūpingas. Narių suėjo gana 
geras skaičius. Pirminin
kaujant O. Kazlauskienei, 
sklandžiai, gyvai buvo ap
tarti bėgami reikalai.

Iš svarbesniųjų tarimų 
galima paminėti, kad klu
bietės paskyrė $25.00 aukų 
“Women Strike for Peace” 
organizacijai. Taipgi išrin
kome atstovę su kuklia, au
ka į konferenciją prisiruo
šimui Gegužės Pirmosios 
minėjimo.

Galbūt rytuose mes pir
mosios pradėsime rūpintis 
“Vilnies” suvažiavimu ir 
sukėlimu $10,000 dienraščio

_ j reikalams. Elena Brazaus- 
■ ! kienė apsiėmė tą darbą ves

ti — pagelbėkime jai visi ir 
visos. •

S. Sasna davė pranešimą nepažįstu 
iš laidotuvių mūsų narės Pranas Mockapetri 
Marijonos Nečiunskįenės, niai skaičiau, bet neprisime- 
kuri mirė 11 d. Pirminin
kei paprašius, klubietės at
sistojimu pagerbė mirusią 

| draugę.
Jau kelintas susirinkimas 

kai nedalyvauja mūsų tar
pe O. černiavičienė, prislėg
ta ligos, o klubietės jos pa
sigedo, nes tai draugė, kuri Daumantiškiai 

' mažai kada praleido bent Ukmergės rajonas apie 1,000,000. Kalhų-apie kokį mQgų pobūvį Taipgi

Gerbiamieji,

Jau netoli vidurnaktis, tai 
rašysiu tik trumpas žinutės 
iš savo gyvenimo. Gimta
dienį praleidau linksmai. 
Sveikino močiniai ir pado
vanojo didelį paveikslą, o 
vakare sveikino kolūkio raš
tinės darbuotojai.

Praeitą šeštadienį buvo 
jaunimo vakaras, kurio me
tu vaidinom Mizaros veika- 
liuką “Prašvilpta laimė.” 
Tur būt jį žinot. Aš vaidi
nau Čalį Cibuką. Žiūrovams 
vaidinimas labai patiko. 
Sekma dienį su tuo pačiu 
vaidinimu buvom išvažiavę 
į kitą kolūkį, kuriame vai
dinimas irgi turėjo pasise
kimą. Važiavom su maši
na. Išvažiuojant buvo gra
žus oras, o kai nuvažiavom, 
tai prasidėjo sniego pūga ir 
namo vos-nevos sugrįžom 
su dideliu vargu. Nors jau 
žiema eina į pabaigą, bet 
jos galo nematyti. Vis taip 
pat smarkiai šala ir sningą.

Iš jūsų laiško sužinojau, 
kad turite daug draugų ir 
giminių. Vieną iš jų pagal 

i piešinius žinau ir aš, nors ir 
asmeniškai, tąi

Nese-

nu, kuriam mūsų krašto 
rašytojui jis yra padaręs 
“ekslibrisą.” Jo piešiniai 
man labai patinka. Gaila, 
kacĮ jis taip toli gyvena, o 
tai ir aš užsisakyčiau pas jį 
“ekslibrisą.”

K. Brilingas

30. Dagestaniečių tikyba— serga 
mahometoniška. Didelių nT.niin.xc 
pramonių ten nėra; dauge-’ ]eidžia 
lis žmonių užsiimdinėja dai- lįHib'ietes
liųjų daiktų gamyba.

Šiuo metu Dagestane vei
kia !
mokyklos, kupinos studen
tų. Tik tarybiniais laikais

M. Sluoksnaitienė. 
kurioms 

aplankykite 
Linkime

draugėm sustiprėti.
Dėkojame Natalijai leš-

(Iš laiško, tašyto brooklyniiškei 
Br. Keršu!ienei)

laikas 
šias 

abiem

septynios . aukštosios, montienei už $2.00 aukų.
Po susirinkimo klubietės.

. pavaišino kavute ir pyra-
Dagestane aukštai pa 10 gajs į*. kitokiais gardumy-
mokslas ir kultūra. naįs Buknienė, Vera

Abudu mieli svečiai su vi-.! Bunkienė ir Ieva Mizarie- 
sa grupe namo išvyko lėk- I 
tuvu kovo 24 d.

R. M.

nė. leva pa-

New

REIKALAUJA VALDYTI 
ŠUNIS

Albany, N. Y.
Yorko valstijos komisija
laukinių gyvūnų apsaugoji
mui ragina savininkus val
dyti šunis. Ji sako, kad iš 
priežasties gilios žiemos 
daug žuvo laukinių gyvūnų, 
o ypatingai briedžių. Brie
džiai ieškodami maisto daž
nai artėjo prie gyvenimo 
namų, bet juos puola šunų 
pulkai,

Susižeidė
Kovo 20 d. eidama į dar

bą brooklynietė Julia Šim
kus- pavojingai užsigavo 
koją. Gatvėse yra duobių, 
tai žengdama ji paslydo ir 
krito.

Kojos kaulas perskilęs, 
gydytojai mano, kad prisi
eis dar ir j gipsą įdėti, bet 
pirma bando gydyt suriši
mu. Julia Šimkus yra na
rė Lietuvių moterų klubo. 
Būtų gerai, kad ją aplanky
tų drauges, tas daug pagel
bėtų morališkai. Jos adre
sas: 350—45th St., Brook
lyn, N. Y. j

Šią žinią “Laisvės” Admi
nistracijai pranešė Julijos 
draugė, brooklynietė Sofija 
Petkus. Ji linki ligonei sėk
mės savo nelaimę greit nu
galėti. L. K.

MOTERIS 114 MIETŲ
Belle Vernon, Pa. —Mrs 

Calliope Patrikousis yra se
niausia moteris Pennsylva- 
nijos valstijoje. Ji yra gi
mus Chios graikų saloje.

Jos giminės, 10 anūkų ir 
15 anūkių ir 20 proanūkų 
surengė jai 114 m. gimimo 
partiją.

Philadelphia, Pa. — I. W.
Ehlmanas užpatentavo 
prietaisą, kuris, sakoma, 
suras lėktuve paslėptą bonp 
bą.

Sveikina
“Sveika Lillian! Sveikinu 

tave ir visą ‘Laisvės’ štabą 
iš saulėtos gražios Miamės. 
Gamta nepagailėio man 
gražaus oro. Kasdien šildo 
tarp 85-88 laipsnių. Sekma
dieniais lankau naują socia
li klubą — labai gražus. 
J. Lazauskiene.”

Mūsų Julytė nepamiršta 
pasveikinti nevyorkiečius. 
Ji kiekvienais metais vyks
ta į Floridą, ne tik dėl poil
sio ar šiaip praleisti laiką, 
bet už tai, kad ten gyvena 
jos duktė, žentas ir anūkė 
geltonploukė graži mergy
tė. Julės vyras, plačiai žino
mas biznierius Jonas La
zauskas, kuris turi užeigą 
Woodhavene, irgi neseniai 
lankėsi Floridoj — jis taip
gi nepamiršta newyorkie- 
čių, visuomet pasveikina 
raštu.

Julyte, pailsėk, praleisk 
smagiai laiką su savo šei
ma ir neužilgo grįžk, par
vežk mums to “puikaus 
saulėto oro” — svarbiausia, 
tai aidiečiai pasigenda ta
vęs. L. K—te

KVIETIMAS
ARROW PARK, N. Y.

Šeštadienį, kovo 30 d., Arrow 
Park Socialis Klubas ruošia buf- 
fetą. Bus skanių užkandžių, mu
zika ir kiti malonumai. Pasima- 
tysite su daugeliu gerų pažinan- 
čių draugų. Suaugusiems įžanga 
$3, o vaikams $1.50. Daugelis lie
tuvių yra dalyvavę Arrow Park 
parengimuose, ir visuomet links
mai praleisdavo daiką. Tad, kurie 
galėsite, prašomi dalyvauti.

Arrow Park, .Monroe, N. Y.

Kas ten darėsi!..
Bičiulis rašo iš Čikagos 

apie tai, kaip ten buvo pa
sitikta V. Tysliavienė, nu
vykusi su savo Tarybų Lie
tuvoje trauktu filmu.

“Kai kurie vaduotojai pa
sirodė tikrais pasiutėliais,” 
sako jis. “Pakampėmis rė- 
kalojo, ragino kitus, kad nei
tų žiūrėti Tysliavienės fil
mo apie Lietuvą...”

Tysliavienė buvo apsisto
jusi pas vieną savo draugę 
muzikę, tai tūli padūkėliai 
skambino šeimininkei, rei
kalaudami, kad V. Tyslia- 
vienę išmestų į gatvę...

Tai parodo, kokių dvikojų 
Čikagoje esama!

Menševikai, klerikalai ir 
jų sėbrai (vis vaduotojai) 
“Vienybės” leidėją puola už 
tai, kam ji nugabeno į Ta
rybų Lietuvą savo vyro, 
poeto J. Tysliavos, pelenus, 
kam ji, grįžusi, pasakoja, 
kad Tarybų Lietuva žygiuo
ja pirmyn, kad lietuviška 
kultūra ten kyla, plečiasi.

V. Tysliavienė ne tik de
monstravo savo filmą apie 
Tarybų Lietuvą; ji taipgi 
pademonstravo ir kitą įdo
mų dalyką: juostelėje Klo

vos. operą “Pilėnus,” parsi
vežtus iš Lietuvos.

“Pilėnai” — istorinė ope
ra, vaizduoja lietuvių tau
tos didvyrišką kovą prieš 
kryžiuočius. Na, lietuvių 
tautos atplaišoms tai labai ne
patiko.

Čikagos menševikų laik
raštis džiaugiasi, kad boi
kotuoto jams pavyko sulai
kyti kai kuriuos žmones 
nuo ėjimo pamatyti filmo, 
kad Tysliavienei demonst
ravimas filmo “neapsimokė
jo.”

Kada nors, kai kiti skai
tys apie tokius dalykus, ko
kius “vaduotojai”’dabar at
lieka, jie negalės atsistebėti 
tuo, kad :buvo tokių besme- 

! genių, kokiaiš dabar pasiro
do' “veiksniai.”

Pas Petrauską
Kitais reikaja.į^ .būdamas 

Manhattane; Aizsukau pas 
Pijų Petrauską. Radau jį 
ratukais “kaustytoje” kė
dėje sėdint." Jis joje gali 
kilnotis iš vienos vietos į 
kita. ;Kėdė nėra pilnai pa
togi, bet ji patarnauja iki 
įsigys tinkamesnę. Jo
dėtyje tokia priemonė kil- 
nojimuisi būtina. Jis 
užsakęs dideliais ratais 
dę, kuri bus lengvai vairuo
jama kambaryje ir ant šali
gatvio, atvirame ore pasė
dėti.

Klausti, kaip jis leidžia 
laiką, nebuvo pagrindo. Ma
čiau, ant stalo guli pora di
delio formato knygų ir 
kupstas žurnalų-laikraščių. 
Viena tų knygų: Dr. A. 
Margerio “150 dienų Tary
bų Lietuvoje,” o antra — 
J. Jurginio “Lietuvos Meno 
Istorijos bruožai.”

Pijus sakė knygas skai
tąs abi kartu. Kada pa
vargsta vieną skaitydamas 
imąs antrą., Pirmąją kny
gą skaitydamas gaunąs 
vaizdą, kaip dabar Lietuva 
atsikuria, o antroji knyga 
kietesnė, reikalauja iš skai
tytojo atidumo, kad pilnai 
įsisavinti turinį.

— Kada pavargstu besi
rausdamas tarp literatūros 
lapų, — sako Pijus, — pa
svajoju apie praeitį, apie 
pergyventus įvykius. Lai
kas bėga greit. Tiesa, ne 
visi prisiminimai yra malo
nūs, bet nuo tikrovės nepa- 
sikavosi, nepabėgti...

Pijus nesiskundžia savo 
gyyvenimu, žiūri į jį tikro
viškai.

Palinkėjęs jam sėkmės su 
šiurkštumais grumtis, iš
kiūtinau su mintimi vėl 
greit pasimatyti.

Jonas Jr.

jau
kė-

Charlotte, N. C. — Rie
gel Paper Co. čia steigia dL 
delį fabriku.

Ns

įdomu bus pamatyti tą 
kelionę filmuose

Balandžio 6-tą matykime 
įdomius filmus, Laisvės sa- w 7

Įėję.
•Filmai sukti Lenkijos ir 

Tarybų Sąjungos miestuose 
ir kaimuose tarsi gyvą pa
rodo tų vietovių gyvenimą. 
Juos gamino įžymus new- 
yorkietis Kazimeras 
wackis.

Prašome visus tą
rezervuoti pamatymui fil
mų ir susipažinimui su sve
čiu filmininku, kuris visą 
oereitą vasarą važinėjo Eu
ropoje.

No-

dieną

Rengėjai

Susirinkimas
LLD 1-osios kuopos susi

rinkimas įvyks kovo 27-tos 
vakaro 7:30, Laisvės salėje. 
Prašome visus narius at
vykti. Valdyba

New Yorkas. — 
tearte, Manhattane, 
jo rodyti tarybinį 
“Kijevo komedijos”.

Cameo 
pradė- 
filma

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIAI PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
45 W. 45th St. Tel. CI 5-7111
'"L11 .IL.' J". i..i.. i,

Saigonas. — Mieste kilo i Londonas. — Artimuos 
didelis gaisras. Sudegė virš, se Rytuose pakilo Nasse^io 
1,000 namų, liko 10,000 be-’ vardas, o TSRS įtaka suma
nančių. | žėjo.

BANKETAS
Pagerbimui Antano Bimbos, jo atsiekimu iš Vilniaus 

V. Kapsuko v. Universiteto istorijos mokslų 
garbės daktaro vardą

Įvyks Sekmadienį

Kovo-Mardh 31, 2-rę v. dieną
Iš anksto apsirūpinkite Banketo bilietu 

Bilieto kaina $3.50. Gaunami “Laisvės” ofise

Meninę programą atliks

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas

d

B:

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER 
. NclHe Ventienė, Nastė Buknienė, Ona Čepulienė, Koste RuSinskieftė

NEW NATIONAL HALL

Elena Brazauskienė
Solistė, sopranas

261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

KELRODIS Į NEW NATIONAL HALL
Automobiliais: Atvažiavus iš New Jersey Holland Tuneliu, va

žiuokite Williamsburg tiltu į Brooklyną. Pervažiavę tiltą laikykitės 
tiesiai ir įvažiuosite į So. 5th St. Už 2 blokų pervažiavus tiltą suki-, 
te į kairę Rodney Strcetu ir važiuokite apie 6 blokus, šalia iškelto 
kelio, iki Lorimer St. sukite į kairę, į Lorimer Street. Pervažia
vus parką bus Driggs Ave.; sukite j dešinę, į Driggs Ave., ir už 2 
blokų bus New National Hali.
KAIP PASIEKTI NEW NATIONAL HALL Iš NEW YORK CITY

Iš Times Square: Imti “subvėje” traukinį “Flushing-Astoria" 
stotyje “Queens Plaza" persimainyti į “GG-Greenpoint" traukinį 
išlipti “Nassau” stotyje. Ten nebetoli salė. yr
Iš Grand Central geležinkelio .stoties: “Subvėje (giliai nulipus)

paimti tą patį “Flushing-Astoria” traukinį ir persimainyti “Queensh 
Plaza" ir tt. '

Iš Pennsylvania geležinkelio .stoties: Paimit 8th Avė. “subvėje" 
traukinį “Queens-Jamaica" traukinį ir “Queens Plaza" stotyje per
sėsti į “GG-Greenpoint” traukinį ir išlipti “Nassau" stotyje.

Iš Brooklyno geriausias įvažiavimas į Driggs Ave. Lorimer gat-’ 
Taipgi ir Metropolitan Ave. 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 kper- 
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 
bet iki New National Hali dar tolokai reikėtų paėjėti.

Lorimer St. Husas iš Brooklyno patogus nuvažiavimui, 
išlipti tik davažiavus Driggs Avė., ir išlipus eiti j dešinę du 
ir bus New National Hali.

ir
ir

ve.

stoties,

Reikia 
blokus,

Važiuojant Jamaica linijos traukiniais, reikia išlipti Lorimer St. 
stotyje ir pereiti j Lorimer St. busą, važiuoti iki pervažiuosite par- 

I ką, ten bus Driggs Ave., išlipkite ir ejkitc j 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 į 
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 j dešinę, už keleto blokų 
bus Driggs Ave., sukite vėl j dešinę, į Driggs Ave., ir važiuokite iki' 
New National Hali. (Atrodo, gan daug pasisūkimų, bet jeigu ne
reikėtų sustoti užsimokėti už kelią bei tiltą, tai iš New Haveno ar
ba iš Hartfordo galima pasiekti salę beveik be sustojimo, nes iki 
pat įvažiavimo į Metropolitan Avė. nesiranda kelyje nė 
šviesos.)

Panašiai važiuojant per Whitestone Bridge, kuris įveda į 
Central Parkway, o tas įveda į Long Island Express. Na, 
važiuoti iki “Brooklyn’' rodyklės ir t. t.

Taip pat, kurie iš New Jersey pratę važiuoti per George Wash J 
ington Bridge ir Triboro Bridge, važiuokite į Long Island Express 
ir 1.1.

vienos

Grand 
ir vėn

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., kovo (March) 26, 1963




