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METAI 52-ji

‘ KRISLAI
Plienas ir prezidentas 
Gali būti audrų... 
Pamoka iš nelaimės
Apie įžymųjį kovotoją
“Geros valios žmonėms“ 
Jie apie savuosius 
Ar gali pragyventi?

— Rašo A. Bimba —

Visiems dabar aišku, kad 
mūsų prezidentas nusilenkė 
plieno trustui. Jau leidžia .jam 
plieno kainą kelti be didelio 
protesto.

O tai reiškia, kad vėl visos 
kainos pakils. Plieno trustą 
paseks kitos monopolijos.

Kaip bus su darbininkų al
gomis? Čia jau kita istorija. 
Prezidentas jau perse r g ė j o 
mūsų darbo unijas, k a d jos 
nereikalautų darbininkams al
gų pakėlimo.

Bet streikų audra gali kilti, 
turėtų kilti, šiemet vieno mi
lijono organizuotų darbininkų 
kontraktai (sutartys) su sam
dytojais pasibaigs. Kainų ki
limas vers darbininkus reika- 

algų pakėlimo.

> Povandeninio atominio laivo 
“Tresher“ n u s k e ndimas su 
129 jaunomis gyvbėmis tikrai 
baisi nelaimė. Visi tyrinėji
mai, visi ieškojimai kaltinin
kų žuvusiųjų nebeprikels.

Be to, juk tikraisiais nelai
mės kaltininkais yra tie, ku
rie priešingi nusiginklavimui ir 
atominių ginklų uždraudimui.

Išvada turėtų būti’ aiški: 
kurie norite panašių nelaimių 
išvengti, kovokite už taiką, už 
visišką nusiginklavimą!

Bet, žinoma, nei mūsų val
dovai, nei admirolai apie to
kią išvadą nė nesapnuoja. Jų 
sąžinė rami: jie pasiuntė žu
vusiųjų šeimoms užuojautą...

štai dar šilta mano rankoje 
šiemet Vilniuje gražiai išleista 
Stora knyga “Už liaudies lai
mę.“ Tai rinkinys atsiminimų, 
laiškų, korespondencijų, pra
nešimų vieno iš įžymiausių 
lietuvių tautos sūnų—Karolio 
Didžiulio (Grosmano). kurio 
gyvųjų tarpe jau nebėra nuo 
1958 metų. Tai buvo kovo
tojas, kurio dvasios ir ryžto 
^palaužė nei vargas, nei per
sekiojimai ,nei devynerių m.e- 
Sj buržuazinis Lietuvos kalė
jimas.

Puikų knygai įvadą apie Di
džiulio gyvenimą ir veiklą pa
teikia jo ilgametis draugas ir 
bendražygis R. Šarmaitis.

Ši graži knyga, man atrodo, 
turėtų tarnauti tiesiog neišse
miamu įkvėpimo šaltiniu šau
niajam Lietuvos jaunimui. Ma
tysite, su kokiu pasiaukojimu 
ir atsidavimu jūsų tėvai irmo-j 
tinos darbavosi ir kovojo, kad i 
nūdien jūs galėtumėte kurti 
naują ir šviesų gyvenimą.

Bet štai taipgi mano ranko
je anglų kalba taip pat Lietu
voje išleista anglų kalba bro- 
šiūraitė “Do You Know This 
Man?” Tai informacija apie 
karinį kriminalistą Antaną 
Impulevičių, kurį grąžinti į 
Lietuvos teismo rankas jau se
niai iš Dėdės Šamo reikalauja 
tarybinė vj>riausybė. Su šita 
informacija turėtų susipažinti 
amerikiečiai, kurie nė nežino, 
kokie sutvėrimai yra užterš? 
mūsų amerikinį gyvenimą.

Popiežius savo garsiąją en- 
*kliką apie taiką skiria “vi- 
ftfams geros valios žmonėms.“ 
Aišku, kad jis neturėjo gal
voje mūsų lietuviškų klerika
lų, neigi, pasakysiu, menševi
kų. Visi jie tebegieda senąją

XTąsa 6-tam pusi.) ,

Atsiliepimai apie 
Vatikano encikliką

' i

New Yorkas. — Karo 
kurstytojų spauda r a š ė, 
kad popiežius, pasisakyda
mas už taikų sugyvenimą, 
“eina pagal komunistų lini
ją”. “The Long Island 
Press” savo rašiniui uždė
jo antraštę: “Sovietinis pa
saulis sveikina popiežiaus 
atsišaukimą”.

Roma. — Komunistų 
dienraštis “L’Unita” rašo, 
kad pasaulis turėtų sekti 
popiežiaus atsišaukimą ir

Poetas Just. Marcinkevičius 
Amerikoje

visus nesutikimus rišti pa
sitarimų keliu.

Madridas. — Ispanijos
fašistų spauda rašo, kad po- ių asmenų tarybinių turis- 
piežiaus pasisakymas prieš [ tų grupė. Jų tarpe yra įžy- 
atominius ginklus ir už mus Lietuvos poetas Justi- 
taikų žmonių :
“prie esamų sąlygų yra ne- Vilniaus Pedagoginio insti- 
aiškus”.

Maskva. — Socialistinių (de. 
šalių spauda sveikina po
piežiaus pasisakymą prieš 
atominius ginklus, ir už vi
sų šalių taikų sugyvenimą.

Kubos pabėgėliai spiria ;
J. Valstijas pulti Kubą i

Miami, Fla. — Kubos pa- j zistencijos kelią su Kuba 
bėgėliai, priešakyje su Jo-1 ir nepildo pabėgėliams duo-1
se Miro Cardona, išleido 23 ‘ pasižadėjimo”.
puslapių piktą pareiškimą, 
kuriame kaltina prezidentą 
Kenedį ir JAV Valstybės 
departamentą už “sulaužy
mą pasižadėjimo pulti Ku- kalauja tokio peikimo prieš 

Kubą, kuris reikštų karą.
sako - JAV Valstybės depąrta-

ba”. v-
Kubos pabėgėliai 

kad JAV prezidentas Kene
dis, pasitarime su pabėgė
lių vadais Baltajame Na
me, kur dalyvavo ir Justi
cijos sekretorius, preziden
to brolis Robertas Kenedis, 
sakė, kad Kubos “paliuosa- 
vimas bus atliktas per mi- 
litarinį veikimą. Tam už
teks JAV šešių divizijų, ir 
tada jis ragino Kubos pa
bėgėlius stoti į Jungtinių 
Valstijų armiją”. Pabėgė
liai sako, kad dabar prezi
dentas Kenedis ir JAV vy
riausybė pasirinko “koeg-

Balandžio 17 d. vėlokai 
vakare į Niujorką Prancū
zų linijos lėktuvu atlėkė 27-

Washingtonas. — Jung- 
tinių Valstijų Valstybės 
departamentas parei š k ė, 
kad Kubos pabėgėliai rei-

Turistų grupėje yra viso
kių tarybinių tautų žmonių 
ir visokių profesijų: rašyto
jų,■ mokyto j ų, žurnalistų, 
darbininkų; yra vyrų, > yra 
ir moterų. Ir vis jauni žmo- 

sugyvenimą nas Marcinkevičius, taipgi j nes.
Turistai JAV bus apie mė

nesį laiko. Jų numatyta ke
lionė po Jungtines Valstijas 
yra tokia:

Balandžio 19 dieną išvyks-1 
• ta iš Niujorko.

Balandžio 19-24 dd. 
Springfield, Mass.

Balandžio 24 - 29 
Pittsburgh, Pa.

Bal. 29 — gegužes 4 dd.— 
Columbus, Ohio.

Gegužės 4-9 dd. — Wash
ington, D. C.

Gegužės 9-11 dd.—Phila
delphia, Pa.

Gegužės 11-15 dd. — Niu
jorke.

.Smulkiau apie svečius bus 
parašyta sekamuose “Lais
vės” numeriuose.

mentas sako, kad * Kubos 
pabėgėliai 'iškraipo* preži- 
dento Kenedžio mintį. Ir, 
tarpe kitko, $ako': V

“Jungtinių Valstijų 
riausybė, prie esamų

' gų, nėra pasirengus 
kad suteiktų Kubos pabėgė
liams autoritetą nusakyti 
Jungtinių Valstijų politiką 
ir planus linkui Kubos... 
Taipgi nėra pasirengus su
teikti pabėgėlių vad a m s 
$50,000,000, kad jie galėtų 
moblizuoti armiją karui 
prieš Kubą.”

IŠ VISO PASAULIO

tuto docentas Sigitas Kregž-

Justinas Marcinkevičius

bus

dd. —

/ I

100,006 angly demonstravo 
prieš atominius ginklus

vy- 
sąly- 
tam,

Damaskas. — Ir Jameno, Maskva. — Dienraštis 
respublika padavė prašymą “Pravda” rašo, kad SEATO 
priimti ją į Jungtinę Arabų bando palaikyti pietrytų 
Respubliką, kurią sudarys Azijos žmones kolonializmo 
Egiptas, Sirija ir Irakas. | vergijoje.

Londonas. —Kinijos pre-Washingtonas. — Rake
tų ir lėktuvų gaminimo kybos ministras Liu Gusa- 
Boeing Oo. pakėlė dėl 40,- nas Anglijoje bus per tris 
000 darbininkų algas ir pa- savaites.

|sirašė naują kontraktą.

Londonas. — Pirmadienį, 
balandžio 15 d.,> nuo 70,00 
iki 100,000 anglų susirinko 
į Hyde Parką ir demon
stravo reikalaudami už
drausti atominius ginklus.

Tai buvo ketvirta diena 
anglų demostracijų už tai
ką. Desėtkai tūkstančių 
žmonių atmaršavo į Londo
ną apie 100 mylių iš Alder- 
hiastono, Berkshire ir dau
gelio kitų miestų.

Susirinkime kalbėjo se
nelis mokslininkas Bert- 
randas Russelis. Jis sakė, 
kad Anglijos ir kitų Vaka
rų valstybių vadai pasirin
ko atominio karo kelią, kad 
ant šinįtų milijonų žmonių 
kapų bankininkai galėtų 
lobti... Russellis sakė, kad 
Anglijos valdžia slepia nuo 
laudies savo karo planus ir

apgaudinėja žmones kalbė
dama neva už taiką.

Tuo kartu demonstrantai 
išplatino desetkus tūkstan
čių brošiūraičių, kuriose iš
keliama viešumon Anglijos 
atominio karo planai.

Dabar Anglijos valdžia 
labai nustebus, kaip taikos 
šalininkai sužinojo apie 
tuos planus. Ji nei nebando 
tą užginčyti, tik įsakė slap
tajai policijai susekti, kas 
išdavė tuos planus.

Demonstraciją puolė apie 
700 raitų ir pėsčių polici
ninku ir virš l;000 civili- 
niais rūbais apsirengusių 
šnipų. Įvyko keli susirėmi
mai. Virš desėtką policinin
kų demonstrantai numetė 
nuo arklių. Policija suėmė 
anie 30 demonstrantų.

Ženeva. — Atsidarė par
lamentarinė konferencija, 
kurioje dalyvauja virš 200 
atstavų nuo 40 valstybių.

Sidnėjus. — Tūkstančiai 
australiečių ,prot e s t a v o 
prieš steigimą JAV karo 
bazių.

Vakarų Berlynas. — 
Miesto ribose virš 4,000 
JAV karininkų ir karių 
laiko karinius pratimus.

Bona. — JAV ambasado
riuj W. C. Dawlingas išvy
ko į Washingtoną. Jo vietą 
užima G. C. McGhee.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai atakavo 
valdžios dalinius Mekongo 
upės srityje.

Pekinas. — Kinija pla
nuoja statyti kelias galin
gas elektros gaminimo hid
roelektrines.

Tokio. — Japonijoje su
streikavo 110,000 plieno 
darbininkų. Jie reikalauja 
algų pakėlimo.

Rio de Janeiro. — Brazi
lija stato penkis laivus 
Meksikai, už kurių pasta
tymą gaus 10,000,000.

Paryžius. — Numatoma, 
kad Prancūzija priims JAV 
politiką atominių ginklų 
klausime.

San Francisco, Calif. — 
Sulaukęs 86 metų amžiaus 
mirė generolas W. O. Swee
ney.

TSRS už pašalinimą 
A-bombą iš Afrikos
Maskva. — Balandžio 15 , tos bando atomines bombas, 

dieną Afrikoje buvo mini- ’ “Pravda” reikalauja, kad 
ma “Laisvės diena”. Ta ’ Portugalija pasitrauktų iš 
proga Tarybų Sąjungos Angolos ir Mozambikos. 
Komunistų partijos dien- j “Laisvės dienos” minė 
raštis “Pravda” pateikė re-> j imą paskelbė Afro-Azijos 
dakcini, kuriame reikalau
ja, kad būtų baigtas kolo
nializmas, ir kad iš Afri
kos būtų pašalintos atomi
nės bombos.

“Pravda” aštriai kritika-

Solidarumo organizaci j a, 
kuri prieš' keleris metus 
abiejų šalių konferencijoje 
buvo suorganizuota.

“Pravda” aštriai kritika-1 Maskva. — TSRS moksli- 
| vo Prancūzijos imperialis- ninkai gręžia gilią skylę į 
tus, kurie Sacharoje nuola-1 Žemę Kurilų saloje.

Sako: Nuskendęs submarinas 
skleis radioakciją
— Tarybų Są-1 dens tekėjimas plaukia į 

; admirolas į Niūfaundlendo salos žuvi- 
Neišven- 
pavojus

Maskva. • 
jungos patyręs 
Ivands Isakovas rašo, kad i ninkystės sriti... 
Jungtinių Valstijų atomi- giamai radiacijos 
nis submarinas “Thresher” pasiskleis tarp New Yor- 
nuskendo, nes blogai buvo ko, Bostono 
pastatytas. ^Tis sako, kad lendo Atlanto vandenyne. 
JAV stato su didžiausia pa
skuba ir nepastato subma- j 
rinus tvirtai, o antra, kad 
JAV admirolai vertė sub
marine komandą daryti to
kius bandymus, .kokiems, jis 
nebuvo paruoštas. Toliau 
admirolas Isakovas rašo, 
kad nuskendęs submarinas 
su atominėmis medžiago
mis sudaro radiacijos pa-, 
voių. Jis rašo:

“Nuskendęs Jungt i n i ų 
Valstijų atominis submari
nas su atominiais variklio 
užtaisymais ir, raketomis 
sudaro dar dideli radiaci- \ gesys patvirtina TSRS ad- 
jas pavojų ir todėl, kad jis mirolo Isakovo išvadą, kad 
nuskendo ‘"šiaurinėje Gulf- “Thresher” nebuvo pakan- 
treamo srovėje, nes van- i karnai tvirtai pastatytas.

ir Niufaund-

Washingtonas . — JAV
1 admirolas H. G. Rickover is, 
kuris skaitomas “atominiu 
submarinų tėvu”, nes jis 
yra jų šalininkas, sako, kad 
nuskendęs submarinas ne
sudaro radioakcijos 
jaus.

Jungtinių Valstijų 
laivyno specialistai 
patikrinti planus ir statybą 
naujų dvidešimt dviejų ato
minių submarinų, kurie 
statomi panašūs į nusken
dusį. Šis JAV admirolų el-

pavo-^

karo 
įsakė

Thresher” nebuvo pakan-

Vėliausios žinios
Maskva. — Balandžio 14 

i mokslininkai 
iššovė 14-tą satelitą vardu 
“Kosmosas”. Jis skraido 
aplinkui Žemę apibėgdamas 
per 92 minutes.

Havana. — Kubos vy
riausybė paskelbė, kad Fi- dieną TSRS 
delis Kastro gavo Tarybų 
Sąjungos pakvietimą vyk
ti į Maskvą. Kubos prem
jeras vyks į Tarybų Sąjun
gą gal pirm Gegužės pir
mosios.

, Great Neck, N. Y.
Pats mūsų senas veikė

jas ir mylimas draugas Po
vilas Beeis telefonu prane
šė mums liūdną žinią, kad 
po gana ilgos ir sunkios li
gos mirė jo duktė OLGA 
JEAN BECHIS. Jos

Kubos pabėgėliai 
provokuoja karą

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėliai bando priversti 
prezidentą Kenedį eiti jų 
padiktuotu keliu. Jie ir res
publikonai puola Kenedžio

palaikai pašarvoti 190 dabartinį. nusistatymą^ Ku-
XUIUUI'1,11VV1V Filed- ....
nėr Funeral Home. Velione invazijos į Kubą.
Middleneck Road, Flied-

bus laidojama šeštadienį, 
balandžio 20 d., 10 vai. ryto.

Visas “Laisvės” perso
nalas reiškiame giliausią 
užuojautą draugams Be- 
čiams šioje didelio liūdesio 
valandoje.

Londonas. —Anglijos ge
ležinkeliečiai ruošiasi prie 
streiko.

Budapeštas. — Vengrijo
je amnestavo 3,500 politi
niu kaliniu.

bos klausime ir reikalauja.

Didesniam spaudimui pa
bėgėlių vadas Miro Cardo
na neva buvo padavęs re
zignaciją iš vadovybės. Ku
bos pabėgėlių komitetas re
zignacijos nepriėmė, bet 
piktai kritikavo Kenedžio 
politiką. Prie jų prisidėjo 
tokie, kaip senatorius Gold
water is ir N. Y. gubernato
rius Rockefelleris.

Washingtonas. — 1962 
metais JAV Buvo javais 
apsėta 288,000,000 akrų.

Roma. — Velykų dieną 
j šv. Petro aikštėje buvo su- 

klausyti popiežiaus kalbos 
už taiką.

Adenas. — Tarp Jemeno * sirinkę 300,000 žmonių iš-
respublikos dalinių ir mo
narchist!} įvyko susirėmi
mas Saudi. Arabijos pasie
nyje. Iš abiejų pusių krito 
virš 500 žmo'nių.

Princeton, N. J. — Su
laukęs -82 metų amžiaus mi
rė žymus chirurgas Dr. A. 
O. Whipple.

Vientiane.' — Laoso kai
rieji sumušė priešus, Plane 
dės Jarres srityje.

Londonas. — F. 
Anglijos prekybos 
prezidentas, vyks 
mams į Kiniją.

Errollis, 
tapybos 

pasitari-

Londonas. — Vladimiras 
Aškenazis, TSRS pianistas, 
pasiliks gyventi Anglijoje.

Jakarta. — Traukinys iš
ėjo iš bėgių ir nelaimėje 
žuvo 37 žmonės.

Maskva. — TSRS pasky
rė militarinių raketų jėgų 
komandieriumi maršalą 
Nikalojų Krylovą.

Oslo, Norvegija.—Nukri
to lėktuvas ir žuvo 12 žmo
nių.

Saigonas. — čia vėl įvy
ko didelis gaisras, sudegė 
1,000 gyvenimo namų, liko 
6,000 benamiu.

Portsmouth, N. H.—JAV 
karo laivyno specialistai 
mano, kad submarinas 
“Thresher” sulūžo.

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinė Respubl i k a 
nedidins savo armijos.

Helsinkis.—TSRS ir Suo
mija padidins prekybą.
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Dar penki!
JUSTICIJOS DEPARTAMENTO sekretorius Ro- 

bert Kenedis šaukia dar penkius asmenis į SACB (Sub
versive Activities Control Board) apklausinėjimui, o tai 
reiškia vertimui registruotis “svetimos valstybės agen
tais.”

Penki šaukiamieji asmenys yra sekami: Irving Po
tash, Will Weinstone, Mildred McAdory ir Daniel Ru
bin—iš Niujorko; Thomas Nabried,—iš Filadelphijos.

Ligi šiol jau penkiolika asmenų buvo “tyrinėti” (su 
šnipų pagalba), dabar dar penkius prideda. Įdomu tai, 
kad pirmųjų penkiolikos apeliacijos yra įteiktos federa- 
liniam teismui; įdomu tai, kad visas reikalas atiduoda

mas teismui, kad jis išspręstų McCarrano akto teisėtu
mą. Mums rodosi, valdžia turėtų palaukti, kuo užsibaigs 
teismuose bylos anų penkiolikos. Bet ne! Justicijos depar
tamentas ieško, gaudo, verčia registruotis bet kokius 
“nužiūrėtus asmenis” vis tik tam, kad padarytų gynė
jams daugiau išlaidų, kad įvarytų baimės pažangiuo
siuose darbo žmonėse.

Yra įkurtas Gus Hali—Benjamin J. Davisui ginti 
komitetas, kurio pirmininkė —Elizabeth Gurley Flynn. 
Jinai praneša, kad šis komitetas gins ir penkis suminė
tuosius asmenis. Advokatai: John J. Abt ir Joseph Forer.

Elizabeth Gurley Flynn atsišaukia į visuomenę, kad 
ji padėtų padengti bylinėjimosi išlaidas, taipgi, kad žmo
nės siųstų Justicijos departamento sekretoriui protestus 
dėl puolimo ir persekiojimo nekaltų darbininkų klasės 
veikėjų. Ji prašo visuomenės aukoti apsigynimui kas po 
kiek išgali. Adresas: Hall-Davis Defense Committee, 
Room 1225, 22 East 17th St., New York 3, N. Y.

JAV ir dipukai
JAV YRA DAUG KUBOS pabėgėlių - kontrevoliu- 

cionierių. Juos mūsų šalies valdžią; globoja, jiems teikia 
finansinę pagalbu, -jiems moka algas* ir kitokiais būdais 
šelpia. į'

Kubos kontrevoliucionieriai sako: mes nuverstume 
Kastro vyriausybę Kuboje, jei tik mums JAV “padėtų”a 

Kitais žodžiais: jie visa,daro, kad JAV įsitrauktų į karą 
prieš revoliucinę Kubą, kad juo greičiau grąžintų ten 
fabrikantų ir dvarininkų viešpatavimą.

Vienas bandymas jau buvo padarytas—prieš dve
jus metus laiko ten buvo bandyta padaryti inva
ziją, bet ji nepavyko; Kubos liaudis sumušė įsiveržėlius, 
daugiau kaip tūkstantį jų paėmė į nelaisvę. Tik neseniai1 
karo belaisviai buvo grąžinti į JAV, ir prezidentas Kene
dis juos mielai sveikino, teikdamas viltį, kad bus kita in
vazija, “kuri laimės”.

Na, ir Kubos kontrevoliucionieriai laukia—laukia, 
kada gi bus kita invazija į Kubą, kada JAV pradės karą.

Tų kontrevoliucionierių vadas tūlas Jose Miro Car
dona aną dieną apkaltino prezidentą Kenedį tuo, kad jis 
nesilaikąs savo duoto- žodžio, kad užuot pradėjęs prieš 
Kubą karą, prezidentas ieško taikaus sambūvio, koeg
zistencijos.

Valdžia nebegalėjo dėl šio kaltinimo tylėti. Valsty
bės departamentas pareiškė, kad prezidentas Kenedis 
jokių panašių Cardonai pažadų niekad nėra davęs. Vals
tybės departamentas sako: pabėgėliai neturį teisės nu
statyti Jungtinėms Valstijoms užsieninės politikos; jei
gu Valstybės departamentas, sako pareiškimas, klausy
tų Kubos dipukų kontrevoliucionierių, tai tuojau prasi
dėtų tarp JAV ir Kubos karas, o tas karas galėtų virs
ti pasauliniu.

Kitais žodžiais, Valstybės departamentas jau atsi
sako šokti pagal Kubos kontrevoliucionierių muziką.

Kaip žinia, tas pats Cardona andai reikalavo, kad 
JAV valdžia paskirtų jam $50,000,000 organizavimui 
Kubos pabėgėlių armijos, kuri galėtų kariauti prieš Ku
bą. Valdžia atsisakė tai daryti.

Kaip matome, JAV valdžia prisivirė tiek daug ko
šės su Kubos pabėgėliais, kad dabar jau nebežino, kas 
ją išvalgys.

, — o —
NE VIEN TIK KUBOS pabėgėliai sudaro galvosū

kį Dėdei Šamui; tą patį daro ir kitų šalių pabėgėliai, at
plaišos įvairių socialistinių tautų.

Paimkime lietuviškus “vaduotojus”—jie • taip pat 
nori, kad JAV jiems “padėtų”, kad skelbtų karą Tary
bų Sąjungai, kad sudarytų sąlygas jiems grįžti į Lietu
vą smaugti darbo žmones. Panašiai daro ir Lenkijos, ir 
Čekoslovakijos, ir Vengrijos, ir kitų socialistinių šalių 
dipukai. Vieno dalyko jie nori: tegu JAV jiems “pade
da”, o jie patys išlaisvinsią tas šalis be didelio vargo.

Ir tik pagalvokime, kas būtų, jei JAV klausytų tų 
liaudies priešų, jei eitų jiems “padėti”. Būtų karas, — 
baisus, pasaulinis karas. Nereikia nei sakyti, kad Wash- 
ingtono valdžia karo dabar nenori, bijo, nes tai, be kit
ko, padalytų kapitalizmui galą.

Vėliausi duomenys iš Washingtono skelbia, kad val
džia pradės atimdinėti visokias kpntribucijas, teikiamas 
dipukams. Lietuviškieji “veiksniai” jau pradeda rėkti, 
skųstis, kad juos Kenedis nuskriausiąs.

Iš savo pusęs mes pasakysimo- su Kuba reikia at-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DAR APIE TĄ
JŲ KONGRESĄ

Nors jau pas mus buvo 
rašyta apie klerikalų .'if fa
šistų ruoštą" Pietų Ameri
kos lie t u vijų “kongresą,” 
vykusį Montevidejuje, ta
čiau ne pro šalį bus paduo
ti ir montevidejiečių “Dar
bo” pasisakymą. O jis, š. 

| m. kovo 29 d. laidoje, šitaip 
rašo:

Mūsų teisėti pranešimai lie
tuvių visuomenei buvo pa
grįsti visai teisingais faktais 
apie jėzuitų vadinamąjį “kon
gresą,” kurį organizavo “tė
vai” jėzuitai Montevidejuje 
22-25 vasario ir kuriame tal
kininkavo Argentinos marijo
nai ir Brazilijos jėzuitai.

Taip kaip buvo “Darbe” 
rašyta, kad bus atvežti, po 
apgaule, bažnytiniai chorai ir 
davatkos. Taip ir buvo. Iš 
Buenos Aires dalyvavo “šven
tos Cicilijos” choras, iš Bra
zilijos — Sao Paulo davatkos 
ir “minyškos” (vienuolės), ir 
vėliau, kaip paaiškėjo, minė
tas “suvažiavimas” buvo gry
nai klerikalinio pobūdžio. At
skirais jėzuitų talkininkais 
buvo tūlas dr. Sungaila iš 
Kanados ir J. Kapočius iš 
šiaurės Amerikos.

Visos monotoniškos jųjų kal
bos nuobodino dalyvius, o, 
prie to, tolimi svečiai pasirodė 
tokios žemos kultūros, kad nei 
nepasveikino Urugvajaus lie
tuvių, nors galėdami padaryti 
—kalbėdami valandą ir pusę 
per radijo bangas. Veltui 
prie priimtuvų laukė lietuviai 
išgirsti jųjų žodį!.. Ponai 
lietuvių neapkenčia. Jie ap
lankė valdžios reakcinius par
eigūnus, surųošėi jbankįętą, ' iš
laistė daug gerini ų ‘ ir po 3- 
jų dienų susirinkę “Ą^enėjo” 
šašlėje,’> kur jėzuitas, Jonįąį 
Giedrys, : Rezoliucijų galva, 

i ruošė ir šapirografu išspaus
dino “rezoliucijjų” tepelijus,, .ir 
išdalinę susirinkusiems, . Tųę-. 
se lapeliuose, pirihoje vietoje, 
smerkė Urugvajaus Lietuvių 
Centrą už tai, kad Centras iš 
anksto juos dėrųaskavo savo 
išleistuose sieniniuose plaka
tuose.

Patirta, kad daugelis daly
vavusių “turistų” visai nieko 
nesuprato apie ką buvo kalba
ma, jie sakėsi norėję matyti 
tik meninę programą ir ap
lankyti savo pažįstamus ir gi
mines.

Labai būdinga tas, kad jė
zuitų “turistinis” suvažiavi
mas sutapo su Urugvajaus 
darbo liaudies kova už algų i 
pakėlimą. Dėl tos priežasties 
buvo sulaikytas transportas ir 
elektros šviesa. Susibūrę į 
mažas sales prie žibalinės 
šviesos, atrodė kaip koki vai
duokliai ir visai nejaukiai jau
tėsi jųjų atvežtieji žmonės.

JUGOSLAVIJA 
PRIIMA NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS praneša iš 
Belgrado įdomią žinią-apie 
naujos Jugoslavijos konsti
tucijos priėmimą. Skaitome:

JFLR Sąjunginė liaudies 
skupščina iškilmingai pritarė 
naujajai Jugoslavijos konsti
tucijai. Pradinis konstitucijos 
projektas buvo paskelbtas pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesį. 
Jis kelis mėnesius buvo pla
čiai svarstomas visuomeninėse 
organizacijose, piliečių susi
rinkimuose, spaudoje. Po dis
kusijos projektas buvo žymiai 
pakeistas.

Pagal naująją konstituciją 
Jugoslavija vadinsis Jugosla
vijos Socialistinė Fede
ratyvinė Respublika. J S F R 
sudaro šios socialistinės res
publikose Bosnija ir Hercego
vina, Makedonija, Serbija, Slo
vėnija, Chorvatija ir Juodkal
nija.

Pirmajame konstit u c i j o s 

steigti diplomatinius ir prekybinius ryšius. Reikia pri
pažinti Lietuvos tarybinę respubliką, gyvuojančią jau 
daugiau kaip 20 metų. Reikia atimti iš dipukų visokias 
privilegijas, kad jie, jomis naudodamiesi, negalėtų 
drumsti ramybes mūsų šalyje. ' •

s t r a i p s n y j e sakoma, kad 
“JSFR yra sąj'unginė savano
riškai susivienijusių lygiateisių 
tautų valstybe ir socialistinė 
demokratinė sandrauga, ku
rios pagrindas — darbo liau
dies valdžia ir saviva Ida.’’ 
8-ajame straipsnyje pabrėžia
ma, kad “gamybos priemonės 
ir kitos visuomeninio darbo 
priemonės, rūdynai ir kiti 
gamtos turtai yra visuomeninė 
nuosavybė.”

Įžanginėje dalyje konstitu
cija skelbia taikų sambūvį 
JSFR užsienio politikos pa
grindu.

Konstitucija įveda vicepre
zidento postą ir atskiria pre
zidento ir vyriausybės (Sąjun
ginės vykdomosios večės) pir
mininko funkcijas. Pagal se
nąją konstituciją vyriausybės 
pirmininko pareigas ėjo res
publikos prezidentas.

Konstitucija apriboja pakar
totinį deputatų išrinkimą ir 
numato, kad atstovavimo or
ganai atnaujinami. Kas dve
jus metus bus perrenkama pu
sė kiekvienų skupščinos rūmų. 
Niekas negali būti išrinktas 
vienų ir tų pačių skuščinos rū
mų deputatu du kartus iš ei
lės. Sąjunginės vykdomosios 
večės nariai ir kai kurie par
eigūnai gali būti savo postuo
se ne daugiau kaip du termi
nus iš eilės. Be to, kad būtų 
galima juos pakartotinai iš
rinkti arba skirti, turi būti 
“pagrįstos priežastys.” Res
publikos prezidentą renka Są
junginė skupščina ketveriems 
metamsę ir jis gali būti pa
kartotinai išrinktas tik dar 
vienam ketvertų metų laiko
tarpiui. Pastarasis apriboji
mas netaikomas Josifui Broz 
Tito.

Sąjunginę skupščina suda
ro penkeri rūmai: Sąjunginė 
večė, ekonomikos klausimų 
večė, ^vj-ie t į m o ir kultū
ros klausimų (večė, socialinės 
politikos ir sveikatos apsau
gos večė, organįzacinė-politinė 
večė. -Be- to^ Sąjunginės večės 
deputatai, išrinkti nuo respub- 

;lįkų skupščinų įr; autonominiu 
kraštų skupščinų, sudaro Tau
tybių Večę. Šiai večei “konsti
tucija paveda ginti Jugoslavi
jos tautų lygiateisiškumą ir 
konstitucijos nustatytas res
publikų teises.”

Savo pranešime skupščinos 
sesijoje konstitucijos komisijos 
pirmininkas E. Kardelis, be 
kito ko, pasakė, kad naujoji 
konstitucija yra svarbus 
žingsnis į priekį, vystant soci
alistinę Jugoslavijos visuome
nę, kad ji užtikrina vadovau
jantį darbininkų klasės vaid
menį valstybinės valdžios sis
temoje.

Be to, sesija priėmė naujo
sios konstitucijos gyvendini
mo įstatymą, rinkimų įstaty
mą ir Sąjunginės večės orga
nizavimo įstatymą.

Skupščina po penkerių me
tų veiklos priėmė nutarimą 
dėl savo paleidimo ir paskyrė 
naujus rinkimus. Rinkimai į 
skupščiną įvyks 1963 metų 
birželio mėnesį.

PABALTIJYJE
Aną dieną “The New York 

Timeso” korespondentas 
Maskvoje rasė apie tai, kas 
šiandien darosi Pavaltijyje, 
t. y., Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Šios trys respubli
kos ekonomiškai auga labai 
sparčiai, ir jos siekiasi savo 
pramonę taip suderinti, kad 
viena kitą papildytų, kad 
šis Tarybų Sąjungos kam
pelis pražydėtų dar ligi šiol 
nematytu žiedu.

Vilniaus “Tiesa” (§✓ m. 
bal. 11 d.) apie tai parašė 
įvedamąjį, kurį mes čia pa
duodame :

Kaip ir visa mūsų šalis, eko
nominio ir kultūrinio pakilimo 
keliu eina tarybinis Pabalti- 
jys. įspūdingai apie tai kalba 
didžiulis statybų mastas. Pa-

------------ ... — 
baltijo respublikose tiek naujų 
statybų, kiek iki šiol niekuo
met nebuvo. Po kelias ir net; 
keliasdešimt jų — kiekviena
me miė'ste ir miestelyje, o taip 
pat ir kaimo vietovėse. Sto
ra knyga susidarytų, jeigu pa
bandytume vien išvardyti sta
tomas įmones, elektrines, ce
chus. šiame žemėlapyje mes 
matome tik pačias didžiausias 
statybas, kurios, stojusios ri
kiuotei!, įneš daug naujo, pra
turtins ne tik Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos pramonę, bet 
turės didelę reikšmę šalies 
liauddies ūkiui. Ne veltui 
daug objektų, kuriuos jūs ma
tote, įtraukti į svarbiausiųjų 
šalies statybų sąrašą.

Kas tai per statybos?
Visų pirma tai — trys se

sės — elektrinės: Pabaltijo 
VRES Narvoje, Pliavinės HES 
ties Aizkraule ir Lietuvos 
VRES Elektrėnuose. Šiemet 
čia bus nuveikti dideli dar
bai. Vienas šalia kito, Kė
dainiuose ir Jonavoje auga du 
milžinai — chemijos kombai
nas ir azotinių trąšų gamykla.

Pabaltijo respublikose ypač 
puoselėjama chemijos pramo
nė — viena iš jauniausių, bet 
ir viena iš perspektyviškiausių 
pramonės šakų . Ji išleidžia 
vis naujus gaminius, kurie pa
lyginti pigūs ir labai reikalin
gi vartotojams bei liaudies 
ūkiui. Štai labai pajėgios dirb
tinio pluošto gamyklos kuria
mos Kaune ir Daugpilyje, stik
lo pluošto įmonės — Valmie- 
roje. Chemijos pramonės ga
mykla statoma Kochtla-Jarvė- 
je, plastmasių—Olainėje.

Trys didelės ' šiuolaikinės 
įmonės gamins statybines me
džiagas. Brocene (Latvijos 
SSR) — cementą ir šiferį, Pa
nevėžyje — stiklą, o naujasis 
Talino kombinatas —#namus. 
Praeis palyginti nedaug laiko, 
ir plačiai bus žinomi televizo
riai su Šiaulių gamyklos ženk
lu, plačiai bus naudojamas ku
ras, pagamintas Vyru (Estijos 
TSR) durpių-brikeljų gamyk
loje., Liaudies ūkis gaus nau
jus prietaisus iš Tartu ir me
džio gaminius iš Piarnu. Dar 
daugiau laivų su kroviniais iš 
visų pasaulio šalių atplauks į 
rekonstruotą Klaipėdos uostą, 
o taip pat užsuks į Ventspilį, 
kur statoma nauja naftos ba
zė.

Šios statybos — tai Pabal
tijo respublikų darbo žmonių 
pasididžiavimas. Mes supran
tame, jog tokį didelį stątybų 
mastą pasiekti įgalino tarybi
nė santvarka ir broliškas są
junginių respublikų bendra
darbiavimas. Statybininkų ko
lektyvai šiose statybose pluša 
su dviguba energija ir pasiry
žimu. Juos įkvepia džiaugs
mas, kad teko laimė dirbti 
priešakiniuose komunizmo sta
tybos baruose.

APIE JŲ FONDUS
Kanadiškis “Liaudies bal

sas” rašo:
“Tėviškės žiburiai” parašė 

vedamąjį apie fondus. Iš jo 
sužinome, kad “vaduotojai” 
turi visą glėbį fondų. Pavyz
džiui: Tautos fondą, Nepri
klausomybės fondą, Šalpos 
fondą, Kanados Lietuvių fon
dą. Prie to dar yra ir kitų 
fondų, kaip tai bažnyčiai sta
tyti, mašinoms pirkti, studen
tams remti irt. t.

Visų tų fondų globėjai no
ri dolerių. Ir kam jie bus 
naudingi, jeigu jie bus tušti?

Beje, nekurie iš tų fondų 
gali minėti dvidešimties metų 
sukaktuves. O kaip atrodo, 
tai jie nei kiek ne pilnesnį, 
kaip kad buvo pirmais me
tais. Reiškia, vadavimo dar
bas gana iškaštingas. O re
zultatų nematyti jokių.

Matyti, kad rinkimas aukų 
sunkėja, nes prašoma, kad pa
aukotų po didesnę sumą, tai 
“vaduotojai” nebelįstų į akis, 
o vertųsi iš palūkanų. Bet 
norint išsiversti iš palūkanų, 
reikia gražios sumelės banke. 
Bankai, kaip žinia, moka labai 
mažas palūkanas. Taigi, “va
duotojų” rėmėjai turės gero
kai savo kišenes patuštinti.

Mes sakome, joks galvo
jantis lietuvis neturėtų 
tiems fondams duoti nė 
cento!

IŠ LAIŠKŲ
Mieli draugai!

Bene gerokas laikas bus 
praėjęs nuo mano paskuti
nio laiško Jums. Bet kaž
kaip daug įvairių reikalų 
susidėjo, jokios laiko pro- 
šveistės nebuvo.

Kaip žinote, pas mus pra
ėjo rinkimai labai vieningai. 
Naujoji Aukščiausioji Ta
ryba žymiai skiriasi nuo 
'buvusios, nes daugiau kaip 
83 procentai visai naujų na
rių išrinkta deputatais. Ne* 
bėra visos eilės senųjų, taip 
sakant, “tradicinių” depu
tatų, kurie būdavo vis per
renkami . Atėjo naujos, jau
nos jėgos.— tai labai ge
ras reiškinys. Malonu ma
tyti naują pamainą, atei
nančią tęsti senosios kartos 
darbu.

Per paskutinius mėnesius 
įvyko net du Centro Komi
teto plenumui. Vienas—dėl 
ateistinio darbo stiprinimo, 
kitas — kovai teisėtvarkai 
suaktyvinti, kad galėtų 
išnaikinti vis dar pasitai
kančius antivisuomeni n i u s 
reiškinius, krimi n a 1 i n i u s 
nusikaltimus. Tu nelemtu 
liekanų iš praeities, deja, 
dar tebėra ir tebedrumsčia 
kūrybinį darbą.

Be abejo, žinote apie di
dįjį žemės ūkio darbuoto
jų pasitarimą, kuris kovo 
gale įvyko didžiojoje Kauno 
sporto halėje. Ten buvo 
daug daugiau už 4,000 žmo
nių, susirūpinusių spartes
niu žemės ūkio kėlimu. Sun
ki buvo šioji žiema po taip 
nelengvos vasaros ir šlapio 
rudens. O dabar ir pavasa
ris taip užsitęsė. Nors jau 
balandžio vidurys artėja, o 
dar šalčiai smarkūs, dar 
sniego laukuose ir miškuo
se daug, žemė giliai įšalusi. 
Upėse dar ledas nepajudė
jo. Tik paskutinėm dienom 
kiek ima atšilti. Kažin ko
kius prajovus atneš ši va
sara?

Reikia pasakyti, kad ma
lonūs įspūdžiai buvo iš to 
didžiulio pasitarimo, kuria
me buvo atst o v a u j a m a s 
naujasis mūsų socialistinis 
kaimas. Tik prieš 15 metų 
platesniu mastu buvo pra
dėtas kaimo pertvarkymas 
kolektyviniais pagrindais, o 
štai kaip jau tvirtai kolūki
nė santvarka įsigalėjo. 
Nors, žinoma, dar nemažai 
trūkumu tebėra, bet mažai 
būtų tokių, kurie norėtų 
grąžinti senąją tvarką kai
me, kada žmogus buvo 
vargšas žemės kurmis, tuo 
labiau buržuaziniais laikais, 
kada valstietis turėdavo 
atiduoti kilogramą sviesto 
už 10-15 dėžučių degtukų.

Kretingos “Laisvės” vilnonių audinių audėja Rūta Katkutė 
pirmoji įrašė savo įsipareigojimuose: “Mūsų rankomis su
kurtos materialinės gėrybės turi džiuginti žmones. Pasižadu 
išleisti tik aukštos kokybės dirbinius.”

Graži merginos iniciatyva netrukus pasklido visoje įmonėjejį 
Atsirado šimtai pasekėjų. Kai fabriko kolektyvas susirinko 
iškelti kandidatų į Tarybų Lietuvos parlamentą, R. Katkutė>. 
kandidatūra buvo visų vieningai paremta.

—Ji mūsų neapvils,—kalėjo darbininkai.
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Teko dar dalyvauti Kom

jaunimo Centro Komiteto 
plenume, pasikalbėti su jau
nuoliais, kurie atstovauja 
185,000 mūsų respublikos 
komjaunimo armijai. Prieš 
kelias dienas, balandžio 4 ir 
5, turėjome platų pokalbį su 
kūrybinių darbuotojų atsto
vais j ų pasitarime, skirta
me atitaisyti kai kuriuos 
formalistinius nukrypimus, 
kuriais užsikrėtė ir vienas 
kitas mūsų jaunesniosios 
kartos kūrėjų. Paskui dar 
spėjau nuskristi į Maskvą^ 
dalyvauti TSRS A. T. Pre-/ 
zidiumo posėdyje. Ir dar* 
daug galėčiau išskaičiuo
ti reikalų ir darbų. Tuo 
labiau, kad ruošiamės mūsų 
naujosios A. Tarybbs^sesi- 
jai, kuri įvyks balandžio 18 
diena. c

Tiesa, teko girdėti, kad į 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos pavasarinius posėdžius, 
kuriuose eilę metų man tek
davo dalyvauti, kaipo tary
binės delegacijos narys da
lyvaus TSRS Aukšč. Tary
bos deputatas nuo mūsų 
respublikos Algirdas Žu
kauskas. Tie posėdžiai įvyks 
šį kartą Šveicarijoje, Loza
nos mieste.

Šia proga prašau priimti 
labas dienas ir geriausius 
linkėjimus Jums, Jūsų na
miškiams ir visiems laisvie- 
čiams.

Jūsų
Justas Paleckis 

Vilnius, 1963. IV. 10.
-------------------

Alpinistai buvo ant * 
“Pasaulio stogo”

Pamyras —“pasaulio sto
gas” — nuo senų laikų vi
lioja alpinistus. Čia yra vir
šūnių, kuriomis dar nežen
gė žmogaus koja.

Praėjusią vasarą Pamy
re buvo surengta didelė ek
spedicija. Joje dalyvavo 6 
tarybiniai ir 12 britų alpi
nistų. Ekspedicija truko 
apie du mėnesius. Centrinis 
jos įvykis buvo įkopimas į 
“Komunizmo” viršukalnę, 
kurios aukštis 24,360 pėdų. 
Tai aukščiausia Tarybų Są
jungos viršūnė. Be to, eks
pedicijos dalyviai įkopė į 
niekieno prieš tai dar neį 
veiktą viršūnę, kurią jie 
pav a d i n o “Sandraugos” 
vardu. Jos aukštis—apie 
pusšešto kilometro.

Šiai ekspedicijai pagerbti 
TSRS Sporto daugijų ££ 
organizac i j ų sąjungos 
Centro tarybos prezidiu* 
mas įsteigė atminimo me
dalį. Ir štai šiuo medaliu 
apdovanoti ekspedicijos da
lyviai — tarybiniai alpinis
tai. i •



I

įj. GRIGIšKIS

'ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Ieva T. Mizariene 

•i

Moterų pasaulyje
Klausimai ir atsakymai

Naujos priemonės rasinei 
diskriminacijai išlaikyti
Kad kaip nors apeiti fede- 

ralinius įstatymus, baltieji 
šovinistai sugalvoja visokių 
priemonių, kaip geriau iš
laikyti rasinę diskriminaci-

ten užpuolimai daryti. “Vi
olin III” laivas buvo užpuo
limui paruoštas Naples 
prieplaukoje, Floridoje. Už
puolimų vadovybės centras 
randasi Miami mieste.

Dabar, kai prez. Kenedis 
pasisakė prieš šiuos nele
galius užpuldinėjimus, gal 

! bus jau sunkiau iš Jungti
nių Valstijų teritorijos da
ryti naujus užpuolimus. Bet 
kubiečiai pabėgėliai pareiš-

Nauja priemonė d a b a r Į 
naudojama St. Louis., Mo. 
West End sektoriuje gyve
na apie 60 procentų negrų 
ir 40 procentų .baltųjų. Bet 
fhokyklose ten negrų vai
kai sudaro 90 procentų. Ir 
tose mokyklose yra išskirti 
kambariai negrų vaikams 
ir baltųjų vaikams, kad jie1 
visai nesimaišytų.

Paviršutinai atrodo, kad 
ten mokyklose jau nebėra 
diskriminacijos, nes ir neg
rai, ir baltieji vaikai eina 
pro tas. pučias mokyklos du
ris vidun? Tačiau, viduje 
jie išskiriami: negrai eina į 
iiems nuskirtus kambarius, 
baltieji—į kitus kambarius, smarkiai pasivaišinti tvirta 

[degtine, tai persivaišinę 
daugelis ir kalėjimus užpil- 

Dabar pasirodo, 
kad įstatymams prasižengi
mai žymiai sumažėjo ir ka

lėjimai aptuštėjo.
Žinoma, jeigu streikas ge- 

’ rokai pasitęstų, tai girtuok- 
... , . ... . . liai susirastų priemones sa-tik baltųjų vaikai mokomi. |vo trošku]į tenkinti At. 
Miestavi autobusai juos ten i Ri nįmažai nel ]; 
nuveža ir parveža. Tie au-|b ; kaj mug A. 
tobusai naudojami tik bal- -- - - x ..........
tųjų vaikams; negrų vai- 
kaans jie neprieinami. , 
Jwest End sektoriuje Sol- 

df!n High Schoolę lanko tik 
du baltųjų procentai. Kiti 
visi baltieji studentai perve
žami į kitas aukštesnes mo
kyklas.

Tokia padėtis, žinoma, ne
gali ilgai tęstis. Rasinei 
diskriminacijai priešingi 
negrai ir baltieji reikalauja 
reformų, kad rasinis pa
skirstymas būtų tuojau pa
naikintas, kad visiems būtų

Bet kur tie baltųjų vai
kai, kurie visai savo gyve-

j imtis.

Be degtinės prasikaltimai 
visai sumažėjo

Švedijoje degtinės mylė
tojams užėjo nelaimingos 
dienos, kai degtinės prista
tytojai sustreikavo. Netru
kus valdiškos 
liko tuščios, 
nės mylėtojai 
m i ir vynu.

Kadangi švedai mėgsta

krautuvės pa- 
Didieji degti- 
tenkinosi alu-

IV V loci! OU V V J v \-z 1 ••

narnoje teritorijoje nelanko , Y ayo- 
vietinių mokyklų? Argi jie 
pasilieka bemoksliais?

Jie turi specialias privile
gijas kitose miesto arba 
privatinėse mokyklose, kur . • 1 % 1 > • • ■» • *1 • ’

merikoje buvo prohibicijos 
metais.

Skurdo visur pilna
Valdiškasis Census Biuras 

informuoja, kad Michiga- 
no valstijoje virš 300,000 
šeimų ir 278,000 pavienių 
gyvena skurde. Tai beveik 
vienas iš šešių žmonių. 

Apie 1,200,000 Michigano 
valstijos darbininkų negau
na minimum algos $1.15 į | 
valandą. Daugelyje valgyk- 

.......... ,___ __________ , lų temokama tik po 25 cen- 
suteiktos lygios teisės ir j tus į valandą, 
progos į mokslą.____________ 170,000 vyrų darbininkų,

Kas čia pasakyta, tai nė- kurie sudaro apie 44 proc.
vyrų darbininkų šioje vals
tijoje, nepadaro nė po $3,000 
metinių pajamų.

Michigano valstija juk ne
gali būti jokia išimtis. Ki
tose valstijose taipgi ne 
geresnė padėtis. Mažai už
dirbantieji, bedarbiai ir dau
guma p e n s i n i n kų jaučia 
skurdo naštą.

ra jokia išimtis. Panaši ra
sinė diskriminacija galima 
matyti beveik visuose did
miesčiuose.

Valdžios įstaiga vadovavo 
užpuolimus ant Kubos
Televizijos reporteris 

Alexander I. Rorke šiomis 
dienomis atidengė paslaptį. 
Jis faktiškai įrodė, kad 
Centrinė Žvalgybos Agentū
ra Wasehingtone viską ži
nojo ir net davė nurodymus 
dėl užpuolimų ant Kubos ir 
tarybinių laivų ir dėl perkė
limo “partizanų” į Kubos 
teritoriją.

Kai jo paties laivas “Vi
olin III” buvo anglų suim
tas Bahama vandenyse su 
visais ginklais ir 17 paruoš
tų užpuolikų, tai Rorke pri
sipažino, kad jo laivas nuo 
pereitų metų spalio mene
sio padarė net 11 užpuoli
mų. Taipgi jis pasakė, kad 
jis savo laivu perkeldavo į 
Kubą “partizanus” ir gink
lus kovai prieš Kastro vy
riausybę. Už tai jis gauda
vo gerai apmokėti.

Aštuoniuose užpuolimuose 
dalyvavo Harvardo, Prince- 
tono, Miamės ir Indianos 
universitetų studentai, taip
gi ir Bostono Kolegijos. Jie 
padėjo kubiečiams pabėgė
liams atlikti kriminalinius 
užpuolimus, laužančius JAV 
neutralitetą ir kitus įstaty-

•^bar daugiau pasakė Ror- 
kės agentas šveicaras Hans 
Tanner, kad užpuolikų lai
vai buvo Jungtinių Valstijų 
teritorijoje apginkluoti ir iš

pro-

KANADOS NAUJI 
GELEŽINKELIAI

Ottawa. — Alberta 
vincijoje tiesiamas 430 my
lių ilgio naujas .geležinkelis, 
kuris bus naudingas vario 
ir kitokioms kasykloms. 
1962 metais Kanadoje buvo 
pelningiaiusias geležinkelis 
730' mylių ilgio, tarp Fort 
St. John ir Vancouverio.

“Lygaus mokesčio bilius”
Kongrese yra patiektas 

bilius, taip vadinamas 
J?Xqual pay,” kuris reika- 

’ Jauja lygaus užmokesčio už 
lygų darbą moterims ir vy
rams. Šis bilius praėjusiais 
metais ir keleriais metais 
pirm to didžiuma balsų bu
vo atmestas, bet šiais me
tais “biznismanai” labai su
sirūpinę, kad yra daugiau 
negu 50-50 galimybių biliui 
praeiti.

“Įsivaizduokite, ką tai 
reikštų!,” sako vienas pri
vatus biznierių laikraštu
kas. Moterys pardavėjos, 
kurios dirba departamen- 
tinėse krautuvėse, gau
tų lygią alga su vyrais 
pardavėjais. Bankų darbi
ninkai irgi gautų lygias al
gas už lygų darbą, taip pat 
būtų ir apdraudos kompani
jose, kur labai daug mote
rų darbininkių dirba tą pa
tį darbą su vyrais, bet už
mokestis dabar kur kas ma
žesnė. Fabrikuose—irgi tas 
pats. Jeigu moteris dirba 
sykiu su vyru prie tokios 
pat mašinos, turi gauti to
kį pat atlyginimą. Ar tai 
nebaisu ponams darbda
viams?

Sako biznierių laikraštis: 
Apart lygaus užmokesčio, 
šis bilius suteiktų valdžios 
žmonėms teisę daryti inva
zijas į kompanijų rekordus, 
kišti nosis į darbo sąlygas 
kiekvienoj firmoj. Valdžia 
turėtų teisę uždėti pabau
das firmolns, kurios nesi
laikytų įstatymo.

Tai geras bilius ir reika
lingas visų darbo žmonių 
dėmesio. Ne veltui taip iš
sigandę ponai stambūs 
nieriai!

peticijos bus vežamos į 
Washington^ h (kur moterys 
su peticijomis eis pas sena
torius ir bandys gauti audi
enciją pas prezidentą Ke-

Kova prieš pakėlimą taksų 
New Yorko mieste

Šiomis dienomis eina di
delė kova New Yorko mies
te prieš miesto valdovų pa
sikėsinimą pakelti “sales 
taksus” nuo 3 iki 4 procen
tų. Visose departamentinė- 
se krautuvėse pastatytos 
merginos, kurios ragina 
kiekvieną įeinantį į krautu- 
tuvę pasirašyti po protes
tu ant atviruko, tam reika
lui atspausdinto, o krautu
vės užmokės už pašto ženk
lelį ir pasiųs merui Wagne- 
rui. Žinoma, čia krautuvės 
dirba todėl, kad joms yra 
pavojus; betgi ir miesto gy
ventojams taipgi būtų blo
ga, jei taksai būtų pakelti.

Visa bėda su siuntimu at
virukų merui yra ta, kad jis 
kaip tik šiomis dienomis iš
vyksta atostogų...

Bandykime visi ir visos 
pasisakyti prieš taksų pax 
kėlimą. Lai ponas mėrsįs, 
sugrįžęs iš atostogų, randa 
kalnus protestų.

Teiksitės man paaiškinti 
sekantį klausimą.

Dažnai matosi ne tik an
gliškoje, bet ir lietuviškoje 
buržuazinėje spaudoje apie 
nesutikimus- tarp Kinijos 
Komunistų . partijos vado
vybės su Mao Tze,-Tungu 
priešakyje ir Tarybų Są
jungos vadovybės su Chruš
čiovu priešakyje. Buržuazi
nė spauda rašo, kad net ir 
karas tarp tų dviejų šalių 
yra neišvengiamas. Tačiau 
priežasties nepasako. Tai
gi ir prašau paaiškinti, 
kaip ten iš tikrųjų dalykai 
sustovi.

Atsakymas
“Laisvėje” irgi apie tuos 

nesusipratimus tarp Kini
jos ir Tarybų Sąjungos ko
munistų buvo ir yra nema
žai rašoma. Ypač tie reika
lai buvo gerai nušviesti il
goje ištraukoje iš Chruš
čiovo kalbos po antrašte 
“Ką Chruščiovas 
apie Kubą ir kitus 
taikos išsaugojimo 
kalus” (tilpo sausio
dienomis) ir vedamajame 
“JAV Komunistų partijos 
pažiūra i Kinijos Komunis
tų politiką” (sausio 18 d.) 
Patariame tuos straipsnius 
dar kartą perskaityti. f

Kad buržuazinė spauda iš 
tų nesusipratimu bando pa
sidaryti sau politinio kapi
talo. tai nereikia stebėtis. 
Tik klaida jos plepalais šim
tu

pasake 
taikos 
reika-

8 ir 11

biz-

me-

Pasaulinis moterų 
suvažiavimas

Apie vidurį birželio 
nėšio Maskvoje šaukiamas
Demokratinių moterų tarp
tautinės federacijos pasau
linis kongresas. Žinoma, kad 
ten bus ir iš JAV atstovių. 
Bus ir iš daugelio kitų šalių, 
nes šiai sąjungai priklauso 
virš 200,000,000 moterų iš 
apie 90 šalių, o tikimės, kad 
siųs delegates ir organizaci
jos, kurios dar nepriklauso 
šiai sąjungai. Vyriausias 
.šio suvažiavimo obalsis — 
kova už taiką.

„New Yorko 
“Strike for Peace” centre
Kada tik užeisi į šią įstai

gą, visuomet rasi būrį sava
norių moterų entuziastiškai 
dirbančių. Nė viena iš jų 
negauna užmokesčio už dar
bą, bet kiekviena dirba kur 
kas širdingiau negu už algą. 
Viena man sakė: “Ką gi, 
juk tai darbas už palaikymą 
gyvasties ir savo ir busimo
sios civilizacijo’s?’ Ar tai ne
turi būti šis darbūs daug 
svarbesnis negu darbas už 
geresnį kąsnį duonos?”

Paskiausiu kartu teko už
eiti pas “Strike for Peace” 
moteris su New . Yorko Lie
tuvių Moterų klubo kuklia 
auka. Labai karštai ir šir- 1 .
dingai priėmė moterys auką 
ir prašė perduoti lietuvėms 
klubietėms giliausią padė-

procentų tikėti.

Branduolinių ginklų 
bandymų sulaikymas

JAV lietuvės moterys ga
li daug pasidarbuoti rinki
me parašų po peticijomis, 
kad būtų sulaikytas atomi
nių ginklų bandymas. Rin
kimas parašų eis iki gegu
žės pradžios, o gegužės 7 d.

Šiauliuose pradėjo veikti biblioteka visuomeniniais pa
grindais. Jai vadovauja pensininke Valerija šmilienė. Visuo
menine biblioteka turi daugiau kaip 2,300 knygų, kuriomis 
naudojasi 180 skaitytojų. Bibliotekos taryba nuolat rengia 
knygų aptarimus, susitikimus su rašytojais.

Nuotraukoje: tarybos narys pensininkas Juozas Pozemec- 
kas išduoda knygas skaitytojamą.

Skaitytojų balsai
Prelatas Olšauskis

* I f

Gavome; knygą “Prelatas 
Olšauskis?1

’ ( Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir perkaro prelatas K. 

, Olšauskis buvo JAV, žepra- 
vojo aukas, 
didelė skerspainė dėl pase
nusios meilužės Ustjanaūs- 
kienės, kuriai jis prigyveno 
kelis vaikus, vėliau ją pa
smaugė. /

Kai pradėjau šią ‘knygą 
skaityti, nors ir silpnos ma
no akys, bet knygos nepa- 
leidau iš rankų kol visos ne
perskaičiau. Skaitant buvo 
žingeidumo iki ausų, nes 
tas kunigužis ne dievui tar
navo, bet Kauno fabrikan
tams ir buožėms. Svarbiau
sias jo tikslas buvo tai, kad 
kuo daugiausia prisigrobus 
kapitalo.

Teismo eiga labai įdomi, 
o žmonių pasakojimai dar 
įdomesni. K. Olšauskiui bu
vo didžiausia painiava su ta 
savo meiluže, kuri buvo ne
pėsčia, nes buvo mėtyta ir 
vėtyta.

Apsigalvojęs, jis ją ir 
pasmaugė Birštone, Vytau
to kalne. Niekas nematė, 
kai jis ją smaugė, tai jam 
buvo gera proga teisintis.. 
Po ilgų tardymų Olšauskis 
buvo nuteistas 6 metams tu
pėti Kauno daboklėje. Jam 
prašant, A. Smetona baus
mę dovanojo.

Po metų ir 10 mėnesių K. 
Olšauskis, pasijutęs laisvas, 
pradėjo žiauriai šeiminin
kauti savo dvare ir miške. 
Ėmė nežmoniškai persekioti 
savo' miško sargą J. Žilių, 
kurį vėliau atleido iš parei
gų. Bet tas jo tarnas J. Ži
lius nesnaudė ir surengė sa
vo teismą. 1933 metų birže
lio 18 d., pasislėpęs po eglai
tėmis, palaukė atvažiuojant 
K. Olšauskio, karišku šau
tuvu peršovė K. Olšauskį 
per širdį, pasiųs damas jį 
pas Abraomą ant loskavos 
duonos. Biznis buvo baig
tas.

Renginio Komisija

Niujorkietės “Strike for 
Peace” moterys mano turėti 
bent kelias delegates Mask
voje moterų suvažiavime. 
Jos taipgi siunčia delegaci
ją šiomis dienomis į Romą 
gauti audienciją pas popie
žių.

Taigi nesnaudžia mūsų 
moterys.

Mahanoy City, Pa.
Balandžio 7 d. š. m. atva

žiavo Shenandoh ALDLD 
ir LDS kuopų delegatai pa
sikalbėti su mūsų kuopų 
delegatais kaip surengti 
mūsų laikraščiams kokį 
nors parengimą , sueiti su 
draugais ir draugėmis, ku
riuos seniai matėme.

Po pasikalbėjimo, nutar
ta rengti pikniką 14 d. lie
pos. Išrinkta vieta tarpe 
Mahanoy City ir Lakewood 
parko, vadinama Hasinsak 
ant Martishin Grove, ku
rią pirma vadino Romels 
Grove. Labai graži, švari 
vieta ir pilnai prirengta dėl 
piknikų rengimo. Vėliau 
pranešime, kaip tą vietą 
surasti. Ji yra ant 45 ke
lio. Tikime, visiems bus 
lengva surasti, nes važiuo
jant tarpe Mahanoy City ir 
Tamaqua važiuojame pro

Laukite vėlesnių praneši
mų.

PHILADELPHIA, PA.
Valstijos AFL-CIO šuva- nuostolių. Ugniagesiai 

žiavime dalyvauja 1,600 de- kiai dirbo pastangose 
legatų. Prezidentas Boyer 
kaltina gubernatorių 
Scrantoną už varžymą tei
sės vieškeliu darbininkams 
priklausyti unijoj, už neva 
taupumo sumetimais atlei
dimą darbininkų, už suma
žinimą skaičiaus inspekto- viršininkus, 
rių, kas sudaro pavojų sau- diskriminaciją, 
gurnui. Suvažiavimas pa- konstitucijos, 
smerkė seimelio viršinin- Boyer įspėjo lokalus, 
kus, kurie nori uždrauisti | jie gali susilaukti 
streikus vieškeliuose.

Atvykus Scrantonui į su 
važiavimą, delegatai pasiti-; 
ko su baubimu. Pirminin
kui nuraminus, leido pasa
kyti kalbą..

sun-
su-

valdyti gaisrą, kuris sunai
kino 10 gyvenamų namų.

Valstijos AFL-CIO su
važiavime plumerių lokalo 
690 ir elektrikierių lokalo 
98 delegatai kaltina lokalų 

palaikanči u s 
nesilaikant 

Prezidentas, 
kad

i nesma- 
j gumų iš Human Relations 
i Tarybos.

U.S. Darbo departamen-1 
to pranešimu, vienas tree-i

Tariame nuoširdų ačiū 
draugam Churliam iš Pat
ten bu rgo už mūs atlanky-' 
mą. Tai seni bičiuliai, su 
kuriais gyvendami netoli 
EĮizabetho daug parengi-

dalis moterų dirba indust- suruošėme ir daug kito- 
sako* se k°l°niJose bendrairijoje. Pranešimas 

vienos dirba, kad pagelbė
jus išlaikyti šeimas, kitos, 
kad galėtų ju vaikai eiti į 
aukštesnį mokslą. Bet, gir
di, gera dalis dirba, kuriom 
nereikėtų dirbti.

i pa
rengimus lankėme.

Pilietis

unijosBuvęs mainierių 
prezidentas John L. Lewis, 
sulaukęs 83 metų, pasitrau
kė nuo aktyvaus darbo. Su
ruoštame pokylyje pasakė: 
Turtingoje Amerikoje pen
ki milijonai bedarbiu nero
do šalies gerbūvio. Ir gali 
ateiti laikas, kada bedar
biams kantrybės pritrūks.

Montreal, Canada
Artimi draugai Juozui 

Mockevičiui, kuris rengiasi 
vedybiniam gyvenimui, jo 
paties namuose ’.surengė jo 
pagerbimui priešvedybinę 
“Stagg” parę. Jo vestuvės 
su Jane Jurgickyte įvyks 
gegužės mėnesį.

Jau buvo rašyta, kad vi- 
lesalietis Jonas Čeponis pa
guldytas ligoninėje sveika
tos tyrimui. Pasirodė, gy
dytojai surado, kad jam 
reikalinga operacija. Todėl 
balandžio 10 d. toje pačioje” 
Royal ’Edward ligoninėje 
jis ir hplaikė sunkią vidu
rių operaciją. Nors opera
cija sunki, bet pavykusi ge
rai ir ligonis, palyginus, 
jaučiasi labai gerai.

Kalbant apie.- ligonius, ‘ 
tenka priminti, kad D. L. K. 
Vytauto Neprkl. Klubo pir- *• 
mininkas Juozas Džiaugys, 

i kuris aplaikė irgi sunkią
mėne-

ir 
pasvei-

Delaware valstijos aukš
čiausias teismas palaikė že
mesnio teismo nuosprendį, 
kad plakimas diržu ar 
rykštėmis nėra prieš valsti
jos konstituciją! Franklin 
W. Cannon bus mušamas 
už paroles sulaužymą. Val
stijos įstatymas yra 144 
metų senumo.

Civil Liberties uniją Phi- 
bet jam buvo ladelphijoje sako apeliuos i 

aukščiausį šalies teismą už 
plakimo sulaikymą ir seno 
įstatymo panaikinimą.

—------ 1 operaciją apie trys
U.S. District, teisėj o ’šiai atgal, kol kas dar 

Ralph (J Body nuospren- dabar nėra pilnai 
džiu tymsterių lokalo 107 . kęs.
sekretorius ir kiti valdinin-1 Taipgi Fredas 
kai turi atmokėti lokalui mėsos apdirbimo 
$24,921. Pinigai išleisti lo-1 savininkas, aplaikė 
kalo viršininkų teismo lėšų • ciją Royal Victoria 
padengimui.

Prie kito teisėjo tie pa
tys lokalo pareigūnai teis-' gai ir visiškai pasveikti.

nėję.
Linkiu ligoniams

Kavolis, 
Įmonės 
opera- 

. ligoni-

laimin-

ti už nelegalų išmokėjimą 
lokalo pinigų. Balandžio 25 
iki 28 įvyksta Labor Rela
tions Tarybos nuospren
džiu kiti balsavimai, palie
čiant kelis lokalus, — už 
tymsterių uniją ar už Voice 
sukilėlius, kuriuos remia 
AFL-CIO. Spaudos ir valdi
ninkų kanuolės nukreiptos 
prieš tymsterių uniją. Hof
fa vadovauja tymste r i ų I smūgį, nes ji kartu su juo 
unijai.

Montrealio lietuvius 
skaudžiai palietė mirties 
nelaimės. Pirmiausiai, ba
landžio 6 d. staiga ir neti
kėtai mirė Vincas (Bill) 
Kreivaitis, vos tesulaukęs 
53 m. amžiaus. Velionis bu
vo gimęs ir užaugęs ’Kana
doje. Paliko nuliūdime mo
tiną, kuri perneša skaudų

gyveno; taipgi paliko nu
liūdime tris seseris — Ber- 

Gegužės pirminiams bal- tą Laukaitienę, Juliją Ross, 
savimams užsiregistra v o 
virš milijonas piliečių. De
mokratai pralenkė respub
likonus.

Philadelphijoje 1962 me
tais nuo vėžio ligos 
4,000.

V. J. Stankus

Evą Desroches, ir brolį Al
berta.

Balandžio 7 d. mirė Domi
cėlė Miliuvienė, 68 m. am
žiaus, ir Marcelė Kasparie- 
nė, velionies Antano Lin
kaičio sesuo.

Balandžio 19 d. mirė Juze 
Statkuvienė - Bareikytė. 78 

tėvas, m. amžiaus. Paliko nuliūdi- 
vaikų me 2 dukteris—Verą Ven- 

skienę (Juozo Venskaus 
žmoną), Heleną šimkūnie- 
nę,\ ir tris sūnus—Antaną, 
Bronių ir Joną.

Giliausia užuojauta 
rusiųjų giminėms ir 
miesiems.

mirė

Keturiolikos vaikų 
nevedęs, kaltinamas 
neužlaikymu, gaud amas 
valdžios paramą per 24 me
tus, sudėjęs 18 mėnesių ka
lėjime, nepalaikantis darbo. 
Į užklausimą, ar teisinga 
sugyventi tiek vaikų neve
dusiam, nieko neatsakė. 
Moteris, gyvenusi su juo, 
nėra kaltinama.

mi- 
arti-

Saigonas. — Daugiau at
vyko JAV militarinių jėgų 
karui prieš partizanus.

3 p.*-Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 19, 1963

Balandžio 4 d. 50 mylių 
greičiu vejas pridarė daug



JEMENAS
Kodel toks atsilikimas?
Kyla klausimas — kodėl 

•..taip ilgai išliko viduramžiai 
Jemene ir kitose arabų ša
lyse?! Gal būt, pagrindi
nės priežastys tai islamas ir 
monopolijų politika Viduri
niuosiuose ir Artimuosiuose 
^Rytuose. Islamas (žodis 
•“islamas” arabiškai reiškia 
nuolankumą, paklusnumą) 

i—tai viena reakcingiausių 
ir fantiškiausių religijų. 
VII amžiuje ją sukūrė iš
naudotojų klasė, visus savo 
atstovus paskelbusi šventai
siais, ir šiuo metu visi emi- 
rai, šeichai save vadina sei- 
dais — pranašo palikuoni
mis. Taip religinė ir vals
tybės valdžia susikoncent
ravo vienose rankose ir iš
augo iki teokratijos. Kara
lius arba imamas kartu bu
vo ir musulmonų bažnyčios 
galva. Tai patogu monopo
lijoms. Karaliai ir šeichai 
pusvelčiui pardavinėja na
cionalinius . krašto turtus 
monopolijoms, todėl impe
rialistai ginklu palaiko šei
chų viešpatavimą.

begalima tvirtinti, kad 
Jemenas būtų visiškai ne
susipažinęs su europietiš
kąją civilizacija. Pirmoji 
kregždė buvo britų laivy
nas, 1839 m. užgrobęs di
džiausią Jemeno uostą Ade
ną. Vėliau Anglija pasi
glemžė plačias aplinkines 
teritorijas. Akis į akį su 
Vakarų “civilizacija” Je
meno liaudis susidūrė 1928- 
29 metais, kai didžiausioji 
kolonijinė imperija be gai
lesčio bombardavo Jemeno; 
miestus, ir kaimus, norėda
ma visiškai pajungti savo 
įtakai šią nedidelę valstybę, 
tik prieš 10 metų išsivada- 

. ! vusią iš. ketvertą amžių tru- 
vietomis Į kusį0 turkų jungo. Jeme

no karalius buvo priverstas 
pripažinti pietų sieną tokią, 
kokią ją nustatė anglai.

Jiems pakvipo nafta
Po antrojo pasaulinio ka

ro Artimuosiuose Rytuose 
pakvipo nafta. Jos kvapą 
užuodė JAV imperialistai, 
tačiau turtingi nafta pajū
riai buvo nusėti anglų kolo
nijomis bei protektoratais. 
Amerikos naftos trestai per 
daug nesivaržė. “Arabian- 
American Oil” kompanija iš 
Saudo karaliaus įsigijo naf
tos koncesiją. Iš 1|958 m. 
gautų pinigų tik 5 proc. te
ko visuomenės reikalams— 
sveikatos apsaugai, švieti
mui, o 16 proc. — apie 40 
mln. dolerių — ėjo kara
liaus dvarui išlaikyti. Ne
seniai amerikiečiai nupirko 
naftos koncesiją iš Šardžos 
emiro. Šis emiratas yra vie
name Persų įlankos pusia
salių. Politiniu atžvilgiu jį 
kontroliuoja Anglija. Paly
ginus su amerikiečių šeimi- 
inkavrmu Irane, Saudo 
Arabijoje, tai — tik smulki 
machinacija.

Didelių rūpesčių imperi
alistams sukėlė pavergtųjų 
tautų judėjimas prieš kolo
nializmą. Buvusi “jūrų val-

Ir šiandien Arabijos pu
siasalis tebėra vienas eg
zotiškiausių kraštų pašau-( 
lyje. Kaip ir mūsų eros pra
džioje, tyruose klaidžioja 
k u p r a n u gariu vilkstinės, 
ieškodamos smėlio užpusty- 

’ tų karavanų takų bei šu
linių. Kaip ir senovėje, at
slenkant atogrąžų nakčiai, 
uždaromi miestų vartai. Ir' 
patys miestai nė kiek nepa
sikeitę, lyg gyvos garsiųjų 
arabų pasakų iliustracijos. 
Greta baltų minaretų dunk
so iš molio plūkti bokštų 

' pavidalo namai su ambra
zūromis vietoj stiklo langų. 
Pirmuose aukštuose amati
ninkų dirbtuvės, krautuvė
lės arba tvartai. Kiekvie
nas gyventojas ginkluotas 
durklu ar kardu, lygiai to
kiu, kokius arabai kalė 
prieš šimtmečius. Praeiviai 
žemai lenkiasi neštuvuose 
keliaujantiems šeichams ir 
turtuoliams.

Kova su kalnais
Kalnuotas pusiasalio pie

tinis kampas išsiskiria savo 
klimatu. ’ Musonams kelią 
pastojantis plokščiakalnis 
surenka iš vandenyno at
neštą drėgmę. Atogrąžų 
liūtys čia palieka per me
tus iki 1,000 milimetrų kri
tulių, tuo tarpu kituose pu
siasalio plotuose lyja dešimt 
kartų mažiau. Po liūčių su
žaliuoja visas plokščiakal
nis, o aukštai tarpukalnėse 
auga amžinai žaliuojantieji 
medžiai. Šioje plokščiakal
nio dalyje ir yra Jemenas. 
Tai senas žemdirbių kraš
tas, Ištisus šimtmečius jo 
gyventojai grūmėsi su gam
ta, atkariaudami nuo kalnų 
vis naujus sklypelius. To
dėl kai kurių kalnų šlaitai I 

.. virto terasomis, *
jos yra iki 400 pakopų. Tra
dicinė ir pagrindinė žemės

- ūkio kultūra — kava—gar- 
. šioji arabiška “moka”; au

ginami dar kviečiai, soros, 
kukurūzai, tabaaks, chna, 
vaistažolės. Didelius plotus 
užima citrusų sodai ir vyn
uogynai. Plokščiakal n y j e,

- aukščiau kaip 1,500 metrų, 
susitelkę 3 ketvirtadaliai 
Jemeno gyventojų. Kiti gy
ventojai — klajoklių gen
tys, gyvenančios Raudono
sios jūros parantėje — Ti- 
chanos dyurnoje, taip pat

• šalies lytuose, kur plokš-
* čiakalnis vėl nusileidžia į

dykumą.

Biblijinis “rojus” 
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Viduramžiais bažnytinin
kai aiškino, esą toje vietų- 

; je, kur dabar yra Jeme- 
: nas, buvę biblijinio rojaus
* sodai. Tai, gal būt, pati 
: karčioji ironija, kokią tik 
; begalima išgalvoti. Jemeno 
: istorija, jo vakarykščia die

na ne legendarinį rojų, bet 
pragarą primena. Žiauriau-

• soji teokratinė monarchija, 
feodalizmas ir vergijos lie
kanos XX amžiaus vidury-

• je — tai buvo rojus tik šei-
* chams ir bėjams. Šalyje 80 

procentų valstiečių yra be-
* žemiai. Jemene nebuvo nė 

vienos pramonės įmonės.
, Pirmasis telefono skambu

tis Čia nuskambėjo tiktai 
; 1958 m. Po metų buvo pra

dėtas statyti pirmasis as
faltuotas plentas. Raštingų 
žmonių skaičius mažai ką 
tepasikeitė per paskutinį 
tūkstantmetį. Nereikia var- 
tyti metraščių puslapių, no- 

" rint išaiškinti barbariškiau- 
; sius despotus: Jemeno ka- 
; ralius 1948 m. ir 1955 m.

žiauriai susidorojo su savo 
pavaldiniais, s\i k i 1 u s i a i s 
prieš monarchinį režimą,

♦ įsakęs nukirsti jiems galvas 
ir iškabinti miestų aikštėse. 

dovė” Anglija pradėjo gud
rauti, keisdama kolonijinio 
išnaudojimo formas. Pana
šiai kaip Rodezijoje bei 
West Indijoje, Londonas ir 
Arabijoje iš atskirų kuni
gaikštysčių ėmė lipdyti Pie
tų Arabijos federaciją. Pa
gal autorių sumanymą, su
kūrus federaciją, anglų ad
ministratoriai, vietoj atski
rai tvarkę kiekvienos teri
torijos reikalus, turėtų su
daryti vieningą aparatą, 
kuris galėtų efektyviau ko
voti su išsivaduojamuoju 
judėjimu. Į šią federaciją 
anglai prievarta įtraukė 
nepaklusnųjį Adeną, tą pat 
numatė padaryti ir su nese
niai okupuotu Omanu, ku
rio patriotai ginklu prieši
nosi anglams.
Kaip perkūnuos juos trenkė

Tarsi perkūnas iš giedro 
dangaus Londone buvo su
tikta žinia apie rugsėjo 26 
d. antimonarchinį pervers
mą Jemene. Perversmą 
įvykdė armija, tačiau liau
dis karštai pritarė sukilė
liams. Jemenas apsiskelbė 
respublika. Rev o 1 i u c i n ė 
taryba ir tribunolas pir
miausia susidorojo su mo
narchijos šulais.

Pamatę, kad Jemeno liau
dis revoliucijai karštai pri
taria, imperialistai ėmė 
skleisti gandus, esą sukilė
liai kovoja su islamu. Sau
do Arabijos karalius manė 
auksu papirksiąs Jemeno 
genčių šeichus, bet šie auk
są perdavė as-Salialio vy
riausybei ir pareiškė ištiki
mybę respublikai. Tada Sa
udas net paskelbė dekretą 
apie vergi j os panaikinimą 
jo karalystėje. f-

Jemeno armija, ištikimų 
genčių ir nacionalinės gvar
dijos remiama, spalio ir lap
kričio mėnesiais sėkmingai 
atmušinėjo įsiveržėlius 
šiaurėje ir rytuose. Buvo 
nukauta daug Saudo Ara
bijos ir Jordanijos kareivių 
bei kitų samdinių ir paim
ta nemaža anglų ginklų. Į 
nacionalinę gvardiją sava
noriais įstojo tūkstančiai, 
jemeniečių jaunuoolių ir bu
vusių politinių kalinių, ku-; 
riems perversmas atvėrė 
vartus į laisvę.

Pirmieji žygiai

Neseniai iš spaudos išė
jusi “Lietuvių tautosakos 
apybraiža”*) yra pirmoji to
kios stambios apimties kny
ga, nušviečianti lietuvių 
liaudies kūrybą marksisti- 
nės-leninistinės metodologi
jos pagrindu.

Išryškinti tautosakoje at
spindinčias liaudies viltis 
ir siekimus yra svarbus’ta
rybinės tautosakos mokslo 
uždavinys. V. Leninas ne
kartą yra nurodęs būtinu
mą vystyti ir populiarinti 
demokratines praeities kul-. 
turo s tradicijas. 'M. Gor
kis sakė, kad negalimą pa
žinti darbo liaudies tikro
sios istorijoj, nepažįstant 
sakytinės liaudies kūrybos.

Pabrėždami šias mintis, 
apybraižos autoriai nagri-

kultūras požiūriu.
Daug įdomios ir vertin

gos medžiagos pateikiama 
knygos pradžioje išspaus
dintoje lietuvių folkloristi
kos istorinėje apžvalgoje, 
kurioje lietuvių tautosaka 
apžvelgiama nuo seniausių 
laikų iki šių dienų.

Visą lietuvių tautosakos 
medžiagą periodizuodami į 
du laikotarpius — ikitary- 
binę tautosaką ir tarybinę 

As-Salialio vadovaujamos tautosaką, — veikalo auto- 
vyriausybes pirmieji dekre- riai plačiai nagrinėja dai- 
tai atitiko liaudies lūkes
čius. Buvo normalizuota 
padėtis šalyje, p r adė j o i rus.
veikti mokyklos. Įsteigta kad tautosaka ne tik at- 
nacionalinė žemės ūkio or- s; ' 
ganizacija, kuri

pindėjo klasių kovą, bet 
rūpinasi kartu buvo ir aktyvus liau- 

valstiečių reikalais. Priim- dies ginklas šioje kovoje, 
tas nutarimas įvesti nemo/ { Ikitarybinės tautosakos pa- 
kamą gydymą ligoninėse, 
Konfiskuoti karaliaus šei
mai priklausę rūmai bei 
dvarai. Rengiami perspek
tyviniai planai visoms ūkio 
šakoms vystyti.

Jemeno įvykiuose anglų
bei amerikiečių monopolijos ' su “Lietuvių literatūros is- 
mato rimtą grėsmę savo ■ tori jos” daugiatomiu kur

su. Joje bendrais bruožais 
atsispindi tautosakos ir li
teratūros abipusis poveikis. 
Apybraižoje parodoma, ko
kią didelę įtaką turėjo pir
miesiems lietuvių grožinės 
literatūros kūrėjams folk-1 
loras. Savo raštam liaudies 
poetinę kūrybą naudojo A. 
Strazdas, L. Rėza, S. Dau
kantas, A. Baranauskas ir 
kiti feodalizmo epochos lie
tuvių rašytojai. Tautosa
kos elementų gausu Žemai
tės, V. Krėvės-Mickevičiaus, 
L. Giros, S. Nęries, P. Cvir
kos kūryboje. Antra ver
tus, literatūra taip pat da-

naftos koncesijoms bei stra
teginėms pozicijoms Arabi
jos pusiasalyje. Anglija, 
Saudo Arabijos karalius ir 
iš Jemeno pabėgę monar- 
chistai susitarė Jemeną pa-____________________

Nuo Panerių lig tundros tolimos
Balti beržai, nugairuotos eglutės, 
Lieknų pušaičių pulkas, keturi 
Eilėn sustoję uosiai prie pakriūtės
Ir ąžuolų porelė pagiry . . .
Aš vėl į jūsų pamirštą pavėsį 
Prisiminimų pilnas ateinu.
Ar tu man, jaunas miške, dar šlamėsi 
Ir mokysi klajūniškų dainų?
Šlamėkite, viengenčiai žaliaplaukiai! 
Kaip gera būti yaikais vienos šeimos
Ir jaust, jog tavo dideliuos namuos
Tave visur draugu kiekvienas šaukia, 
Kad žiburiai linksmi tau šviečia jaukiai 
Nuo Panerių lig tundros tolimos!

Aleksys Churginas
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sidalyti. Anglija įsiparei
gojo atstatyti krašte mo
narchiją. Nafta turtingi 
Sados ir Kaflos rajonai nu
matomi atiduoti Saudo A- 
r abi jai, pietinė dalis nuo 
Taizos iki Raudonosios jū
ros — įjungti į angliškąjį 
Adeno protektoratą, ryti
niai rajonai atitektų Bei- 
chano ^sultonui.

Jemenas turi draugų
' Tačiau Jemenas nėra vie
nišas. Jauną respubliką 
pirmoji pripažino Tarybų 
Sąjunga. N. Chruščiovas 
palinkėjo jemeniečių liau
džiai sėkmės, stiprinant po
litinę bei ekonominę krašto 
nepriklausomybę, ir pareiš
kė, kad joks išorinis kiši
masis į Jeemeno vidaus rei-

kalus neleistinas.
Jemeno Arabų Respubli

ką pripažino Indija, Indo
nezija, Kuba ir daugelis ki
tų šalių. Jungtinė Arabų 
Respublika ir Jemenas pa
sirašė bendros gynybos 
paktą. Į Jemeną atvyko di
delis smogiamasis egiptie
čių būrys, kuris drauge su 
jemeniečiais gina respubli
kos sienas.

Jemeno įvykiai — naujas 
smūgis imperialistams ir už
krečiantis pavyzdys kitiems 
Arabijos pusiasalio kraš
tams. Jemenas ryžtingai 
pasuko iš viduramžių į XX 
amžių. Tai neišvengiamas 
istorijos procesas, kurio ne
sulaikys nei Saudo auksas, 
nei, kolonizatorių ginklai.

R. Sirgetas

Knygfa apie lietuvių 
liaudies kūrybą

ryškiai rodo, pavyzdžiui, A. 
Strazdo, Jovaro, L. Giros ir 
kitų mūsų poetų eilėraščiai, 
virtę liaudies dainomis.

Dėmesį atkreipia palygin
ti nedidelės apimties tary
binės tautosakos skyrius, 
ypač pokario metų liaudies 
kūrybos apžvalga. Šiuo lai
kotarpiu liaudis sukūrė 
naujų dainų, atspindinčįų 
šviesų tarybinį\ gyvenimą, 
apdainuojamą kaip kont
rastą niūriai praeičiai. An
tai, dainoje “Buvo vargas 
darbininkui” piešiama skur
di kaimo samdinių buitis 
buržuazinėje Lietuvoje ir 
reiškiamas pasitenkinimas 
nūdiene kolūkine santvar
ka. Knygoje < nurodoma, 
kad nemažai tarybinių poe
tų eilėraščių paplito liaudy-

neja lietuvių tautosaką V. je ir virto dainomis (pav. 
Lenino mokymo apie dvi S. Nėries “Sesuo — žydrio- , v._ . x » ir i\/r +- „; i o

nuo j amą ją ir pasakojamąją 
liaudies kūrybą pagal žan- 

Knygoje parodoma,

sakose, dainose, patarlėse 
bei priežodžiuose tiesiogiai 
ar netiesiogiai išjuokiami 
bajorai, ' dvarininkai, pirk
liai, buožės, dvasininkai bei 
jų pagalbininkai.

Apybraiža artimai siejasi

“Raudonosios gurguolės” ir 
kt.). Naujose patarlėse ir 
priežodžiuose vyrauja kol
ūkinė tematika, reiškiamas 
požiūris į kolūkį: “Vargas 
ant kapčiaus sėdėjo, su 
kapčiais ir išėjo”; “Kai kol
ūkyje būsi, niekuomet ne
žūsi,” ir pan.

Darbas tarybinėje lietu
vių tautosakoje vertinamas 
kaip garbės pareiga. Dai
nose apdainuojami darbo 
pirmūnai:

Sužydėjo sode vyšnios
Ir daržely jazminai, 
Aš brigadoje pirmūnė,— 
Bernužėli, ar žinai?

Savo naujose dainose Ta
rybų Lietuvos liaudis reiš
kia pasiryžimą ginti taiką, 
pasipiktinimą imperialisti
niais naujo karo kurstyto
jais:
Tegu dūksta, karu graso 
“Ponai skribliai” iš toli: 
Ateitin mes žengiam drąsiai, 
Taiką nešdama širdy.

Knygą pagyvina iliustra
cijos — svarbesniųjų lietu
vių tautosakos leidinių bei 
jų ištraukų nuotraukos, 
tautosakos rinkėjų ir tyri
nėtojų atvaizdai, dailininkų 
paveikslai tautosa kiniais 
motyvais ir kt. Knygos ga
le pateikiama pavardžių ro
dyklė, svarbesnių ■ lietuvių 
tautosakos" leidinių sąrašas.

“Lietuvių tautosakos apy
braižą” paruošė Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutas. Gausus autorių ko
lektyvas i— Amb. Jonynas, 
A. Mockus, K. Grigas, L. 
Sauka, Z. Slaviūnas, M. Vy- 
merytė, A. Šalčiūtė, G. Čet- 
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ro įtakos tautosakai. Tai j k?u?kalįe lr kltl\ ^nau' 
jsiasis knygos redaktorius

*) Lietuviu tautOHakos apybraiža. 
Redakcine kolegija: K. Grigas, Amb. 
Jonynas, K. Korsakas (vyr. redak
torius), L. Sauka, Vilnius, 1963 m. 
-174 psl.

akademikas K. Korsakas — 
atliko didelį ir reikšmingą 
mokslinį darbą. Išspręsta 
nemaža lietuvių liaudies 
poetinės kūrybos klausinių,

Mėlynas stogas
(Apsakymas)

Atostogaudamas vieną ry
tą sumaniau pažuvauti ant 
ledo. Nuėjau. Ežeras už
šalęs, apsnigtas, o dangus 
mėlynas, tylu, ramu, tik 
sniegas po kojom gurgž
da. Žiūriu, kad aš jau ne 
pirmas. Ant ledo stovi, įsi
supusi kailiniuose, ilguose 
veltiniuose, žmogaus figū
ra. Tik ranka juda, blizgę 
trūkčioja, laimikio laukia.

—Laba diena, kaip laimi
kis! — negarsiai šūktelėjau 
aš.

Žmogus pasisuko, pakėlė 
žilus antakius:

—A... a... a... labas, 
labas.* Ačiū, gerai, tik ką 
reikės daryti, jeigu katiną 
grįždamas sutiksiu — ne
apsiginsiu. Būčiau nors sil
kutę nusipirkęs... Tu irgi 
dar sausas?

—Tik ateinu,—atsakiau.
Atpažinau—tai dėdė My

kolas, azartiškas žvejys, di
delis pasakorius.

Dėdė dar kartą pažiūrė
jo j mane, primerkė akis ir 
tik dabar pažino:

—Ve, tai iš Kauno, tur 
būt, atostogos? Na, na, ge
ra čia tyru oru atsigaivin
ti, — ir užsikosėjo Myko
las, — man senam, tai ar 
grynas ar valytas, vis ko
sulys krūtinę spaudžia... 
Tavo metų būdamas sveika
tos netekau...

Dėdė Mykolas nutilo, su
sigūžė ir vėl monotoniškai 
trūkčiojo blizgę. Susijau
dino, matyt. Kažkas sunr 
kaus širdyje u^styįgę. Aš 
nieko nedrįsčiau klausti. 
Galvoju, pradėsiu, ką nors 
apie orą, žuvis,'žiemą...

—Oėdė, koks puikumėlis, 
sniegas žvilga, o dangus 
toks mėlynas mėlynas...— 
pradėjau aš, o kai pastebė
jau, kad dėdė dar labiau 
paniuro, aš suglumau ir nu
tilau.

—Mėlynas... hm,—link
telėjo dėdė galva, pakasė 
smakrą, marga vilnone 
pirštine patrynė nosį’, atsi
duso ir šyptelėjęs tarė:

-—Dar prieš antrą pašau? 
linį karą. Buvau jaunas, 
tvirtas, bet ką blokšdąvau 
ant velėnos... Buvo stip
rių vyrukų mūsų kaime, ne- 
panorome bernauti. O gan
dai sklido, kad Amerikoje 
galima pinigus lyg šieną 
grėbliu imti. O čia pra
kaitą lieji, per marškinius 
druska sunkiasi nuo auš
ros lig sutemos. Sujudome, 
lyg avys į uodegas įkirptos. 
Susišnekėjome bernai ir su- 
mislijome Pranckų Alių pa
siųsti, tegu važiuoja Ameri
kon, o paskui laišką para
šys, ir mes spruksime. Iš
lydėjome. Bėgo savaitės, o 
mes, lyg žuvys be vandens, 
laukėme laiško. Sulaukė
me, kaip dabar atsimenu. 
Pakišo man gelsvą lapą, sa
ko, tu Mykol, čia mūsų iš
minčius, skaityk. Skaitau, 
net širdis sąla, akys blizga. 
“...Gyvenu gerai, jau ir 

kurie iki šiol nebuvo išsa
miau liečiami . Pirmame to
kio pobūdžio veikale, su
prantama, skaitytojas pa
stebės ir trūkumų. Vienok 
svarbiausia yra tai, kad 
mes turime naują vertingą 
ir reikalingą mokslinį vei
kalą. “Lietuvių tautosakos 
apybraiža” džiugina ne tik 
mokyklų dėstytojus, bet ir 
kitus kultūros darbuotojus 
— rašytojus, žurnalistus, 
meninės saviveiklos entuzi
astus bei visus liaudies kū
rybos mylėtojus .

D. Rodą.
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namą dailų turiu mėlynu 
stogu, visai nebrangus... o 
gyvenimėlis koks!” Kelis 
kartus skaičiau, o bernai 
vis išsižioję klausė, seilę ri
jo-

Išvažiavau aš pirmas. Ly
dėjo visi, o mergos prunkš
tavo:

— Ve, mūsų Mykolas 
amerikontas bus.

Patenkintas buvau, sa
kau, necypaukit, parvažiuo
siu su kaliošais ir laikrodė
liu, tada pačiulbėsit...

—Kelionė, kelionė,—M^ 
kolas truktelėjo blizgę, -j- 
lyg žuvelė čiuptelėjo, suW- 
ku blizgančiu metalu pri
gauti ... Nusibasčiau ton 
Amerikon. Niekas su pyra
gais nelaukė. Prasivalkio
jau dieną kitą, darbo 'tei
ravausi, bet kur tau, visur 
vartai uždari. Vaikščiojau, 
privargau, išalkau, trošku, 
dulkės ir dūmai akis grau
žia. Pavakare išėjau už 
miesto, sakau, nuvėžlinsiu 
prie upės, nors ramiai žo
lėje pamiegosiu... Tik jun
tu, kažkas šnara, šokau lyg 
nuo ugnies, velnias suktų, 
nejaugi gyvatė. O buvau 
apie jas užmiršęs. Žiūriu, 
užmiegotomis akimis neti
kiu. Pranckų Alius, suly
sęs, apžėlęs, pajuodęs... 
“Tai ką, ar tavo namas su
degė, kad klajoji lyg gil
tinė?,” — nepasisveikinęs 
klausiu. O jis parodė pirš
tu į dangų. Jis buvo toks 
mėlynas. Sako, lėtai žodžius 
tardamas: .

—Nesudegė, stovi lyg sto
vėjęs ir stogas mus vi^s 
dengia.’..

Supratau, koks tai namas. 
Suspaudė man tada širdį ir 
pravirkau lyg vaikas—kelio 
atgal nėra, kišenėje neliko 
nė skatiko.

Dėdė vėl nutilo, atsiko
sėjo:

—Atėmė man tas svei- 
kotą. Dirbau kasyklose, 
fabrikuose... Na, ir nesu
minėsi visų darbų. Pasiil
gau gimtinės ir grįžau Lie
tuvon, senatvė jau, bet vis 
dar šventa žemė nešioja... 
Kokių laikų nepergyventa, 
o dar norėtųsi su jumis gy
venti. Ir Lietuvoje atėjo 
geros dienos: jaunimas į 
mokyklas būriais traukia, 
dainas dainuoja, o ir seniai 
namuose nenusėdi, vis te
atrai, kinai, radijas rūpi. 
Seniems antroji jaunystė 
atėjo... Qha, cha, cha...

—Tai matai ir užsikal
bėjome, — vėl kreipėsi My
kolas, — o laimikio tai oar 
neturime. Na, aš tai vis^s 
žuveles prie eketės suvilio
jau, o tu dabar tik trauk 
ant ledo... Aš einu.

Ilgai žiūrėjau į tolstan
čią dėdės figūrą. Daabr ne
reikia laimės tolimuose 
kraštuose ieškoti, mes pa
tys ją kuriame savoje gim
tinėje.

Edmundas Austynas 
Lietuva

SENIAUSIAS PAMIRO 
ŽMOGUS

Muno kišlakas įsikūręs 
Pamire prie sraunios Gan
to upės krantų. Čia gyvena 
seniausias kalnų krašto 
žmogus Saidalidodas Said- 
mirzojevas. Šių metų vasa
rio mėnesį jam sukako 125 
metai. Atrodo jis gana ge
rai, yra žvalus ir gerai ma
to. Saidmirzojevas turi 3 
sūnus, 4 dukteris, 24 anū
kus ir 77 proanūkius ir pro- 
proanūkius. Visi suaugę 
šios didelės šeimos .na$įi 
dirba kolūkyje. Šeimos gal
va ir jo 75 metų amžins 
sūnus Saidnurulas dabar 
pensijoje.



* Eddystone, Pa.
Patinka “Laisvė” Lietuvoje

Velykų proga aplankėme 
Tvaskienę. Pasikalbėjome. 
Ji atnaujino “Laisvę” savo 
broliui Petrui Kriščiūnui. 
Davė pasiskaityti laišką iš 
Lietuvos, kuriame rašo, 
kad jie gauna “Laisvę”, 
skaito ir duoda kaimynams 
pasiskaityti. Visiems pa
tinka. Širdingai dėkoja už 
“Laisvės siuntinėjimą.

Tai taip Lietuvoje žmo
nės atsiliepia apie “Lais
vę”.

f A. Lipei u s

Yucaipa- Calif.
Yucaipos žinutės

Yucaipos LLD kuopa tu
rėjo gražų parengimą sve
tainėje balandžio 7 dieną. 
To parengimo pelnas pa
skirtas Vilnies laikraščio 
sunstiprinimui. žinoma, sy
kiu prisidėjo su aukomis 
mūsų geri Vilnies patrio
tai, kas sudarė gerą 
paramą ir sveikinimą vil
niečių suvažiavimui geg. 12 
dieną.

Galim pasidžiaugti ir tuo, 
kad dėl parengimo keletas 
geraširdžių atnešė gražių 
dovanėlių, kurios padidino 
laikraščiui paramą. Daly
vių buvo ganėtinas skai
čius ne tik vietinių, bet ir 
iš tolimesnių kolnijų. Teko 
susitikti Elzbietą Pukaitę 
ir jos motiną iš Palo Alto, I 
Calif. Buvo Marytė Da- 
n&uskienė iš Redlands ir 
dietas mūsų simpatikų iš 

H'xjs Angeles ir kitur. Visi 
puikiai papietavę visą po
pietę žaidė ir šoko prie d. 
J. Žeko ir Vinco Pavilaikos 
muzikos. Parengimas visa
pusiai gerai pavyko,

Padėkos žodis
Rengimo komisija labai 

dėkinga, kad į talką atėjo 
eilė geros valios draugių ir 
draugų. Dėkoja Rožytei 
Savickienei, Adelei Ziksie- 
nei, Onutei Širvinskienei, 
Marytei Radienei, Julei 
Paulauskienei ir Jonui 

• Marks. Visi su nuoširdumu 
pagelbėjo dirbti, todėl dar
bas nebuvo sunkus, bet pa
sekmingas.

Daug ačiū už dovanėles.
Rengimo komisija:

M. Alvinienė 
J. Alvinas 
D. Shultz

Atitaisau klaidą
Kovo mėnesį vien ame 

^Vilnies” numeryje tilpo 
Užuojauta dėl velionės Elz
bietos Damušibnės mirties. 
Ten per neatsargą buvo pa-

ST. PETERSBURG, FLA. I
Mirus |

Veronikai Si mans I
Mes, jos idėjos draugai, išreiškiame giliausią $ 

užuojautą jos šeimai, jos dukteriai Emilijai, į 
sūnui V. Yokimui, ir jos penkioms anūkėms, | 
taipgi kitiems giminėms ir draugams. $

M. Kliušienė $
E. Pike l
V. ir O. Valley z | 
P. Butkevičius
J. ir H. Šoliunai g
J. ir O. Rubai G
G. ir J. Gendrėnai $
J. ir O. Greblikai I
K. ir M. Valaikai Į

J. ir E. Dovidoniai I
J. ir P. Blaškiai S
A. ir V. Ruseckai S
N. Lenigan 1

J. ir A. Sutkai $
D. Kai ris 8

« M
a I I MB I m    

. Lestnik
F. ir M. Lideikiui 
A. ir K. Pakšiai 
J. Skliutas 
A. ir A. šilai
R. Samulionienė 
J. Vilkelis
S. A. Vilkas
J. ir N. Valančiai 
A. Vegela
P. ir O. Navickai 
A. ir K. Šoliunai 
F. ir A. Pakali 
A. Zablackienė
E. Kumkus
A. ir M. Gailiunai 
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žymėta skirtinga pavardė. 
Vietoje Antanas ir Maryte 
Mack, buvo parašyta Jonas 
Marks aukojo dėl užuojau
tos. Atsiprašau už tai.

Balandžio 9 d. Margaret 
Alvinienė labai staigiai bu
vo skaudžiai susirgus. Ji 
nepajėgė automobiliu va
žiuoti į ligoninę, tai nuvež
ta ambulansu. Ligoninėje 
pajėgė skausmus apmalšin
ti, ir į trečią dieną grįžo į 
namus, bet kas antrą dieną 
turės lankytis į ligoninę 
sveikatos patikrinimui.

Jai labai yra reikalinga 
operacija, bet dėl jos silp
nos širdies ir kitų kūno ne
galavimų bandys gydyti 
medikalėmis priemonėmis.

J. K. Alvinas

Philadelphia, Pa.
Kultūrinė veikla atbudo
Po šaltos žiaurios žiemos 

vėl sulaukėm pavasario, 
gamta atbudo vėl nauju 
džiaugsmu. Mūsų veikėjai 
per žiemą pasisėmę daug 
energijos vėl sukruto prie 
veiklos.. Numatydami mū
sų parengimų lankytojų 
norus, nutarė parodyti 
naujus ir labai įdomius fil
mus, susuktus mūsų gimta
jame krašte. Šie filmai gy
vai atvaizduos naujai atgi
musios Lietuvos .žmonių pa
žangą, jų kultūrinius ir ma
terialinius atsiekimus per 

i tokį trumpą laiką.
Šių žodžių rašė j ui teko 

girdėti daug klausimų: Ar 
rodysit vėl lietuviškus fil
mus? Kodėl mums dažniau 
neparodote iš Liet u v o s 
gautų filmų?

Visiems į paklausimus 
atsakiau: Turėkite kantry
bės ! Parodysim. Gegužės 
mėnesio 3 dieną, penktadie
nio vakarą, Republikonų 
klubo žemutinėje salėje, 
2530 N. 4th St., 7:30 vai. 
vakaro bus rodomi 1 i e- 
tuviški filmai “Apkasų gė
lė”, “Nenusimink, Virgini
jau”, ir kiti, trumpesni pri- 
dėčkai. Rodymas tęsis su
virs dvi valandas. Įeiga, 
kaipo auka, tik $1 padengi
mui lėšų.

Nereik nė aiškinti, nes iš 
praeities mes žinome, kad 
lietuviški filmai atgaivina 
žiūrovo jausmus, glaudžiau 
suartina su gimtuoju kraš
tu ir su seniai paliktais sa
vaisiais. Taip pat ir su čio
nai nematytais per visą žie
mą draugais ir pažįstamais 
susitikimas būna labai ma
lonus. '

Nepamirškime gegužės 
3-čiosios.

J. K.

Dorchester, Mass.
Balandžio 10 aplankėme 

draugą Joną Samulėną, 
Fitchburg, Mass., nes j į išti
ko nelaimė. Jis kovo 6 d. 
rytą atsikėlė sveikas, bet 
pirm negu apsirengė, nu
virto virtuvėj ant grindų— 
suparalyžavo jam dešinę 
pusę ir kalbą atėmė. Dabar 
jis randasi Burbank Hospi- 
taly Fitchburge.

Mes atvažiavom prie jų 
stubos ir radome Samulė- 
nienės sesutę Evą, kuri pri
žiūri jų stubą pakol Anna, 
jo moteris, nuo ryto iki va
karo būna ligoninėje ir pri
žiūri Joną. Evutė nusivedė 
pas save ir pavaišino pietu
mis.

Po pietų nuvažiavom į li
goninę. Smagu buvo maty
ti, kad Jonas jau eina ge
ryn, jau kalbėti gali, bet 
dar kai kada žodžiai susi
laiko, žino, ką nori pasaky
ti, bet negali ištarti žodžio. 
Ir koją jau gali kilnoti. O 
iš veido atrodo gerai.

Jonas' Samulėnas yra pro
gresyvus žmogus ir su vi
sais gerai susitaikė, tai 
daug'clraugų jį aplanko. Jis 
gauna daug atviručių su 
linkėjimais greitai pasveik
ti. Taip ir mes vėliname 
jam greitai pastiprėti ir su
grįžti į namus.

Stasys ir Julia Rainardai

Brockton, Mass.
L. Balandžio 6 d. įvyko sil
kių ir arbatos vakarienė, 
kurią ruošė Moterų Ap- 
švietos klubas ir LLD 6-ta 
kuopa bendrai. Parengimas 
b u v o Lietuvių Tautiško 
Namo apatinėje svetainėje. 
Turėjome gražios publikos, 
kaip vietinės, taip ir svečių 
iš Bridgewaterio.

Šeimininkės turėjo daug 
darbo, bet buvo skaniai pa- 
ruošusios valgį, kurs vi
siems patiko.

Gegužės 1|9 dieną Wor- 
cesteryje yra ruošiamas 
Meno Sąjungos 2-ros ap
skrities festivalis. Montello 
Vyrų Dailės Grupė yra nu- 
samdžius busą vykti į tą 
festivalį. Bus vietos ir no
rintiems važiuoti. Autobu
sas išeis gegužės 19 d., 12 
valandą dieną, nuo Lietuvių 
Tautiško Namo. Būkite, lai
ku.

Beje, “L” Nr. 26 buvo iš
spausdinta, kad busas eis 
gegužės 6 d., tai klaida. Bu
sas eis gegužės 19 dieną.

George Shimaitis

Hartford, Cojin.
Iš LIETUVOS NAUJI 

FILMAI
Dabar mes negalime nei 

įsivaizduoti, kaip Lietuva 
smarkiai žengia pirmyn. 
Bal. 11 d. laikraščiuose bu
vo aprašoma mechanizato
rių suvažiavimas, tai yra, 
respublikinis žemės ūkio 
mechanizatorių sąskrydis. 
Iš Vilniaus pranešama, kad 
iki liepos pradžios virš 800 
puikių butų bus gatavi gy
venimui. Tei ir nauji filmai 
smarkiai gaminami.

Hartforde bus rodomi 
šeštadienį, balandžio 27 d.. 
filmai- “Apkasų gėlė” (iš 
žurnalisto A. šalčiaus ke
lionės po Lietuvą 1962 me
tais), “Nenusimink, Virgi
nijau” (kino apybraiža), ir 
keletas kronikinių kino 
žurnalų. Rodymas tęsis virš 
2 valandų. Kviečiame Hart
fordo ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Pradžia 6 vai. 
popiet. Rodymą atliks Jo
nas Grybas, 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. 
Rengia LLD 68 kuopa.

žemaitis

Chicago, 01.
U. ANDRULIENĖ 

LIGONINĖJE
Uršulė Andrulienė per

gyveno labai rimtą opera
ciją. Ji iki šios dienos neat
gauna sąmonės ir nepažįsta 
žmonių, šeima labai susi
rūpinusi. Susirūpinę ir gy-! 
dytojai. Prisibijoma, jei ji 
ir atgautų sąmonę, vargiai 
galėtų kalbėti. Tačiau, kaip 
gydytojai sako, iki yra gy
vybe, yra viltis pasveiki
mui.

Didžiausia užuojauta jos 
vyrui, dukroms ir jų šei
moms'. O ligonei linkime 
sėkmingo pasveikimo

U. Andrulienė randasi 
Community ligoninėje, 45 
W. Ill St., kambarys 233.

Vilnietė

DAILĖS ir DRAMOS 
KLUBO SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 28 diena jau 
visai netoli, o tą dieną bus 
Mildos klubo savininkų su
važiavimas. Minėta diena 
labai svarbi, nes joje susi
renka visi, kuriems rūpi 
Mildos reikalai. Diena, ku
rioje kiekvienas turi gali
mybę pareikšti geriausią 
savo nuomonę. Duoti pata
rimus būsimai direktorių 
tarybai. Todėl visi klubo 
nariai būkite pasiruošę su 
gerais patarimais, ypatin
gai, kurie pagerintų veiki
mą sekančiais metais.

—J. Misevičia

TAIKOS EISENA
Bal. 13 d. po pietų Taikos 

maršuotojų virš 2,000 susi
tiko ant State ir Washing
ton gatvių. Iš čia visi bend
rai, po pasakytos trumpos 
prieš karą kalbos, ėjo į 
Congress Plazą. Čia apie 
20 minučių buvo tylos ir 
susikaupimo demonstraci
ja. Eisenos vadovai pasakė, 
kad visi, kurie dalyvauja 
tylos apeigose, elgtųsi, 

WORCESTER, MASS.

AIDO CHORAS, vadovaujamas Jono Dirvelio

AIDO CHORO METINIS BANKETAS
Sekmadienį Balandžio - April 28, l-iną Vai. Dieną

Lietuviui Saleje, 29 Endicott Street, Worcester, Mass.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
AIDO CHORAS, solistai—Aldona Wallen, Albert Daukšys; duetas—Irena Janulienė 

ir Domicėlė Lukienė.

Išaušo pavasaris, žemė,, puošiasi žalumynais ir gražiais žiedais, o Aido Choras papuoš šį banketų 
gražiomis dainomis. .Todėl kviečiame visus mūsų apylinkės meno mylėtojus atsilankyti į šį banketą ma
loniam pasimatymui ir pasilinksminimui. '

Aido Choras

kaip jiems patogiąu. Kurie 
nori melstis, gali tai dary
ti, tačiau viskas turi būti 
atliekama tyliai.

Šiam dideliam žygiui buvų 
bandyta pastoti kelią. 5 ap
driskę naciai bandė pastoti 
kelią ir pradėjo svaidyti 
kiaušiniais į demonstran
tus. Tačiau pribuvo pilicija 
ir vieną iš jų areštavo.

Daugumoje maršuo tojai 
buvo jauni žmonės, mote
rys, vyrai ir vaikai. Žiūrint 
į juos jauti, kad tai žmo
nės, kurie iš širdies ir visų 
jėgų stoja į Taikos kovoto
jų eiles ir daro viską, kad 
pasaulyje būtų išlaikyta 
pastovi taika.

Šia proga noriu priminti, 
kad ir lietuvės moterys ne 
tik dalyvavo taikos demon
stracijoje, bet ir prisidėjo 
su darbu. Jos veik vienos 
paruošė 400 sumuštinių ir 
atmaršavusius demonstran
tus nuo 52 ir Ellis gatvių 
prie 31 gat. ir South Park
way Ave., pavaišino sumuš
tiniais.

Reikia tikėtis daugiau to

Lawrence — Methuen, Mass.

Atidarymas Maple Parko '

ŠAUNUS BANKETAS
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Balandžio 27 April
Pietų pradžia 2:30 vai. dieną

Taipgi yra užkviestas Jonas Petrus parodyti fil
mus, kuriuos jis nutraukė Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Maskvoje, kai jis ten važinėjo. Paveikslai puikūs, 
matysite juos ir girdėsite. Filmų rodymas ;bus pietus r 
pavalgius.

Kviečiame visus ir visas atsilankyti.
Maple Parko Komiteitas

kių taikos eisenų.
Sene

H. ŽEBRAUSKIENĖ 
LIGONINĖJE

Nuoširdaus pažangiečio 
ir ilgus metus gyvenusio 
Bridgeporto kolonijoje, A. 
Žebrausko žmona Helen 
guli Ravenswood ligoninėj, 
1931 W. Wilson Ave., kam
barys 414. Ji susirgo plau
čių uždegimu ir jos sveika
ta buvo labai rimtoje padė
tyje. Tačiau pastarosiomis 
dienomis ligonė sveiksta, 
nors dar negreitai galės 
grįžti į namus. Linkiu ligo
nei sėkmingo pasveikimo.

J. Pateckas

NORI DAR DAUGIAU 
KARO LAIVŲ

Washingtonas. — Dar 
didesnio apsiginklavimo ša
lininkai išleido brošiūrą už 
didinimo karo laivyno. Jie 
įrodinėja, kad Jungtinių 
Valstijų karo laivų “yra 
pasenusių”, kad “reikia dar 
70 naujų karo laivų”, apart 
submarinų, statyti..

VOKIEČIAI STATO 
ATOMINĮ LAIVĄ

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje pradėjo statyti ato
minės jėgos laivą. Šis lai
vas bus 15,000 tonų įtalpos, 
535 pėdų ilgio, bet jeigu jis 
pavyks, tai bus statoma ir 
didesnių.

PHILADELPHIA, PA.

POTTS ICE
CREAM CO.

630 N. 20th St.

NORKAS FUNERAL HOME
1400 No. 29th St.,

PlUla., Fa. — PO. 9-3281

HELP WANTED MALE

FOREMAN
11 P. M. to 8 A. M. Inbound 

and outbound loading platform. Ex
perience Necessary. Apply in person 
to Mr. Palen. MCLEAN TRUCKING 
CO., 2520 E. Castor Ave.

(31-37)

TRIM KNITTER
Must be experienced. Also Trim 

Knitter Mechanic. Capable of taking 
full charge. Permanent position, 
excellent opportunity. Apply or call 
BA. 3-7500. SOMERSET KNITTING 
MILLS, 19th & Allegheny Ave.

(31-34)

FACTORY WORKERS
Married. Light Bench assembly 

work. Must have small hands. 
State age and qualifications. DA. 
9-9614.

(31-37)
--------- " - ■■■■■■■■ ■ ■■■ ■ ------------------- , - —

Darbų Vykdytojas. Prie darži
ninkystės, peizažasavimo, iškėsti me
džius, ir prie kitų daržo darbų. Ma
tykite Mr. Anderson, Sr. Montgo
mery Ave. ir Meeting House, La., 
Narberth, Pa. (31-33)

' . auto trimmer
Immediate opening. Must be 1st 

class. Excellent working conditions. 
Top salary.

TR. 6-4600. After 5 call TR. 2-2559.
CHESTER, PA.

(30-36)



Įdomus J. Jurginio laiškas
Vienas mūsų skaitytojas 

gavo laišką iš Vilniaus, iš 
istoriko Juozo Jurginio. Vi
suomeninės reikšmės turin
čią laiško dalį paduodame 
“Laisvės” skaitytojams. Ma
nome, kad jiems tai bus įdo
mu pasiskaityti.

—Redakcija
.. .Vakar beveik visą die

ną skaičiau dipukų arba 
rezistentų, kaip jie save va
dina, spaudą. Tarp kitų 
leidinių atidžiai peržiūrė
jau “Metmenų” 5 Nr. Ten 
radau instituto, kuriame 
dirbu, leidinių (Lietuvos 
archeologijos bruožų ir Lie
tuvos TSR istorijos šaltinių 
IV tomo) recenzijas. Galiu 
pavydėti spaudos techni
kos: popieris labai geras, 
raidės švariausios, klišės 
ryškiausios. Radau daug 
pažįstamų pavardžių. Gali
ma sakyti, per spaudą pa
laikiau “kultūrinius ryšius,” 
kurių taip bijo mano varty
tų žurnalų bendradarbiai. 
Ne dažnai aš tą spaudą 
skaitau, laikas nuo laiko pa
vartau, kad žinočiau, kokie 
vėjai anapus vandenyno pu
čia, nors visada jaučiu jų 
žemą temperatūrą.

Krito į akis kiek pasikei
tęs spaudos (bent žurnalų) 
tonas. Nebėra tiek plūdimo 
tų, kurie čia Lietuvoje gy
vename ir dirbame, savo 
darbu prisidedame prie 
“tarnavimo komunizmui.” 
Rečiau žybteli tokie dipuki- 
nės literatūros perlai kaip: 
parsidavėlis, batlaižis, išga
ma, Maskvos bernas i p t. t. 
Matyt, pradeda įsitikinti, 
kad naudos neduoda. Plūdi
mosi kultūringas žmogus 
laiko bejėgiškumo ženklu. 
Puikiai plūstis moka ir be
raštis arba betkuri tur
gaus boba.

Dipukų žurnalinės spau
dos tonas keičiasi, bet turi
nys tebėra tas pats. Visų 
straipsnių ir jose skelbia
mų samprotavimų pagrindą 
sudaro beveik prieš šimtą 
metų rusų anarchistų teigi
nys, mestas “matuškos Ro- 
sijos” adresu. Rusiškai jis 
skamba: Čiem chuže, tiem 
luče (juo blogiau, tuo ge
riau). Šiuo principu parem
tas visas dipukiškasis patri
otizmas. Rezistentai būtų 
laimingi, jeigu Lietuva virs
tų beraščių šalimi, jeigu ji 
neturėtų grožinės literatū
ros, dailės, architektūros, 
teatro, mokslo, nes visa tai 
tarnauja komunizmui. Jie 
patys netiki, kad da
bartinėje Liet u v o j e at
sirastų visiškai naci
onalinio jausmo netekęs in
teligentas, kuris sutiktų kuo 
nors pasitarnauti tokiai at
siprašant ideologijai. Jie į 
inteligentus ir nesiorientuo- 
ja, bet kokį kontaktą su jais 
laiko pavojingu, pakertan
čiu rezistencijos jėgas. Sau 
šalininkų jie ieško tarp el
getų.

Negalima susilaikyti nuo 
karčios šypsenos, skaitant 
apie tai, kad jie ryšius ir 
toliau laikys laiškais ir do
vanų siuntinėliais, kad jie 
savo idėjas platins “geros 
tetos iš Amerikos” priemo
nėmis. Jie ir dabar tebe
mano, kad Lietuvoje tebe
galioja pasigyrimas duos- 
niu dėde Ameriko je arba tė
veliu, dirbančiu ministerijo
je. Iš tiesų, reikia būt ak
liems, kad nematytų, kas 
Lietuvoje įvyko. Mano su
pratimu, svarbiausia kas 
Lietuvoje pasikeitė, tai žmo
gaus garbės supratimas. Se
nais laikais buvo daug vi
sokių globos draugijų: glo
bojo našlaičius, kalinius, gy

vulius ir dar daug ką. Lab
darybe buvo didžiuojamasi. 
Net poną tarnas vadino lab
dariu ir geradariu. Labda
rybės ir geradarystės Tary
bų Lietuvoje neliko nė kva
po. Net kunigai šventoriu
je gėdina elgetas, kada, jie 
iš tikinčiųjų prašo išmaldos. 
Kunigų garbei reikia pasa
kyti, kad jie daug kur lik
vidavo “anų gerų laikų” 
palikimą — elgetų eiles prie 
bažnyčių. O čia, štai, rezis
tentai tebededa viltis į lab
darybę dovanėlėmis. To
kiais “kultūriniais ryšiais” 
tegali susidomėti tik tokie 
žmonės, kuriuos mes vadi
name veltėdžiais.

“Metmenyse” skaičiau at
sakymus į klausimą, ko bu
vę veikėjai gėdinasi praei
tyje. Atsakymų paskelbta 
visokių, bet aš nesuprantu, 

kaip jie nepastebi gėdin
giausio dabarties dalyko: 
dėtis labdariais ir ieškoti el
getų. Jeigu jie ieško ko
votoju, tai turi gerai žinoti, 
kad elgetos niekad nėra bu
vę kovotojais.

Toks mano vakarykštės 
lektūros įspūdis, ir aš neiš
kenčiau nepasidalinęs su 
tamsta, kaip senu geru pa
žįstamu.

J. Jurginis

Visoms moterims
Šiemet jausmingai pasi

reiškęs baisaus branduoli
nio karo pavojus išbudino 
liaudį iš snūdulio ir šaukia 
susiburti, susijungti darbo 
žmones kovai prieš karo 
kurstytojus ir planuotojus. 
Šiandien visų darbo žmonių 
šventoji pareiga atremti 
milijonierių valdančiosios 
klasės ofensyvą ant taiką 
mylinčių pasaulio kraštų, 
kuriuos auksinis slibinas 
ruošiasi suspirginti atomų 
ugnyje vien tik dėl to, kad 
aukso rykliams nepatinka 
naujoji valdymosi santvar
ka bei ideologija...

Mūsų šalies moterys jau 
vaidina svarbią rolę paža
bojimui karo provakatorių 
užmojų. Man neseniai teko 
susitikti ir pasikalbėti su 
kovinga už taiką moteriš
ke. Tai energinga ir veikli 
jauna moteris, kelių mažų 
vaikučių motina. Ši ameri
kietė veikia šlovingoj ir 
skaitlinkoj moterų organi
zacijoj “Women Strike for 
Peace”. Jinai 1962 m. su "ki
tomis 13 veikliomis moteri-' 
mis buvo nuskridusi į 17-os 
tautų nusiginklavimo kon
ferencija Ženevoje (Šveica
rijoje). Tai buvo labai įdo
mi ir įspūdinga konferen
cija, sakė ji.

Ši įdomi moteris dalyva
vo moterų demonstracijoje 
už taiką prie Baltojo Namo 
Vašingtone. Demonstravo 
už taiką prie miesto rotu
šės Filadelfijoje, kur žiau
rios palicijos tapo rupiai 
apstumdyta.

Šios už taiką kovojančios 
moterys kviečia į savo gre
tas jaunas ir senas moteris 
imigrantes visų tautų ir ti
kybų, nes pasaulinės taikos 
priešai gana stiprūs: jų 
rankose skaitlingos armi
jos, laivynas ir oriai vynas, 
o mūsų rankose tik troški
mo taikos vėliava ir lūpo
mis skelbiamas tiesos žo
dis, laimės pasaulinės tai
kos pergalę!

Pabuskime! Subruskime, 
visos moterys!

Progresas

New Yorkas. —Sulaukęs 
71 metų amžiaus mirė bu
vęs rašytojas ir redakto
rius Fred T. Marsh.

Boikotuoti Mississippi!
reikalauja žmones

Dr. Jono Stanislovaičio prelekcija ir paveikslai

Jauni žmonės Niujorko 
gatvėse dalija lapelius, pi- 
kietuoja Mississippi valsti
jos įstaigas-ofisus Niujor
ko mieste. Kas tie pikietuo- 
tojai? Tai “Joint Action 
Youth Committee to Pro
test Mississippi Terror”. Ką 
jie skelbia savo platina
muose lapeliuose? Prašau 
paskaityti:

Balsuotojus regist r u o- 
j an tieji veikėjai Mississippi 
valstijoje yra baisiai mu
šami ir šaudomi.

Taikūs negrai demonst
rantai puo 1 a m i, m u š a- 
mi. net ir su policinių šunų 
talka. •

Tie, kurie padeda neg
rams registruotis, taipgi 
negrų bizniai, padegami; 
tai atlieka rasistai. Viso
kia valstijinė pagalba ati
mama iš tų negrų, kurie 
drįsta registruotis balsuo
ti.

Tie, kurie padeda neg
rams registruotis, kad ga
lėtų balsuoti, kišami ilgam 
laikui į kalėjimą.

Mississippi valstijos du 
dienraščiai, taipgi pramonė 
savo ofisus turi pastate po 
num. 60 E. 42nd St., Man- 
hattane.

Mes reikalaujame, kad 
šitie dienraščiai pradėtų 
kampaniją už žmogaus tei
ses Mississippi valstijoje, 
kad pradėtų kovą prieš ra
sistus, siautėjančius toje 
valstijoje.

Kai kurios statistikos
apie Amerikos našles

Per praėjusius 20 mėtų 
našlių skaičius JAV-oše per 
metus kyla daugiau negu 
100,000. Šios statistikos 
reikšmę galima , matyti šį 
skaičių palyginus su 80,000 
našlių į metus skaičiumi 
1920-1930 metų ir tik 50,000 
skaičiumi šimtmečio pra
džioje. 1961 m. kovo mėn. 
krašte buvo apie 8.4 milijo
no našlių ir yra tikimasi, 
kad jų skaičius ir toliau 
sparčiai kils.

Moterų našlių skaičius po
puliacijoje pralenkė vyrų 
našlių skaičių vis didėjan
čiu skirtumu — tai pasėka 
didesnio vyrų mirimo skai
čiaus už moterų ir didesnio 
iš naujo vedybų skaičiaus 
vyrų mirimo skaičiaus už 
žmonų mirties. Dabartiniu 
metu proporcija tarp mote
rų ir vyrį našlių yra ketu
rios su vienu. Prieš maž
daug 50 metų ši proporcija 
buvo trupučiu daugiau kaip 
dvi su vienu.

1961 m. beveik trys penk
tadaliai moterų našlių JAV- 
ose buvo 65 metų amžiaus 
ir daugiau. Viena iš kiek
vienų keturių našlių buvo 
tarp 55 ir 64 metų amžiaus 
ir tik viena iš kiekviepų 17 
buvo jaunesnė negu 45 me
tų.

Našlės, be to, sudaro vis 
didėjančią moterų populia
cijos proporciją su didėjan
čiu amžiumi. Apie 10% vi
sų moterų tarp 45 ir 54 me
tų amžiaus ir 69% 75 metų 
senumo ir daugiau. Tačiau 
turėtų būti pažymėta, kad 
didelis naujų našlių skai
čius yra vis dar amžiaus vi
durkelyje. Iš 550,000 mote
rų, kurių vyrai mirė 1961 
m., 90,000 buvo jaunesnės 
negu 60 metų amžiaus. Se
niausios našlės sudaro ma
žesnę proporciją našlių, gy
venančių ūkiuose negu 
miestuose ar miesteliuose.

Mes toliau ;reiĮ<ąlaujame:
Išlaisvinti visus politi

nius kalinius iš 'Mississippi 
valstijos kalėjimų.

Kad prezidentas Kenedis 
pasiųstų į Mississippi vals
tiją kariuomenę apsaugoti 
tuos žmones, kurie regist
ruojasi balsavimui.

Kad gubernatorius Ross 
Barnett ir vicegubernato- 
rius Paul B. Johnson būtų 
suareštuoti; kad Baltųjų 
Piliečių tarybos ir Ku-klux 
klanas būtų paleisti, nes 
jie kovoja prieš JfAV kon
stituciją.

Visi dori amerikiečiai 
privalo boikotuoti Missis
sippi valstijos produktus, 
pardavinėjamus Niujorko 
mieste.

Tokius lapelius pikietuo- 
tojai platina Niujorko gat
vėse. Jie labai daug pasa
ko. Jie parodo, kokia baisi 
padėtis viešpatauja toje 
valstijoje.

Niujorko žmonės neturi 
tylėti; jie privalo pareikšti 
griežtą protestą prieš tą te
rorą, kurį rasistai vykdo 
Mississippi valstijoje.

Gegužės Pirmąją niujor
kiečiai tokį protestą pa
reikš savo demonstracijoje, 
įvyksiančioje Union Skve
re, Manhattane.

Visi privalo ruoštis ten 
dalyvauti!

Tai bus tarp 4 ir 8 v. po
piet.

Ns.

Daugumoje dėl duonos ‘už
dirbėjo mirties sulaužytų 
šeimų, jo našle gali išgyven
ti ilgūs našlystės metus. 
Trys ketvirtadaliai moterų, 
likusių našlėmis '45 metų 
amžiuje, gali tikėtis gyven
ti dar 25 rądtUs., o iš mote
rų, pasidarnMų našlėmis 65 
metų amžiaus, kiek daugiau 
negu pusė gali tikėtis išgy
venti 15 metų ar ilgiau, o 
jų trečdalis—20 metų. Tad 
su gyvenimo ilgio didėjimu 
šiandienos našlės turi daug 
daugiau pasilikusių metų 
gyventi negu našlės turėjo 
šimtmečio pradžioje.

Daugiau negu du trečda
liai visų Amerikos našlių 
turi savo namus. Didelė jų 
dalis gyvena kartu su vai
kais ar kitais giminėmis. 
Dauguma kitų našlių gyve
na giminių namuose. Fakti- 
nai tik apie, 6% našlių ne
gyvena savo ar giminių na
muose. Iš šių apie 287,000 
yra nuomininkės, dirba sa
vo gyvenamuose namuose 
ar panašiai. Apie 145,000 
randasi senelių namuose ir 
keli tūkstančiai gyvena 
viešbučiuose ar panašiuose 
pastatubse.*

Daugelis našlių turi rimtų 
problemų. Situacija ypač 
yra sunki, 65 metų ar dau
giau amžiaus našlėms. Vie
nas penktadalis jų turi at
sakomybę auginti vaikus, 
1? metų amžiaus ar jaunes
nius.. Pusei šių našlių yra 
reikalinga ieškoti uždarbio. 
Iš viso apie 2.5 milijono naš
lių (beveik trečdalis visų 
našlių) dirba, dauguma da
linai įstaigose, kaip telefo
no operatorės ar tarnauto
jos.

Didelis našlių skaičius 
randa sunkumų gauti darbą 
ar dėl savo amžiaus ar dėl 
to, kad jos nedirbo ilgą lai
ką. į

* * A. C. N. S.

Šį sekmadienį, balandžio
21 d., “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke, įvyks labai įvairus pa
rengimas:

Dr. Jonas Stanislovaitis 
duos prelekciją apie žmonių 
sveikatą ir rodys paveiks
lus. Jaunuoliai duos muzi-1

Atsidaro Baranikienes 
kūrinių paroda
. May Stevens - Baranikie- 

nė turės savo kūrinių paro
dą ROKO galerijoje per 
trejetą savaičių pradedant 
balandžio 22 iki gegužės 
15-tos. Tačiau pati pirmoji 
—atidarymo — diena jau 
rytoj, balandžio 20-tą. .

Atidarymo diena artis
tams būna bene didžiausia 
diena. Sukviečiami dailės 
kritikai, spaudos atstovai, 
asmeniški draugai ir bičiu
liai. Tas, ką pasako kūri
nius apžiūrėję kritikai, 
daug reiškia tolimesnei pa
rodos eigai.

Baranikienes didžia j a i 
dienai taipgi tikimasi dai
lės kritikų ir kitų retų sve
čių, meno ir liaudies judė- 
mų atstovų. Įdomu bus 
ne vien pamatyti jos kūri
nius, bet taip pat susitikti 
dailininkę ir jos artimuo
sius.

Primintina, kad ji paro- 
don išstato apie 20 paveiks
lų, kurių gera dalis vaiz
duoja šiandieninį mūsų gy
venimą, jo problemas. Tuo- 
mi paroda ne tik įdomi, bet 
ir svarbi. Dėl to jos paveik
slai yra susilaukę įžymių 
asmenų įvertinimo dar pirm 
parodos.
KVIEČIA Į PARODĄ

Į atidarymą dailininkė ir 
parodos rengėjai kviečia 
visus Laisvės skaitytojus. 
Adresas: ROKO galerija, 
867 Madison Ave., N. York. 
Bal. 20-tą valandos nūo 3 
iki 5. Kitomis dienomis 11 
ryto iki 5:30. Sekmadie
niais uždaryta.

J tS.

Po nuėstą pasidairius
Vieškelių tvarkymo ko- 

misionierius sako, kad per
eitoji žiema New Yorke ir 
apylinkėje paliko apie 2,- 
000,000 gatvėse duobių. Jau 
apie 186,000 jų pataisė, bet 
dar yra daug taisyti. Prašo 
gyventojus pranešti telefo
nu: WO. 4-2110, kur tokių 
duobių yra.

Pranešimas!
New Yorko ir New Jer

sey organizacijos prašo su
silaikyti nuo savų parengi
mų birželio (June) 23-čią, o’ 
dalyvauti piknike Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Bom. —K 

kos ir deklamacijų. Ir bus 
pagerbti mirę LLD 185 
kuopos nariai.

Taipgi, visi atsilankę bū
site pavaišinti kava ir tor 
tais.

Pradžia 2-rą valandą po
piet.

Būkime visi. J. G.

Tuščios Vakarų 
pastangos

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
reikalavo iš Vakarų Vokie
tijos, kad ji sulaužytų kon
traktą su Tarybų Sąjunga 
reikale didelių naftos vamz
džių. Po to Vokietija atsi
sakė pristatyti TSRS vamz
džius.

“The New York Times” 
redakciniame rašo, kad tai 
nevykusi JAV politika, nes 
tas “žygis” nesulaikys Ta
rybų Sąjungos darbų, o tik 
sutrukdys metams, o dau
giausiai dvejiems vamzdžių 
nutiesimą J Baltijos prie
plaukas.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Senegaliečiai, iš Afrikos, 
padavė skundą prieš Por
tugalijos užpuolimus. Per
eitąją savaitę portugalų 
bombonešiai degino sene- 
galiečių kaimus.

Washingtonas. — Jung
tinėms Valstijoms nepatin
ka, kad Egiptas didina sa
vo militarines jėgas.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

giesmę. Visi jie tebekursto 
“laisvąjį pasaulį’’ dar labiau 
ginkluotis ir ruoštis atominiam 
karui.

Štai vieno jų laikraščio per 
visą puslapį balandžio 15 d. 
antraštės: “12 NATO narių 
sukurs atomines pajėgas. Per 
metus sudarys šiaurės Atlanto 
branduolinį laivyną bei aviaci
ją. Vyriausiu viršininku bus 
JAV gen. Lyman Lėmnitzer.” 
. '• Kiek čia pasiutusio džiaugs
mo ir pasitenkinimo!

r •
Brooklyno pranciškonų 

“Darbininkas” iš Tarybų Są
jungos pribuvusius dvasinin
kus pavadino barzdotais vil
kais tikinčiųjų avidėje.” 

šitaip vieni dvasininkai at- 
r o d o kitiems dvasininkams. 
Argi tai ne gražu ? !

Misisipės valstijoje negrų 
pajamos tris kartus mažesnės 
už baltųjų pajamas. Be to, 
bendrai paėmus, negrų šeimos 
gerokai didesnės už baltųjų 
šeimas.

Neišbrendamame skurde gy^ 
vena mūsų juodųjų žmonių 
masės.

6 pual.-Laiavė (Liberty)-Penkt., baland. (A'pril) 19, 1963

ĮVAIRIOS ŽINIOS •*
TSRS įves daug 

naują pakaitų
Maskva. — Tarybų Są

junga dar pereitais metais 
paskyrė specialų komitetą 
paruošimui naujiems per
grupavimams šalies. Tatai 
yra reikalinga pale i d u s 
veiklon daug naujų elekt
ros jėgos gaminimo jėgai
nių, atidarius vidaus van
dens kelių ir paleidus dar
ban daug kitokių įmonių.

Naujas pergrupavimas^ 
liečia ir Pabaltijį. Numato^ 
ma, kad ateityje Lietuvos^ 
Latvijos ir Estijos tarybi
nės respublikos ir Kalinin
grado sritys veiks bendrai, 
kaip viena ekonominė ir 
politinė sritis.

PANAMOS PROTESTAS
Panama. — Jungtinių 

Valstijų armijos daliniai 
šaudė raketomis ir įvyko 
sprogimas, kuris užmušė 
tris Panamos respublikos 
vaikus. Panamos respubli
ka protestuoja prieš JAV 
karinius pratimus ir reika
lauja atlyginimo vaikų tė
vams.

PAKISTANAS ATMETĖ 
PROTESTĄ

Karačis.. — Pakistano 
vyriausybė atmetė Indijos 
protestą. Indija protestavo 
prieš Pakistano sutartį su 
Kinija Kašmyro sienų rei
kalais, pagal kurią 2,(į00 
ketvirtainių mylių ploAs 
pereina į Kinijos teritoriją 
Pakistanas pareiškė, kad 
siena nustatyta pagal Kini

jos ir Anglijos 1899 metų 
sutartį.

PAKELS PLIENO 
KAINĄ

Washingtonas. H- Plieno 
gamintojai paskelbė, kad 
jie pakels po $6 ant plieno 
tonos. Pereitaisiais metais 
jie tą pat norėjo padaryti, 
bet tada prezidentas Kene
dis nesutiko. Šiemet jis pa
kėlimui kainų nepriešta
rauja. Reiškia, pakils ir 
kainos reikmenų, kurių pa
gaminimui vartojamas plie
nas.

KINIJA ATMETĖ 
UŽMETIMUS

Pekinas. — Kinija griež
tai užginčijo Jungt i n i ų 
Valstijų kaltinimus, būk ji 
gamina opiumą ir pasauly
je platina. Kinija sako, kad 
tai šmeižtas, kurį JAV n^ 
gali faktais paremti. Ji sa
ko, kad dabar daugiausiai 
narkotikų gaminama ir pla
tinama Jungtinėse Valsti
jose.

Rio de Janeiro. —Vokie
tijos Demokratinė Respub
lika Brazilijai suteikė $50,- 
000,000 paskolos.

Louisville, Ky. — Sulau
kęs 56 metų amžiaus mirė 
B. Martin, dramos ir filmų 
kritikas.
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