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KRISLAI
Unijų vadų algos 
Angliakasių padėtis

Lietuva toli nužengusi 
Pasimatysim su Kubilium

— Rašo J. Gasiūnas —

Automobilių daroįKinkų uni
ja turės savo konvenciją ko
vo mėn., Atlantic City, N. J. 
Da«bar renkami delegatai.

biurokratiniai unijos prezi
dento Walterio Reutherio rė
mėjai jau iš anksto ruošiasi 
konvencijai pasiūlyti rezoliu
ciją, kad viršininkų algos bū
tų pakeltos.

Svarbiausias algų pakėlimas 
liestų prezidentą, dabar gau
nantį Į metus $22,500. Tai 
esanti per maža alga. Siūlo
ma prezidentui mokėti $40,- 

• 000.
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Pasaulio dėmesys Kuba siekia gerų santykių
linkui Kašmyro

Daka, Pakistanas. — La
hore provincijos Seimelyje 
kalbėjo Kinijos premjeras 
Chou Enlajus. Jis kalbėjo 
Kašmyro reikalais pareikš
damas pilną solidarumą su 
Pakistano pozicija, kad rei
kia leisti Kašmyro gyvento
jams plebiscito keliu išreik
šti jų valią —su kuria vals
tybe jie nori pasilikti.

Tarp Indijos ir Pakistano 
ginčijamoje teritorijoje gy
vena apie keturi milijonai 
žmonių, kurių trys ketvir
tadaliai 
tai yra, 
bei su 
valdžia,
šinasi plebiscitui.

Kalbėjo ir Pakistano va-

yra mosulmonai, 
pritariantys vieny- 
Pakistanu. Indijos 
tą žinodama, prie-

Algas viršininkams keliant 
tenka aptaksuoti darbo unijų 
narįks, kurių mokesčiai ir da
bar per aukšti.

Kitas svarbus dalykas: uni
jų viršininkai, gaudami dide- į dai. Chou Enlajus ir pakis

taniečiai pareiškė, kad bū
tinai reikia sureguliuoti 

Gaudami dideles algas, jie j Kašmyro reikalus, nes Ki- 
perkasi įvairių kompanijų šė-! nija ir Pakistanas savo sie- 
rus, bonus ir tuomet jų intere 
sai
tų Interesams.

Tokiems unijų viršininkams 
tada jau nebeapeiną darbo 
žmonių reikalai. Jie daugiau 
rūpinasi iš korporacijų biznio 
pasidaryti didesnius pelnus. 
Jie patampa kapitalistų tar
nais darbininkų gretose.

les algas, iš darbininkų gretų 
pereina į kapitalistų gretas, 
kiti lieka milijonnieriais.

METAI 52-ji

s, bonus ir tuomet jų intere- 
Lpasidaro tolygūs fabrikam p 
interesams.

os reikalus jau sutvarkė, 
‘asilieka nesutvarkyti tik

Federalinis Darbo departa 
mentas raportuoja, kad nuo 
1947 m. iki 1962 m. kietosios 
anglies industrijoje sumažėjo 
288,000 angliakasių skaičius, e 
Tai pasidaro 70 procentų ma
žesnis.

1963 metais dar daugiau su
mažinta darbo jėga. Dabar 
kietosios anglies industrijoje 
bedirba tik apie 15,000 ang
liakasių. Darbas daugiau me
chanizuotas, žymiai paspartin
tas.

Unijos gretos silpnėja ir ma
žėja. šiuo metu apie 30 pro
centų kasyklų 
283 mainieriai 
buvo kasyklose

Angliakasių 
blogėja.

kates numarino
3 ŽMONES •

Triestą, Italija. — Vyras, 
jo žmona ir jų 18 metų sū
nus rasti negyvi kambary
je, kuris buvo pilnas gazo. 
Policija sako, kad dvi jau
nos katės bovijosi virtuvėje 
ir nutraukė nuo gazo vamz
delio guminį laidą.

— neunijinės.
1963 metais 

užmušti, 
padėtis nuolat

Vokiečių istorikas dr. Hel
mut Krausnick karo krimina
listų teisme Frankfurte aiški
no, jog hitlerininkų žiaurumai 
prieš žydus paeina iš “natūra
laus, evoliucinio Vokietijos is
torijos vystymosi.’’

Prancūzijos balsas 
dėl JAV politikos

Paryžius. — Prancūzijos i riumi gudrus politikas

su Jungtinėmis Valstijomis
Havana. — Čionai lanko- žvejų laivai, jų tarpe du

“šrimų” gaudymo, buvo su- į spauda kritikuoja Jungti- j Charles E. Bohlenas. Jo 
imti Kubos vandenyse. Ku- į nių Valstijų užsienio
ba juos paliuosavo. Du JAV Į ką: Kubos, prekybos su so- Ičia į prancūzų kalbą 
lėktuvai buvo atskridę ir 
nusileidę Kuboje, ir 
Kuba paliuosavo.

Kada Jungtinės Valstijos j 
suėmė keturis Kubos žvejų I plačiai kritikavo preziden- 
laivus, tai Kuba sulaikė to Johnsono kalbą 
prėską vandenį į JAV karo Kalifornijos 
laivyno bazę Guantanamo , Los Angeles mieste. Jis ra- 
įlankoje. Dabar žveiu laivai i šė, 1 
grąžinti Kubai, Kuba gale- Į džiuose paskandino 
tų vėl suteikti JAV bazei į Vietnamo ir Kipro klausi-1 
prėsko vandens.

Buvo skelbiama, kad būk 
Kubos žvejų laivai užsiima 
šnipavimu. Jungtinės Vals
tijos keturis Kubos žvejų 
laivus laikė per tris, savai
tes. Jokių šnipavimo įren
gimų ten nerado. Buvo 
skelbiamos pasakos, b ū k i — ■ —

Jungtinės Valstijos vyk-! 
do “embargo”, kitais žo
džiais, ekonominę blokadą: 
jos pačios neveda prekybos 
su Kuba, ir net kitas vals
tybes už prekybą baudžia, 
jų laivus įtraukia. į juodas 
knygas, draudžia tiems lai
vams, kurie plaukia į Kubą, 
naudotis JAV prieplauko
mis, valstybėms, kurios 
veda su Kuba prekybą, ma- 

Jis skrido į New žiną pagalbą. Tas skaudžiai _ _ . . _ n AOI1-

tarp Indijos ir Kinijos, In
dijos ir Pakistano. Kinijair i si Juan de Onis, “The New 
Pakistanas kaltina Indiją, York Timeso” I
kad ji atsisako sureguliuo- dentas. Jis pateikė platų 
ti tuos reikalus pasitarimų j straipsnį savo laikraštyje 
keliu. I po antrašte: “Ko Kuba no-

Boro srityje įvyko susi
kirtimas tarp indusų ir pa-

York Timeso” korespon- propagandos skyrius išver- 
’ W visas 

cialistinėmis šalimis, Kini- | Johnsono ir kitų JAV val- 
juos jos, Pietų Vietnamo ir Kip- diininkų kalbas ir plačiai

ro salos klausimais.
Dienraštis “Le Figaro

ri?”
Korespondent as rašo, 

, sie
kia kuogeriausių santykių 
su kitomis valstybėmis, to 
paties ir su Jungtinėmis 
valstijomis. Jis žymi, kuo
met Jungtinėse Valstijose 
komercinė spauda ir radi
jas daug rašo prieš Kubą, 
skelbia- išmislus, visokias 
teorijas, tai Kubos radijas 
ir spauda tik į pačius di
džiausius melus ir prasima
nymus atsako. Tad dar kar
tą įrodo, kad Kuba nori ge
rų kaimyniškų santykių su 
Jungtinėmis Valstijomis.

paskleidžia, bet ir tas ne- 
gelbėja pakelti JAV vardą,

kistaniečių. Pakistanas sa-, kad Kubos reSpublika 
ko, kad 25 indusų kareiviai I kia kuoeeriausiu san
įsiveržė į Pakistaną, o pa
kistaniečiai suruošė pasalą 
ir juos sunaikino. Indija sa
ko, kad būk Pakistano ka
reiviai įsiveržė į jos terito
riją, apsupo 25 kareivius, iš 
kurių tik du pabėgo, o kas 
su kitais atsitiko, tai neži
no.

Bengalio provincijoje in- 
dusai masiniai 25,000 pakis
taniečių užgrobė namus, 
turtą, o juos išvarė i Pakis
taną. Indija sako, būk jie 
užsiėmė “šnipavimu prieš 
Indiją”. Atrodo, jog neįti
kinamas kaltinimas, kad vi
si gyventojai būtų kitos 
valstybės šnipais.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 58 ŽMONĖS ", 

New Orleans, La. — Vos 
pakilęs iš orlaukio. Eastern 
Air Lines “DC-8” lėktuvas 
nukrito į Pontchartreino 
ežerą.
Yorką. Nelaimėje žuvo 58 
žmonės.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Albanijos vy

riausybė Tiranoje perėmė į 
savo rankąs 
dos namą, ne 
šalių diplo 
nutrūkę nuo (1961 m.

S ambasa- 
arp abiejų 

tiniai ryšiai

Kuala Lamburas. —Sara- 

 

wake plečiasi partizanų ka
ras.

rodo, kaip toli yra nužengusi 
Tarybų Lietuva!’’

Na, o visgi atsiranda Lokių, 
kurie norėtų Lietuvą grąžinti 
į 1935 metų gyvenimą. Juk 
tai visų “vaduotojų’’ siekis — 
pasukti atgal istorijos

bandydamas pateisinti Hit- grąžinti nesugrąžinamus
lerį ir kitus karo kriminalis- 
tufc, dr. Krausnickas suranda, 

1 kad Vokietijoje antisemitiz
mas siautėjo šimtmečiais, o 2- 
pjo karo metu jis pasiekęs 
aukščiausią laipsnį.

Hitleris, tiesa, norėjęs visus 
žydus išnaikinti. Bet daugu
ma vokiečių tiktai norėję vi
sus žydus išvyti iš Vokietijos.

Kaip šis istorikas ir antise
mitizmo tyrinėtojas aiškina, 
(Vokietijos valdančioji klasė, 
skiepydama antisemit i z m ą , 
paruošė Hitleriui dirvą.

toninius laikus

ratą, 
sme-

skel

sakytą 
universite te,

tika yra atsilikusi nuo gy
venimo, kaip sakė Prancū-

Havana. — Kubos vy
riausybė grąžino Jungti
nėms Valstijoms krevečių 
(“šrimų”) gaudymo laive
lį, kuriuomi vienas pabėgė
lis kubietis grįžo- į Kubą.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba dar nesurado gali
mybės išspręsti Kipro res
publikos reikalus.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė susitarė su lai- 
vakroviais kviečių į TSRS 
išvežimo reika 1 a i s. Bus 
siunčiama apie pusė kviečių 
amerikiniais laivais.

“Tėvynės balsas” paduoda 
sekamų įdomių duomenų:

“1935 metais Lietuvos biu
džetas buvo 280 milijonų li- 
ttf (arba 28 milijonai dole- 
riųjĮf. šiems (1964) metams 
m yisų respublikos biudžetas 
patvirtintas daugiau kaip 715 
milijonų rublių (arba beveik 
800 milijonų dolerių). Vadi
nasi, dabartinės Lietuvos biu
džetas yra apie 29 kartus di
desnis. . ♦ Jis puikiausiai pa-

Klerikalų “Draugas’’ 
bia jiems patiems baisiai ne
smagią žinią. Vengrijoje,, 
girdi, “žymiai sumažėjo teo
logijos studentų skaičius.” 
Keturios mokyklos ir dvi1 aka-> 
dėmi jos “iš viso teturi 127 ' 
klausytojus,” reiškia, 127 
kandidatus į kunigus.

Nors valdžia ir suteikia 
bažnyčioms primokejimų, ta- 

i čiau kandidatų į “dvasišką 
| stoną” visai mažai beatsiran
da. Socialistinis mokslas vi
sur ima viršų.

Fayetteville, N. C.—JAV 
militariniuose 'bandymuose 
parašiutininkų nusileidimo 
metu buvo užmušta 4 ka
riai ir apie 10 sužeista.

Varšuva. — Lenkijos tei
smas1 rado kaltu amerikietį 
Arthurą Fieldą, kuris buvo 
užpuolęs Lenkijos pasienio 
sargą.

Seuiis. — Du jauni korė- 
—:— jiečiai žuvo Jungtinių Vals-

Didžiojo New Work o Lietu- tijų armijos pratimo lauke 
vių antinacinis komitetas pra
šo visų dalyvauti šio šeštadie
nio (vas. 29) vakare, “Lais
vės” salėje, Ozone Parke. |

Iš Chicagcs atvyksta prof.; sį amerikietis 
B. F. Kubilius. Bus labai 
svarbu su juo susitikti, pasi
matyti ir paklausyti, ką jis 
mums pasakys iš abeln.os an- 
tinacinęs veiklos. x

nuo granatos sprogimo.

atsiliepia Kuboje. Jos dar
bininkai turi sunkiau ir il
giau dirbti, kad pasigamin
tų reikalingų' daiktų.,

Jungtinėse Valstijose įsi
steigė komitetas pagalbai 
Kubos žmonėms, kurie nu
kentėjo nuo uragano “Flo
ra”. Po uragano net JAV 
vyriausybė buvo pasisakius 
už pagalbą, bet kada komi
tetas surinko 50,000 svarų 
dėvėtos avalynės ir drabu
žių, tai nedavė leidimo tą 
pagalbą išvežti į Kubą.

Keli Jungtinių Valstijų

i Kubos “Komu n i s t a i po 
prievarta verčia žvejus žu
vauti”. Ir ta pasaka susmu
ko, nes iš 36 kubiečių žveiu 
nei vienas nepaprašė JAV 
politinės prieglaudos. Dr. 
Kastro sako, kad šie įvy
kiai turėtų pagelbėti JAV 
vyriausybei pakeisti politi
ką linkui Kubos, nes ta po
litika apsunki na Kubos 
žmonių gyvenimą ir nepa
kelia J A. V vardo.

Juan de Onis rašo, kad 
dabar kubiečiai su didžiau
sia , energija atlieka cukra
nendrių suvalymą. Virš 
20,000 milicininku ir apie 
200,000 miestu darbininku 
liuosanoriai dirba prie cuk
ranendrių suvalymo. Nors 
Kuba labai nukentėjo nuo 
uragano “Flora”, daug cuk
ranendrių buvo sunaikinta, 
bet numatoma, kad jų bus 
suimta nemažiau 3,800,000 
tonų, tai yra, tiek, kiek bū
davo suimta pirm ___
revoliucijos.

k a d prezidentas žo-
Pietų i tagonas, 

cent]‘as, vėl svarsto
■ mus, taipgi JAV santykius . Vietnamo reikalus — 
su socialistinėmis šalimis, nugalėti partizanus, 
nepadarydamas i š v a d ų, 
prie kuriu supratimo veda 
patys įvykiai.

Prancųzų spauda nurodo, 
kad nepaisant JAV propa
gandos užsienyje, per pas
taruosius 15-ka mene s i u 
“antiamerikonizm a s” žy
nį i ai padidėjo Afrikoje, 
Aziioie, Lotynų Amerikoje 
ir Vakarų Europoje. Bary- Kuba jau nėra 
žiuje yra JAV ambasado-; gos nariu.

Washingtonas. — Pen- 
JAV militarinis 

Pietų 
kaip 
Bus

' siunčiamas i Pietų Vietna
mą JAV Gynybos sekreto
rius Robertas McNamara, 
kuris neseniai ten buvo.

Washingtonas. — Ameri- 
| kos valstybių sąjunga priė- 
! mė Venezuelos kaltinima 
prieš Kubą, būk Kuba kelia 
neramumus Venezuel o j e. 

tos sąjun-

APIE NEVEDUSIAS
TSRS MOTINAS

Maskva. — Tarybų Są-

SAKO, NUO “VAISTŲ”
. MIRĖ 15 ŽMONIŲ
Washingtonas. * — JAV

Food & Drug administraci- jungoje išleistas naujas pa- 
ja skelbia, kad nuo “Parna- tvarkymas, kad nevedusių 
te” vaistų, kurie buvo, ima--' motinų naujagimiai būtų 
mi nervų nuraminimui, mi
rė apie ,15 žmonių.

Vaistai buvo gaminami 
Smith, Cline French labo
ratorijoje, Philadelphijoje. 
Dabar eina tyrinėjimas.

užrašyti jų tėvo pavarde, 
kuri įvardins motina. Jeigu 
kuris tėvas geruoju nesu
tiks, bus traukiamas teis- 

i man.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lagos, Nigerija. — Vasa

rio 24 d. čionai atsidarė Af-1 savaitė laiko, 
i rikos valstybių sąjungos
■ konferencija. Daly v a u j a 
i virš 300 valstybinių parei-

Kubos ! SŪrių nuo 33 šalių-

T. Sąjungos vadai 
įspėjo agresorius

Maskva. — Vasario

Washingtonas. — JAV 
j valdininkai vėl kalba apie 

Fidelis Kastro apie nautus »,anu5 Ame’ ... '. ,r rikoje, bet is jų nieko ne- pasaulmius įvykius ! bus, nes JAV imperialistai

Havana. — Kubos prem-

Dallas, Texas. —Jau virš 
kai yra ren

kami prisaikinti teisė j a i 
(“jury”), kurie spręs žmog
žudžio Jack Ruby likimą. 
Jo advokatai dėjo pastangų 
įrodyti, kad būk Jack Ruby 
yra nesveikas protiniai. Jis 
policijos nuovadoje nušovė 
Lee Oswalda, kuris įtaria
mas nušovime prezidento 
Kenedžio.

nesitrauks iš privilegijuotų 
pozicijų.

dieną Tarybų Sąjungoje1.j e ras F. Kastro sakė kalbą j --------- ---------
' tarptautiniais reikalais. Jis l Philadelphia. — Speeia- 

.... .i. listai sako, kad gruodžio 8 
d. netoli Elktono; Md., žai
bas nutrenkė “B-707” lėk
tuvą, kuriame žuvo 81 žmo
gus.

| Maskva. — Čionai lankė- 
TL.L “impresari- 

jus” Sol Hurok, kurį gra-, 
žiai priėmė Tarybų Sąjun
gos Kultūrinių reikalų mi
nistras.

buvo minima 46-ių metų 
gynybos jėgų sukaktis.

TSRS Gynybos ministras 
R. Malinowskis sake, kad 
NATO, o ypatingai Jungti
nės Valstijos, sudaro taikai 
pavojų, nes atsisako priim
ti TSRS siūlomą nusigink
lavimui programą.

TSRS raketinių jėgų ko- 
mandierius maršalas N. I. 
Krylovas rašė “Izvestijoje”, 
kad JAV apsiginklavimas 
nėra gynybos reikalams, 
nes jis seniai tuos reikalus 
jau pralenkė. Jis sa,kė, kad 
Tarybų Sąjunga sunaikins 
kiekvieną agresorių, kuris 
puls bent kurią socialistinę 
valstybę.

Washingtonas. — JAV ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
dviejų metų nutartį kultūri
niais reikalais.

sakė, kad nors Guantana
mo įlanka, kur JAV yra 
įsitaisę karo laivyno bazę, 
priklauso Kubai, bet ji 
greitai nesiims žygių jos 
atgavimui.

Kas dėl JAV baudimo ki
tų šalių už jų prekybą su

Washingtonas. — Rod
gers Hillsman, JAV Valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojas, pasitraukė iš vietos.

La Paz, Bolivija. — Kas 
tai pašovė generolą Renę 
Barrietasą, Bolivijos karo 
orlaivyno komandierių.

Londonas. —Anglijos lai
vų kompanijos ir stambūs 

Kuba, jis sakė, kad tai la-! biznieriai protestuoja prieš 
bai negudri JAV politika. -Jungtines, Valstijas, kurios 

Nepaisant uragano žalos trukdo užsienio prekybą.
Kuba suims pakankamai 
cukranendrių, o daromos Madridas. — Jungtinės 
pastangos, kad 1970 metais y^lstijos _ Codize, Ispanijo- 
būtų suimta apie 10,000,000 įsitaisė atominių subma- 
tonų. rinU baaČ-rinų baze.

Panama. —Panamos res
publika nesirengia priimti 
JAV sąlygas Panamos ka-

Viena.— Austrijos prem-1 
jeras ,Dr. Alfonsas Gor- 
bachas pareiškė, kad jis ^kaluose.''
pasitrauks is tų pareigų. 

Maskva. — Šiemet Tary
bų Sąjungoje bus daugiau 
gaminama žmonėms kas
dieninių reikmenų.

Budapeštas. — 1964 me
tais liaudiška Vengrija pa
didins fabrikų statybą.

Jakarta. — Sarą wake pa
didėjo partizanų karas 
prieš Malaziją.

rp . . m u r -r Washingtonas. JAV laivakroviai.
Taipei. — Netoli Formo- vyriausybė numato, kad po

zos apsivertė žvejų laivelis bus geležinkelių streiko dėl 
ir žuvo 13 žmonių. paleidimo 32,000 pečkurių.

Lima. —Brazilijoje ir Pe
ru respublikoje streikuoja

ir žuvo 13 žmonių. Madridas.—Ispanija par
duos Kubai sunkvežimių.
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Kriminalystes ir mūsų spauda
ŠIEMETINIAME “LAISVĖS” šėrininkų suvažiavi

me, diskusijų eigoje, buvo iškeltas ir toks klausimas: ko
dėl mūsų laikrašty nėra žinių apie visokias kriminalys
tes, vykstančias Niujorke bei kituose miestuose?

Iš tikrųjų, klausimas įdomus. Pačiame Niujorke kas
dien įvyksta šimtai kriminalybių—žmogžudysčių, api
plėšimų, stambesnių ir smulkesnių vagysčių, na, ir viso
kių kitokių šelmysčių,—bet mūsų laikrašty jos neatžy- 

. mimos. Panašių nusižengimų vyksta ir mažesniuose 
miestuose, na, ir mūsų skaitytojai neretai iškerpa iš vie- 

. tos angliškų laikraščių apie tai aprašymus, kuriais mes 
nepasinaudojame.

Kodėl?
Nespausdiname todėl, kad tai užimtų laikrašty daug 

vietos—nebūtų kur dėti geresnių raštų. Visų krimina
lysčių, kokios vyksta tik viename Niujorko mieste, jokiu 
būdu, prie geriausių sąlygų, negalėtume aprašyti, net 

. kai ir turėtume tam tikslui paskyrę “specialistus.” Na, o 
dėti laikraštin aprašymą vienos, kitos kriminalystės taip 

.... pat neverta.
Niujorke išeidinėja bulvarinė spauda, kuri tik ir 

tunka kriminalysčių populiarinimu, bet ir toji spauda 
. nebepajėgia visas baisenybes aprašyti ir išspausdinti.

Kriminalysčių aprašymai, jų populiarinimai, kaip 
daro toks dienraštis kaip Niujorko “Daily News”, visuo
menės (skaitytojų) nesužmonina, o —daugeli jaunų 
žmonių kaip tik paskatina įsivelti į nedorus darbus, į i 
kriminalystes. Supraskime: juo daugiau apie kriminalys- į 
tęs kapitalistinė spauda rašo, tuo daugiau jų atsiranda! |

Aišku, nesakome, kad kriminalysčių aprašymai bei ' 
■populiarinimas spaudoje yra kriminalysčių priežastis. 
''Nei Priežastis glūdi visuomeninėje santvarkoje. Krimi
nalysčių priežastis—skurdas ir godumas, norėjimas grei- 
čiau pasigauti dolerį, kuris mūsų šalyje tebevyrauja. 
Tai kapitalistinės santvarkos išdavas.

Mūsų suvažiavime buvo pareikšta • nuomonė, kad 
bendradarbiai, korespondentai, rašydami “Laisvei”, juo 

“ daugiau dėmesio skirtų bendriems darbo žmonių gyve
nimo—ekonominio, kultūrinio ir /politinio—reikalams 

‘ aprašyti. Labai svarini ąprašyti, lietuviškąjį judėjimą. 
Juk “Laisvė” yra lietuvių darbo žmonių laikraštis.

Svarbu parašyti apie žmonių pastangas kovoti už 
pasaulinės taikos išlaikymą.. Svarbu supažindinti skaity
tojus su einama kova už pilietines negrams teises.

Prarado įtaką...
LIBERALŲ SAVAITRAŠTY “ National Guardian” 

Ąvas. 20 d.) įžymusis ispanų politikas J. Alvarez del Va- 
*yo rašo straipsnį apie šių dienų sudėtingus politinius 
vingius tarptautine plotme. Del Vayo, atsiminkime, yra 
buvęs Ispanijos Liaudies Respublikos užsienio reikalų 
ministras; jis gilus, nuoseklus tarptautinio judėjimo 
stebėtojas ir aiškintojas. Jis šiuo metu gyvena Ženevo- 

' ‘ je, Šveicarijoje.
Del Vayo nemano, kad iš nusiginklavimo konferen

cijos, kuri dabar vyksta Ženevoje, išeis ko nors daug ge
ro. Be kitų kliūčių, rašytojas primena ir tai, kad šiemet 
JAV bus prezidentiniai rinkimai, ir todėl prezidentas 
Johnsonas, atsižvelgdamas j rinkimus, nedrįsta ką nors 

‘ griežtesnio nusiginklavimo klausimu daryti, kad jo prie-
• šai nepriskaitytų tu “nusileidimu rusams”.

Bendrai, Del Vayo mano, kad JAV užsieninė politi
ka silpna, svyruojanti, nedrąsi. Savo straipsnį buvęs Is
panijos užsienio reikalų ministras baigia tokiais žo-

* “džiais:
“Amerika (JAV) prarado įtaką Europoje, Azijoje 

’ ir Lotynų Amerikoje. Ir to praradimo priežastis nėra
antiamerikonizmas... Ne neapykanta amerikiečiams, 

. bet pasitikėjimo stoka amerikinei išminčiai užsieninėje 
A politikoje sudavė smūgį JAV prestižu i.”

...Šokį iš L. Minkaūs baleto “Don Kichotas’’ šoka lietuviškojo
• -baleto meistrai, Lietuvos TSR liaudies artistai T. SvontickAitė 

ir II. Kunavičius
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KANADOS SPAUDA 
SMERKIA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ POLITIKĄ

Netenka’ nei sakyti,' kad 
suėmimas Kubos keleto žve
jų Floridos pakrašty nuai
dėjo' per visą pasaulį tonu, 
labai nepalankiu mūsų ša
liai. Štai, kokį vedamąjį 
tuo klausimu parašė kon
servatyvusis Toronto (Ka
nadoje) dienraštis “Globe 
and Mail”:

Jungtinių Valstijų administ
racijos vėliausiame susiėmim.e 
su Kuba yra nesąžiningumo, 
kuris tiesiog bauginantis.

Anksčiau šį mėnesį buvo su
imti keturi Kubos žuvininkų 
laivai JAV teritoriniuose van
denyse prie Floridos. Fe d e ra
lis statutas, kas liečia terito
rinius vandenis nenumato pa
baudų toki e m s nusikaltė
liams, ir paprastai jie tiktai 
nuvejami pakraščių s a r g ų . 
Šiuo sykiu, tačiau, laivai buvo 
suimti ir jų Įgulų nariai buvo 
apkaltinti pagal Floridos Įsta
tymą — žuvavime be leidimo. 
Tai naujas Įstatymas, kuris 
specialiai nukreiptas prieš Ku
bą. Kuba atsakė Į tai nu
traukdama vandens tekėjimą 
Į Jungtinių Valstijų laivyno 
bazę Guantaname.

Iki to barnis buvo žioplas 
ir bereikalingas, ir tiktai iš
kėlė klausimą, ar valstija — 
Florida — turėtų teisę nusta
tyti Jungtinių Valstijų užsie
nio politiką. Bet d a u g i a u 
aliarmuojančiu ’ buvo Jung
tinių Valstijų valstybės de
partamento išnaudojimas šios 
Floridos žioplystės.

Per keletą dienų valstybės 
departamentas drąsino speku
liaciją, kad premjeras Fidel 
Castro,- veikiausiai su premje
ro Nikitos Chruščiovo para
ma, pasiuntė Kubos laivus i 
JAV vandenis, kad išprovo
kavus incidentą, kuris galėtų 
bęti panaudotas pateisinimui 
Kubos akcijos prieš Guanta
namo bazę tuę' metu, kada 
Jungtines Valstijos buvo jau 
bėdoje su pasaulio opinija dėl 
kitos vietos, Panamos kanalo 
zonos.

Buvo pranešta 
iš anksto

Tai buvo nesąžiningumo 
reiškinys, nes Jungtinės Vals
tijos buvo Klibos įspėtos per 
Šveicarijos 'ambasadorių Ha
vanoje anksti gruodžio mėne
sį, toli gražu pirm Pahamos 
krizės-, kad Kubos laivai vyks 
į Meksikos įlanką žuvauti. 
Valstybės s e k r e torius Dean 
Rusk neminėjo šio fakto, kuo
met jis penktadienį išdėstė 
Įvykių eigą, ir nebuvo išvilk
ta iš užsispyrusio valstybės 
departamento iki šeštadienio.

Galima prieiti išvados, kad 
tai Jungtinės Valstijos, o ne 
Kuba, bando išprovokuoti in
cidentus, ir tas yra bauginan
tis dalykas JAV sąjunginin
kams, kaip ir priešams.

Jungtinių Valstijų valdžia ir 
dauguma žmonių niekad ne
turėjo racionai A'tis atsinešimo 
link Kubos. Jie padėjo su
ruošti vieną ginkluotą ataką 
ant salos. Kuomet Kuba at
sakė instaliacija* rusų sviedi
nių, Jungtinės Valstijos ėmė
si apskaičiuotos rizikos iš
šaukti karą ir privertė jas iš
traukti. Jos palaiko nuolatinę 
ir intensyvią orinę žvalgybą, 
kad užsitikrinus, jog sviedi
niai negrąžinami. Jos žino, 
kad Kuba dabar nesudaro 
rifnto militarin'io pavojaus.

Nežirint to, Jungtinės Vals
tijos žiūri Į šią mažą šalį su 
neproporcionalia baime ir ne
apykanta. Jos Vykdo ir ver
čia sąjungininku’s vyk d y t i 
ekonominį kerštą prieš Kubą. 
Įtarimas yra, kad ateinanti 
prezidentiniai rinkimai verčia 
vyriausybę, politiniais išskai
čiavimais, pagyvinti nervų ir 
ekonominį karą prieš Kubą.

Pavojus yra tame, kad su
daro tarptautinio konflikto ri
ziką. Kuba dar gali būti ža
rija, kuri gali įžiebti miklinę 
katastrofą.

Reikia manyti, kad J A V 
administracija naudos papras
tą protą ir elgsis atsargiai vi
soj' situacijoj. Suprantama, 
kad JAV žmon'ės, sirž'Miai su
kurstyti nekuriu politikierių’,

gali būti pasirengę griežtiems 
žygiams. Bet kuomet žmogus 
valstybės sekretoriaus kabine
te prisideda prie kurstymo, tai 
pasaulis stebisi. Kur mažiau
sias uodas gali įvesti į paniką 
dramblį, niekas iš mlūsų ne
gali būti saugus.

(Vertimas į lietuvių kalbą— 
“Liaudies Balso.”)

APIE LENINGRADĄ ii 
JO DIDVYRIUS

Šiemet sukako 20 metų, 
kai Leningrado gynėjai pra
laužę nacių blokadą, kai jie 
lengviau atsikvėpė, kai 
miestas pakilo naujam gy
venimui. Tai buvo 1944 me
tais, — atsimename, kokiu 
džiaugsmu džiaugėsi ir A- 
merikos žmonės, sužinoję, 
kad ilga nacių armijų blo
kada ant Leningrado paga
liau buvo pralaužta. Nacių 
armijos, tarybinių karių 
mušamos, bėgo link vakarų, 
bet ne visos pabėgo! •.

Šiemet neseniai Lenin
gradą aplankė Lietuvos ra
šytojų delegacija, pakvies
ta dalyvauti Kristijono Do
nelaičio 250 gimimo metinių 
iškilmingame minėjime. 
(Apie tai poetas Vacys Rei- 
meris vaizdžiai parašė va
sario 21 d. “Laisvės” laido
je.) Su rašytojais buvo nu
vykęs ir Vilniaus dienraš
čio “Tiesos” redakcinio ko
lektyvo narys D. Šiliukas.

Grįžęs į Vilnių, D. Šniukas 
parašė “Tiesoje” įspūdžių 
pluoštą. Pirmiausia j'is pri
mena leningradiškį orą:

Kaip ir dažną žiemą—Le
ningrade šaltis nestiprus. Bal
tijos drėgmė atima jam jėgas. 
Net lėtai tekanti Neva ne vi
sai užšalusi—vienur kitur žio
jėja, atrodo, bedugnėmis pra
rajomis, o pę Kirovo vardo 
tiltu tyvuliuoja vanduo. Tik 
legendarinės “Auroros’’ šąrvai 
prisitraukė šalčio, sulindo ji į 
ledo kalnus ir nejudėdama 
laukia pavasario.

Užtat šlapdriba ir rūkas — 
čia dabar da'žni svečiai. No 
visada pamatysi auksinius Isa- 
kijaus soboro ir tvirtovės 
bokštus, nekalbant jau apie 
paskutinįjį technikos žodį — 
už Eifelį aukštesnę naująją 
televizijos anteną. Į miglą įsi
supusios, tarsi sumažėja, nu
tolsta rastralines kolonos Puš
kino aikštėje, praranda ryš
kumą Ermitažo kontūrai, pa
sislepia belapių medžių prie
globsty dailios Srholnio kolo
nos . Tik neonu švytintis Ne- 
vos prospektas nieko nepaiso: 
jis visuomet gyvas—savo par
duotuvėmis, kavinėmis, kny
gynais, teatrais ir nenutrūks
tamu žmonių srautu.

Bet Leningradas — gražus 
bet kokiu oru. Jis žavi savo 
meninėmis vertybėmis, pramo
nės jėga,’ ir žiemą gyvais par
kais ir vėl — žmonėmis, žmo
nėmis. . .
Kas buvo 
blokados metu...

Tačiau žurnalistas sudre
bina skaitytoją, pateikda
mas kai kuriuos faktus, pa
rodant, kas buvo' nacių , blo 
kados metu. Ir ne tik su
drebina, bet tuo pačiu labai 
aukštai pastato Leningrado 
žmones, koVousius ir miru
sius už savo miestą, už jo 
garbę; už laisvę ne tik sau 

’o ir visam laisvajam pasau
liui. Skaitykime:

Leningradiečiai labai iškil- 
-mingai pažymėjo sunkų, b’ėt 
šlovingą savo istorijos pusla
pį—dvidešimtmetį nuo tos die
nos, kai buvo pralaužtas ge
ležinės blokados žiedas.

Į klausimus, kaip man su
sipažinti su įžymiais blokados 

1 mieto didvyriais, išgirsdavau 
beveik vienodus atsakymus: 
“Taigi kam jums ieškoti — 
kalbinkite kiekvieną.-Visi mes 
buvome tada Čia. Ir aš bu
vau. . .” Ir. aš gana greitai 
atsiminiau vieną tiesą, karo’ 
metu išrašytą Leningrado’ pla
katuose: “Kiekvienas* lenin
gradietis — karys.”

Leningradas — tai masinio 
'heroizmo miestas. Žmonės at
laikę 900 patų pragarą, nepa
būgę lt.3 fnasinių aviacijos 
antlėkių, 6'11 dienų Artilerijos 
ugnies', 100' tūkstančių suspro
gusių bombų, 150' tūkstančių 
artilerijos sviedinių, 30' tūks
tančių gaisrų, 632' tūkstančių 
gyvybę uždusino kaulėta bado 
ranka.

Susimąstai prie mirusios Ta- 
nės Savičevos dienoraščio.

“ženė mirė 1941 m. gruo
džio 28 d. 12.30 vai. ryto.

Senelė mirė 1942 m. sausio 
25 d. 3 vai. dienos. '

Leką mirė 1942 m. kovo 27 
d. 5 vai. ryto.

Dėdė Vasia mirė 1942 m. 
balandžio 13 d. 2 vai. nakties.

Dėdė Lioša — 1942 m. ge
gužės 10 d. 4 vai. dienos.

Maša—1942 m. gegužės 13 
d. 7.30 vai. ryto.

Savičeva—mirė.
Mirė visi. Liko viena Ta

ne.’’
Mažąją Tanią dar bandė 

gelbėti karo gydytojai, bet ba
das jau savo buvo atlikęs. 
Mergaitė nebuvo dar spėjusi 
pasidžiaugti net savo vaikys
te, nekalbant apie didelius 
darbus. Tačiau savo mirtimi 
liko nemirtinga.

Neseniai sužinojau, kad vie
nas baltarusių mokslininkas 
išvedė labai vertingą kviečių 
veislę, panaudo d amas tuos 
grūdus, kurie buvo išsaugoti 
užblokuotame Lenin grade. 
Tada ši žinia mano atminty il
gai neišbuvo, ją užgožė kitos, 
rodos, vertingesnės žinios. O 
štai dabar, stovint prieš Ta- 
nės dienoraštį, klausant lenin
gradiečių pasakojimų apie tai. 
kad vasarą Marso lauko lie
pos stovėjo be lapų (jie buvę 
suvalgyti), kad valgė medžio 
klijus, eglių spyglius, o iš su
vartotų odinių diržų Virė sriu
ba, — ši žinutė vėl iškilo at- 
minty kaip visų Leningrado 
kančių prasmė ir kaip nepa
laužiamos valios simbolis.

Waterbury, Conn.
Paraginimas .

LLD 28 kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, kovo 
8 d., 2 vai. popiet, 103 sve
tainėje.

Nariai prašomi visi atsi
lankyti, nes turėsim daug 
svarbių dalykų apsvarstyti 
ir pasitart apie ateities pla
nus, bei darbus, kuriuos nu
matome. Svarbiausia sumo- 
kėt narines mokestis, kurie 
dar neužsimokėję. Nors 
e'same biskį pavėlavę pagal 
tarimą, turėjom' laikyt su
sirinkimą kas tris mėne
sius, o jei svarbūs reikalai, 
tai tankiau.

Tą pačią dieną įvyksta 
Tarptautinė moterų diefia, 
todėl mes prie to rengia
mės: turėsim programėlę ir 
kitokių pamarginimų.

M. Svinkūnienė išduos 
“Laisvės” vajaus pasekmes. 
Draugai, privalom turėt di
desnį pasiryžimą, kad šiais 
metais galėtum pasirodyt 
sū didesniais laimėjimais ir 
padidinti LLD narių skai
čių. Kalbinkime ir pašalie
čius, kad įsirašytų į mūsų 
apšvietos organizaciją.

K.Y.

Lawrence, Mass.
Esu dėkingas visiems 

LLD 37 kuopos nariams, 
kad jau visi susimokėjo 
duokles už 1964 metus. Tas 
pastato kuopą į garbės kuo
pų eilę ir man sumažina 
darbo.

Lietuviai, kurie mylite 
apšvietą, skaityti knygas, 
įstokite į Lietuvių Litera
tūros Draugi j ą, me t i U ė 
duoklė tiktai $2, o gausite 
per visus metus žurn’alą 
“Šviesą”, kurio1 pirmasis šių 
metų numeris jaū išėjo pa
didintas, ir gausite gerą 
knygą.

S. Penkatrskas

Iš tikrųjų, Vacės Jurgai
tienės aš asmeniškai nebu
vau niekad sutikęs, — ne
turėjau laimės, bet su ja su- 
pažinau skaitydamas jos 
atsiminimų knygą*). O tai 
reta memuarinė knyga—ir 
ji darosi skaitytojui juo 
brangesnė, kad tai eilinės 
motets kovotojos, ilgame
tės veikėjos-pogrindininkės, 
komunistės pas a k o j i m a s 
apie sunkų, bet labai įdomų 
nueitą kelią.

V. Jurgaitienė — Žemai
tijos duktė, gimė Naujokų 
kaime, palei Mosėdžio mies
telį. Skurdas ir vargas iš
varė jaunutę Vacę į Liepo
ją, Latvijoje. Ten ji ištekė
jo už susipratUsio darbi
ninko Jurgaičio, kuris dėl 
carinės reakcijos turėjo iš
vykti į JAV. Grįžo jis at
gal pas savo šeimą tik po 
pirmojo pasaulinio karo. A- 
merikoje gyvendamas Jur
gaitis taip pat buvo tų pa
čių idėjų, ir kai kada pri- 
siųsdavo savo žmonai mūsų 
spaudos—“Laisvės” bei ki
tų laikraščių. O grįždamas 
į Lietuvą parsivežė mark
sistinės literatūros — tarp 
kitų Lenino “Valstybę ir 
revoliuciją,” Juliaus Jano
nio poezijos, Jono Biliūno 
biografiją. Tai padėjo 
žmonai ir kitiems žemai
čiams, — jauniems valstie
čių ir darbininkų vaikams,— 
šviestis marksistiškai, grei
čiau suprasti savo reikalus, 
juos ginti ir kovoti už nau
ją, šviesesnį darbo žmo
nėms rytojų.

Jurgaitis buvo nagingas 
žmogus —- ir dailydė, ir ki- 

• tokių amatų meistras. Mo- 
I kėjo jis daryti ir bažny- 
I čioms altorius^ ir gal būt ir 
šventųjų ir prakeiktųjų sta
tulas. Dąrbo jis užtenka
mai turėjo; Ir abudu Jur
gaičiai tampriai susiejo sa
vo likimą su Lietuvos ko
munistiniu judėjimu.

Nenoriu, tiesiog bijau, 
cituoti bei atpasakoti iš V. 

. Jurgaitienės pergyvenimu! 
tą ar kitą svarbesnį epizo- 
dėlį, nes tai gali būsimam 
knygos skaitytojui be rei
kalo ir per’ anksti atidengti 
labai intriguojančio pasa
kojimo “paslaptis.” O vis 
tik neiškenčiu (lai autorė 
man atleidžia) nepasakęs 
vieno jos išgyvento momen
to.

1923- m. pavasarį Lietu
voje įvyko’ nauji seimo rin
kimai. Komunistai ir ki
ti kairieji nutarė juose da
lyvauti su savo kandidatais 
į Seimą. Jie vadinosi kuo
pininkais. Ir štai kuopinin
kai nutarė Kretingos-Telšių 
rinkiminiame rajone iškelti 
V. Jurgaitienę savo kandi
date į seimo atstovus. Mo
sėdyje, valsčiaus salėje, 
įvyksta rinkiminis mitin
gas. Krikščionių demokra
tų valdžios policija jį už
puola, ieškodama kandida
tės JūTgaitienės. Ji par- 
vyksta namo' ir naktį čia 
areštuojama I Autorės žo
džiais: ,

“Apsirengusi atsisveiki
nau su vyru ir vyresniai
siais sūnumis. Mažąjį pasi
ėmiau drauge. Žvalgybi
ninkai šaukė, kad palikčiau 
vaiką vyrui, bet as nekrei
piau dėmesio; Juk vyrui ir 
taip teks maitinti ir pri
žiūrėti du vaikus, o jei pa
liksiu dar ir mažąjį, kada 
gi jis dirbs ir rūpinsis ki-

*)' “NEBUVO KADA DkOŪfcLlU 
AUSTI.” Parašė V. Jurgaitienė. 
Literatūrinis bendraautorius L. Len
kauskas. Išleido Valstybinė Groži
nės literatūros leidykla' Vilniuje 
1963 m. 304 pšl. Kalba 56 kp.

tais namų darbais? Skau
du buvo imti tokį mažiuką 
į kalėjimą, bet nieko kito 
negalėjom sugalvoti.

Kūdikis, 
nekalbėjo. Motiną su kū
dikiu per kitus kalėjimus 
nusiuntė į Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjimą ir išlaikė 
vienerius metus be teismo! 
Laikė vienutėje —kamero
je, kuri buvo rūsyje. “Va
ciukas dar nekalbėjo, todėl 
baisiai nusibosdavo vienu
ma,” skundžiasi autorė. Bet 
surado būdus, kaip nugalėti 
tą vienumą: ji daug skaitė 
literatūros. Buvo surasti 
būdai, kaip įteikti kalinei 
gerų knygų. Laisvėje 'gy
veną draugai jos nepamir
šo; rėmė ją ir Raudonoji 
pagalba, tuomet Lietuvoje 
plačiai veikusi.

O kai Jurgaitienė su Va
ciuku pagaliau iš kalėjimo 
grįžo pas šeimą, tai vaikas 
sakydavo vyre s n i e s i e m s 
“Mamytė mano, o ne jū
sų!. .”

Veikdama pogrindyje, V. 
Jurgaitienė turėjo pažintį 
su Vladu Rekašium, kurį 
plechavičiniai budeliai nu
žudė; su Pranu Viliumi. 
Vėliau dažnai pas Jurgai
čius užsukdavo ir Laury
nas Kapočius, tuometinis 
L K] P instruktorius. Bet 
Jurgaičiai visi drauge Ana- 
žai gyveno: jis dažnai bū
davo areštuojamas, kalina
mas, o vėliau ištremtas; 
paaugę vaikai' — Genis ir 
Jonas,.—taip pat įsitraukė į 
revoliucinę kovą, o tai reiš
kia: kando ir kalėjimų duo
nelės.

Fašizmas Lietuvoje žlugo 
1940 metais, bet 1941 me
tais hitlerinė Vokietija pa- 
salingai užpuolė Tarybų 
Sąjungą. Traukėsi Jurgai
čių šeima į Tarybų Sąjun
gos gilumą pakrikusi bom-

Vaciukas, dar

Jurgaitienė neturėjo 
drobelių austi!
pats knygą perskai- 
galiu sakyti, vienu

Ir daugiau aš nenoriu pa
sakyti “kaip buvo,” nes vi
sa širdimi trokštu, kfcd 
skaitytojas bandytų “Ne
buvo kada drobelių austi” 
knygą įsigyti ir pats ją 
perskaitytų. Ypatingai la
bai norėčiau, kad juo dau
giau mūsų draugių moterų 
susipažintų su tuo, koMėl 
Vacė 
kada

Aš 
čiau, 
prisėdimu, vienu vakaru, Ji 
tokia įdomi; tiek daug ir 
taip .gražiai pasako.

Gerbiama autorė šiuo me
tu gyvena Lietuvoje,—pen
sininkė, ir šiemet jai su
kanka 75-ri metai amžiaus.

Spaudžiu jai dešinę ir sa
kau: Būk sveika, brangi 
drauge Jurgaitiene, ir gy
venk dar ilgiausius metus! 
Tu savo ir kitų kovorojų 
nueitą sunkų, bet garbingą 
kelią labai puikiai apvam'i- 
kavai šita' atsiminimų/kny-

Rojus Mizara

Redakcijos Atsakymai
A. Kiškiartui, Hartford, 

Conn. — Ačiū už prisiųstą 
iškarpą iš anglų laikraščio 
apie Lietuvą, bet ten nieke 
naujo nėra. Mūsų laikraš
tyje tas jau šimtus kartų 
buvo’ rašyta, tai nepasinau
dosimą. Lietuvos ateitį nu
sako jos gyventojai, o nė 
kokie elementai fiuo liau
dies teismo atbėgę į J A V.

Dar-es-Sallam. — Zanzi- 
baras išvarė paskutinį JAV 
diplomatą D. K. Petterso- 
ną.



Sukako 400 mėty, kai mire italų genijus 
dailininkas M ikelandželo

(nuo scenos: mirė Rafaelis, 
Bramantė, Andrea del Sar
to, San Galo. Tik vienam 
Mikelandželui teko laikyti

1964 metų vasario 18 die
ną sukako 4 0 0 metų, kai 
mirė Mikelandželas Buona- 
rotis (Michelangelo Buona- 
roti), didysis italų skulpto
rius, tapytojas, architektas 
ir poetas. Ši data minima 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
nutarimu.

Juo žavėjosi daugelis ru
sų dailininkų. Pirmasis ru
sų monumentalistas Michai
las Kozlovskis labai vertino 
jį dar tuo metu, kai visos 
pasaulio akademijos laikė 
šio italo įtaką pražūtinga 
geram skoniui. Savo gėrė- 
jimąsi jo genijumi išreiškė 
“biblijos škicuose” Alek
sandras Ivanovas, “Liūdin- 
čiame Demone” — Vrūbelis. 
Jo galingas alsavimas pa
lietė įžymių tarybiniu skulp
torių Ve ros Muchinos ir 
Sergejaus Konenkovo kury-

Kodėl gi musų žmonės 
taip gerbia ir myli kitos ša
lies dailininką, dargi tokį, 
nuo kurio mus skiria keturi 
šimtmečiai? Atsakymas vie
nintelis: Mikelandželas Bu- 
onarotis visą savo gyveni
mą atkakliai siekė įkūnyti 
mene tobulos asmenybės 
idealus.

Jis buvo puikus meistras, 
bet visų p i r m a meistras- 
mąstytojas.
Juokaudamas jis sakė, kad 

įsisiurbė akmens pajauti
mą drauge su žindyvės, 
akmentašio žmonos pienu. 
Įpratimas galvoti kaip 
skulptorius tapo jo antra 
prigimtimi. Ne veltui sa
vo sonetuose jis reikšda
vo slaptus dvasios polė
kius ir savo taurios mei
lės pergyvenimus, palygin
damas juos su menininko 
darbu, kai jis formuoja ak
menį arba moli.

Tradicinis Florencijos ak
mentašių meistriškumas jo 
kūryboje buvo giliai filoso
fiškai pagrįstas. Darbas su 
akmeniu tapo priemone 
iįjnogui iš beformio chaoso 
išvaduoti, priemone išgauti 
iš aklos materijos aukštos 
idealios tobulybės vaizdus.

Jo pasaulis
Jis kūrė pasaulį, neįmano- 

už materialinės buities, 
jis kūrė žmones iš kūno ir 
kraujo, kurie buvo visais 
savo sumanymais ir gado- 
mis atsidavę gyvenimui.
Jam buvo trisdešimt me

tų, kai jis sukūrė pirmąjį, 
plačiai jį išgarsinusį kūrinį. 
Jo miesto gyventojų flore- 
niečių pasiūlymas panau
doti milžinišką akmens blo
ką, kurį paliko vienas ne
sėkmingas skulptorius, su

žadino jam drąsią mintį — 
sukurti į Titoną panašų 
jaunuolį. Savo sumanymo 
patrauktas, menininkas pa
miršo, kad jam buvo užsa
kytas “Dovydas.” Jis išsi
žadėjo visų Senojo įstaty
mo herojaus atributų ir pa
vaizdavo jį didžiulį, kaip
Galijotą. Florencijos žmo
nės pavadino statulą “Mil
žinu,” ir šis vardas tapo 
tikruoju jos vardu.

Skulptorius padova n o j o 
miestui galingą gynėją, ir 
jo rūstus žvilgsnis įspėjo 
kiekvieną, kuris sumanytų 
pasikėsinti į respublikos 
laisvę. Beje, iš pradžių ap
nuogintas milžinas priešais 
miesto tarybos pastatą su
kėlė išgąstį, nuostabą ir 
netgi nepasitenkinimą. Ta
čiau meninis kūrinio tobu
lumas pavergė piliečius.

Netrukus Mikelandželas 
pradeda naują darbą — ant 
popiežiaus Julijaus Antrojo 
kapo Romoje. Buvo numa
tyta, kad jį papuoš ketu
riasdešimt figūrų, kurių 
kiekviena turėjo būti aukš
tesnė už žmogaus ūgį. Me
nininkas ketino sukurti pa
minklą be mokiniu ir ak
mentašių pagalbos. Čia Re
nesanso meistras rungty-
mavo su viduramžiais, ku
rie keleto kartų jėgomis 
per šimtmečius statė savo 
monumentalias katedras.

Nei popiežiaus pinigų, nei 
titaniškos Mikelandželo 
energijos neužteko šiam 
įrenginiui sparčiai atlikti. 
Nuo neužbaigto kapo liko 
tik fragmentai: belaisviai ir 
garsusis Moze, kurie leidžia 
spėti, koks milžiniškas buvo 
sumanymo mastas.

Popiežių vergas
Pats popiežius atitraukė 

menininką nuo darbo prie/ 
kapo ir pavedė jam ištapy- 
ti Vatikano koplyčią, kurio
je jis laikydavo mišias. Ka
dangi jo sienas jau buvo 
papuošę XV amžiaus meist
rai, Mikelandželui buvo su
teiktas milžiniškas plafonas. 
4 metus jis išstovėjo ant pa
stolių, atmetęs galvą, tapė 
skliautus, atsisa k y d a m a s 
mokinių pagalbos ir neno
riai įsileisdamas į koplyčią 
savo visagalį užsakytoją. 
Per tą laiką Mikelandže
las išpaišė milžinišką plafo
ną galingais kūnais. Siksto 
plafono freskos perteikia 
biblijos istoriją, pradedant 
nuo pirmųjų pasaulio sukū
rimo dienų ir baigiant tva- 
zrti. Bet legenda patarnavo 
[menininkui tik proga su
kurti poemai apie kūrybinę 
žmogaus galią.

Medičių koplyčios Floren
cijoje skulptūrinis ^papuoši
mas turėjo būti skirtas be 
laiko žuvusioms Lorencui ir 
Džiulianui, kuriuos dauge
lis norėjo laikyti “naujojo 
kunigaikščio,” Italijos išva-1 
duotoįjo nuo svetimšalių 
prototipų. Bet per užsitęsu-
sį darbą padėtis pasikeitė. 
Medičiai tapo reakcijos ne
šėjais? Florencija sukilo | 
prieš tironą, ir Mikelandže
las gynė respubliką. Suki
limas buvo nuslopintas. 
Mieste įsiviešpatavo žiau
rus Alesandras Medičis, ir 
gyvybei menininko, kuris 
savo kūriniu įamžino mece
nato Medičio atminimą, 
grasino vienas šios giminės 
atžalų. Pati istorinio vysty
mosi eiga padarė savo pa
taisas meistro nepakanka
mai aiškiai išsakytose min
tyse: jo liūdesys dėl be lai
ko žuvusių dviejų Medičių 
tapo liūdesiu dėl netektos; 
laisvės. Praslinkus beveik 
dvidešimčiai metų, po to, kai 
darbai buvo baigti, Mikel
andželas Nakties lūpomis 
išsakė savo garsųjį keturei
lį, karčius ir rūsčius žo
džius apie aplink viešpatau
jančią gėdą ir negarbę.

“Paskutinis teisinas”
Sutemos tirštėjo viršum 

Italijos. Geriausius huma- Į 
nizmo priesakus sumindžio- • 
jo atėjusi reakcija ir pašė-' 
lęs kontrrevoliucijos fana
tizmas. Ant Siksto koply
čios altoriaus sienos meist
ras didžiule freska perteikė i 
visą tų. metų siaubą ir su
mišimą. Apnuogintų žmo- 
nių-milžinų pulkai puola di
džiulę figūrą rūsčios dievy
bėj >kųri didingu gestu pa
kelia dešinę ranką ir bergž
džiai stengiasi sustabdyti 
puolimą. Šią freską, pana-i 
šią jį kraupų sapną, į Dan- i 
tės pragaro vaizdą, Mikel
andželas pavadino “Pasku
tiniu teismu.”

Freska sukėlė tikrą pasi
piktinimo audrą. Pamoksli
ninkai iš sakyklų peik te 
peikė dievybę niekinantį at
vaizdą, “kuris labiau tinka 
pirčiai, negu popiežiaus 
koplyčiai.” Ištvirkęs Areti- 
nas prikaišiojo Mikelandže
lui nedorybę ir vadindavo jį 
eretiku-liuteronu.

Kaip asmenybė ir kaip 
menininkas Mikelandž e 1 a s 
susiformavo Renesanso kul
tūros ryškiausio žydėjimo 
laikotarpiu. Jis aukščiau už 
visus savo amžininkus iškė
lė humanizmo vėliavą mene, 
ryškiau už kitus išreiškė 
epochos polėkius. Bet štai 
jo amžininkai jau nuėjo

Michelangelo sukurtas biblijiškasis Mozė (Maižiešiųs)

humanizmo vėliava tais me
tais, kąį istorinės sąlygos 
tam kuo nepalankiausios. 
Žinoma, tai atsiliepė meist
ro menui . Jis neretai pasi
duodavo svetimų jėgų po
veikiui. Jau baigdamas sa
vo amžių, jis buvo pasiruo
šęs išsižadėti savo jaunys
tės idealų. Bet vis dėlto jo 
akyse jie niekuomet nebuvo 
netekę savo žavesio.

Suluošintas dar ankstyvo
je jaunystėje, “sulaužytos 
nosies žmogus”, Mikelan
dželas aistringai mylėjo iš
didų ir didingą žmogaus 
kūno grožį. Liguistai nepa- 
sitikįs žmonėmis, patyręs 
nusivylimų kartėlį, jis per 
visą savo gyvenimą išsau
gojo tikėjimą kūrybine žmo
gaus jėga.

Mikailas Alpatovas 
TSRS Mokslų akademijos 
tikrasis narys, profesorius

Rochester, N. Y.
žuvį anos vakarienė

Rengia LLD 50 ir 110 
kuopos balandžio 11 d. va
karą. Tai bus pirma žuvie- 
nos vakarienė Rochestery- 
je. Ir žmonės, susidomėję, 
teiraujasi, kaip bus patiek
ta.

Pasiteiravus, parengimo 
komisija sako: žuvys bus 
sukapotos, sausai ištušin- 
tos ir apkeptos sviesto ir 
grietinės sose. Prie žuvie
nes bus ir dešrų su dauge
liu reikalingų pridėčkų.

Tai reiškia, kad vakarie
nė bus įvairi, žuvis paau
kos pora žvejų, bet jie pa
geidauja iki vakarienės bū
ti anonimais.

Tikietai bus pardavinėja
mi iš anksto ir kiek liks nuo 
parengimo uždarbio, žvejai 
siūlo, kad būtų paskirta 
“Liaudies Balsui”.

Jau seniai turėjome “L. 
B.” paramai parengimą. 
Tad visi kviečiami dalyvau
ti žuvienes vakarienėje ir 
dalvaudami p a r e m s i m e 
“Liaudies Balsą”.

B. černauskas

Cleveland, Ohio
Pataisa

“Laisvės” laidoje iš vasa
rio 18 d. garsinime Meno 
choro parengimo, įvyko 
klaida. Ten buvo pasakyta, 
kad parengimas įvyks sek
madienį, kovo 29 d., o turė
jo būti šeštadienį, vasario 
29 dieną.

A. S.

Saiigonas. — Pietų Viet
name yra apie 2,000 JAV 
karininkų žmonų ir vaikų.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 8 d. Ukrainų sve

tainėje, 715 No. 6 St., įvyks 
LLD 10 kuopos moterų ren
giami pietūs tarptautinei 
Moterų Dienai ir “Šviesos” 
30-osioms metinėms atžy
mėti. Tikimės turėti svečią 
gerą kalbėtoją, kuris apibū
dins praeities ir dabarties 
gyvenimo įvykius. Namie 
nevalgykite,,: atvykę būsite
sočiai pavalgydinti. Kvie
čiame visus kultūringai po
pietę praleisti. Pradžia 2 
vai.

Lietuvių Respu b 1 i k o n ų 
klubas likviduotas. Trys 
šimtai narių nustojo pašal
pos ir mirus šeimos pomir
tinės. Jauni būdami dėjo 
plytą po plytos, kad sulau
kus senatvės bei ištikus ne
laimei gautų pašalpą. Žuvo 
pašalpa, žuvo namas, kuria- 

!me jauni būdami susirink- 
I davo savus reikalus gvil
denti, žuvo pe}- daugelį me
tų įdėtas darbas, žuvo vie
ta, kurioje susirinkdavo 
laisvalaikį praleisti pensi
ninkai. Gaila ir liūdna.

___ •_

Vienatinė vieta senimui 
savo vaikus, anūkus įrašyti 
yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kuris yra 
nacionalinis ir turtingas. 
Kaspariūnai tai' padarė — 
įrašė savo anūką į apdrau- 
dos skyrių. LDS 5 kuopos 
sekretorė J. Šmitienė, iždi
ninkė Ž a 1 n i e raitienė gali 
jums pagelbėti. Įstoti gali
ma be daktaro egzaminaci- 
jos.

LLD 10 kuopos susirinki
me paaukota $10 vietiniam 
prieš nacius karo krimina
listus komitetui. J. Šmitie
nė renka aukas Antano 
Bimbos pilietybei ginti. Pra
šome jai pagelbėti. A. Bim- 

įba plačiai visuomenei žino
tinas kaip “Laisvės” ir 
“Šviesos” redaktorius ir 
kalbėtojas; jis yra užsipel
nęs mūsų visų paramos ap
siginti.

Philadelphijos elektros 
kompanija įteikė auksinius 
laikrodėlius 14 automobilių 
vairuotojų, kurie per 23 
metus neturėjo nelaimių.

Negrų organizacija pi- 
kietuoja Bucks apskrities 
Viarzdaskutykias, kurios pa
laiko diskriminaciją.'

TWU lokalas 234 surinko 
70,000 parašų po peticija 
prieš pagreitintą važiavi
mą, nes tai padidins nelai
mes. Bet važiuotės kompa
nija tvirtina, kad to nebus. 
Lokalas 234 kovoja prieš 
važinėjimo paspartinimą ir 
dėl to, kad tada dalis darbi
ninkų neteks darbų.

Senatorius Albert R. Pe- 
chon pateikė seimeliui rezo
liuciją, kad būtų pravestas 
cigarečių mašinose įspėji
mas, jog cigarečių rūkymas 
kenkia jaunuolių sveikatai.

Yellow Cab ir 100 kitų ne
priklausomų kompanijų, 
Public Utilities Commission 
leidimu, pakels važiuotės 
mokestį iki 5 centų myliai.

1963 metais valstijoje 
parduota arti 67 milijomi 
dėžių (keisų) alaus ir virš 
dviejų su puse milijono bač
kų.

•

Meras Tate reikalauja iš 
valstijos 26 milijonų dolerių 
prieplaukoms, knygynams 
ir ekonominio gyvenimor pa
kėlimui Philadelphijoje. Jis 
reikalauja ir daugiau pa
skolos kitiems pagerini
mams.

Miestas turi bėdų su pa
liktais beverčiais automobi
liais gatvėse. Piliečiai ra
gina miestą paliktus auto
mobilius paimti, surasti sa
vininkus ir nubausti po $50.

Atidaryta negrams darbų 
mokykla. Tikimasi 2,500 
studentų. Mokyklai įreng
ti darbdaviai-ir unijos su-
aukojo įvairių mašinerijų ir 
pinigiškos paramos už virš 
$250,000.

•

Philadelphijoje trūksta 
viešųjų mokyklų ir moky
tojų, kad būtų galima pa
naikinti “part time” klases. 
Dėl šitos padėties didokas 
nuošimtis vaikų negali pil
nai mokytis.

Mūsų kaimyniškai N e w 
Jersey valstijai trūksta -pi
nigų. Gubernatorius Hughes 
reikalauja pakelti taksus, 
kad sukeltų 153 milijonus 
dolerių mokykloms, vieške
liams ir kitiems reikalams 
pagerinti. Reporterių klau
siamas, ar tai nepakenks 
demokratų prestižui rinki
muose, Hughes atsakė, kad 
taip gali būti, bet kitos iš
eities nėra.

•

Christina Schmahl, 19 
metų mergina, metė darbą 
Eastman Kodak kompani
joj, kai darbdavis uždraudė 
jai rūkyti pypkę.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Linksmai praleidome 
vakarą ir parėmėme 
“Vilnies” bazarą

Prieš kiek laiko čia ilgai 
gyveno Adelė Tvarijonienė 
(dabar Suvok ir gyvena Mi
ami, Fla.). Nors toli gy
vendama nuo Binghamtono, 
palaiko artimus draugystės 
ryšius su draugėmis bing- 
hamtonietėmis. Praeitą va
sarą, kapų puošimo dieną, 
kada buvo suruoštas gedu
lingas mitingas Lietuvių 
tautinėse kapinėse, Chica- 
goje, atidengimui L. Prū- 
sėikos paminklo, kur buvo 
dainuotos momentui pritai
kytos dainos, Justas Misevi- 
čia pagamino “tape record
ing,” ir Adelė gavo jį do
vanų.

Žinodama, kad Bingham
tono pažangieji lietuviai to
kiais dalykais domisi, Adelė 
parašė laišką M. Kazlaus
kienei, klausdama, ar mes 
norėtume girdėti tas gra
žias dainas, tai ji mielu no
ru atsiųstų. Kazlauskienė 
priėmė Adelės pasiūlymą ir 
prieš Kalėdas gavo siuntinį 
ir kartu gražią skarelę, pa
tardama ją tinkamai išleis
ti, o gautus už ją pinigus 
padovanoti, kam matysime 
reikalą. Širdingai dėkui jai 
už tą dovaną.

LDS 6 kuopos susirinki
me M. Kazlauskienė primi
nė tą “tape recording,” ma
nydama, kad gal su gerais 
norais būtų galima sureng
ti puikų draugišką pobūvį 
ir išgirsti liūdnai gražias 
dainas. Tačiau reikiamo 
pritarimo nebuvo. Vėliau 
iškilo daug ir sunkių susir
gimų, o prie to dar ir šalto
ji žiemužė parodė savo jė
gą, ką ji gali padaryti, tai 
taip tas reikalas gana ilgai 
nusitęsė.

Vasario 8 dieną Jono ir 
Marijonos Kazlauskų gra
žiame name įvyko tas se
niai planuotas pobūvis. Bu
vo plačiai kviečiami daly
vauti, vienok keletas kvies
tųjų dėl sniego ir šalčio 
nedalyvavo. Pobūvis buvo

3 pusi. Laisvi (Liberty) Penk t., vasario (Feb.) 28, 1964

sudėtingas. Stasys ir Mor
ta Kaminskai atsivežė savo 
prožektorių ir daug rekor
du o tų lietuviškų dainų, kur 
buvo įjungtos ir viršminė- 
tos dainos. Ši muzikinė 
programa tęssi gana ilgai. 
M. Kaminskienė ir M. Kaz
lauskienė bendrai paruošė 
skoningų užkandžių ir gė
rimų. Dalyviai vaišinda
miesi tęsė draugiškus pasi
kalbėjimus.

Adelės aukota skarelė da
vė $4.50. Ji teko I. Liuži
nui. Dalyviams buvo pra
nešta, kad minėti pinigai 
bus pasiųsti “Vilnies” baza- 
rui. Truputį vėliau U. Ši- 
moliūnienė paragino 'kreip
tis į geruosius spaudos rė
mėjus sudėti pagal išgalę 
bazaro fondui. I. Liužinas 
ir šių eilučių autorė priėmė 
draugų dovanas. Sudėta 
$16.50, už skarelę $4.50, tai 
sykiu $21. Aukotojams di
delis dėkui už geraširdingu- 
mą. Aukojo šie:

A. ir H. Pagieglai — $5, 
M. Kazlausk i e n ė — $2, O 
Wellus $1.50; po $1: U. Ši- 
moliūnienė, Draugė, K. Vai
cekauskienė, J. Linionis, I. 
Liužinas, A. žiborienė ir M. 
Liuzinienė; V. Mainionienė 
ir M. Juodaitienė — po 50c.

$21 pasiųsta “Vilnies” ad
ministracijai. Onutė Dišie- 
nė dovanojo gražų rankdar
bį. Manome surinkti dau
giau rankdarbių, tada visus 
sykiu nusiųsime.

•

Prieš porą dienų iš Mia- 
mio gavau gražią atvirutę, 
rašytą Paulinos Jasilionie- 
nės ir Onutės Dišienės. Jos 
rašo, kad ten labai gražu. 
Oras šiltas, dienos saulėtos, 
gamta graži. Tik gyvenk ir 
norėk. Man tik norisi tar
ti, kad jūs, draugutęs, esate 
laimingos pabėgusios nuo 
šalčio ir gilaus sniego. Mes 
dabar labai kenčiame. Gau
sios laimės linksmai pabu
voti.

Onyte Wellus

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Iš Lietuvos pabėgėliai tu
rėjo parengimą. Buvo labai 
menkas, nes net doresni at
vykėliai nėjo, kur nesiskai
tanti su faktais ir dora kei
kia lietuvių tėvynę.

Irena Didžiunienė, kasda
ma sniegą, paslydo ir par
virto. Skaudžiai susitrenkė. 
Linkiu greitai pasveikti.

Eva Kuncienė staigiai su
sirgo ir tapo nuvežta į New 
Haveno ligoninę. Daktarai 
sako, kad pavolingai serga, 
tai pašalinių lankytojų ne
bus prileidžiama.

Mergina P. White, 16 me
tų amžiaus, prašė savo mo
tinos padaboti jos 6 savai
čių kūdikį. Motina atsisakė. 
Supvkus mergina išsinešė 
kūdikį laukan ir numetė už 
tvoros. Pribuvo policija. 
Dabar ji yra po kaucija— 
laukia teismo.

Policija areštavo B. 
Johnsoną ir J. Knightą, du 
švogerius, kuriuos kaltina 
apvogime 25-kių namų. Da
bar jie bėdoje, laukia teis
mo.

United Rubber Workers 
lokalo 338 nariai, dirbantys 
pas Leamles Rubber Co., 
kurių yra apie 700, pasiruo
šė streikuoti, jeigu kompa
nija neišpildys unijos reika
lavimų.

J.S.K.
Nuo Redakcijos. —Linki

me Evai Kuncienei greitai 
pasveikti.
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Dar apie JAV žmonių 
biednystę

Perskaičiau “Laisvėje” 
drg. Petrikienės ilgoką, bet 
gerą peržvalgą apie prezi
dento Johnsono paskelbtą 
kovą prieš skurdą šioje ša
lyje. Man rodos, kad prie 
jos to rašto dar būtų gali
ma biskį pridėti iš “Miami 
Herald” korespondento 
Washing to ne pono Philip 
Meyers rašto po antrašte 
“The hungry side of this 
land of plenty.” Jis anali-' 
zuoja prezidento raportą, 
kur sakoma: “Although 
ours is the richest nation 
in the world in terms of 
average one American out 
of five has been bypassed 
by prosperity.”

Toliau jis sako, kad kas 
penktas amerikietis gyvena 
pasaulyje didžiumoje mums 
nematomai — jis negauna, 
arba labai mažai tegauna, 
medikalinės apsaugos, ne
gauna gana maisto, jis gy
vena miestuose labai ankš
tai — neturi nė kiek erd
vės, vaikai neturi kur žais
ti. Jų gyvenimas parodo 
tūlus dalykus, kurių tu, 
tikrasis amerikieti, vei
kiausiai nepažįsti.

Dar "toliau sako: “Komu
nistinėj Jugoslavijoj gyven
tojas valgo bent vieną kar
tą per dieną patenkinančią 
dalį proteinų daugiau, negu 
tie 33 procentai tų ameri
kiečių, kurie yra labai bied • 
ni. Jų ir statistikos nepa
siekia. Dauguma jų už
klupti skurdo, nuo kurio 
jie niekur negali pabėgti; 
jie, tie skurdžiai, slepiasi 
miestų lūšnynuose.”

Tūli sako, kad dauguma 
Amerikos šeimų uždirba 
$7,000 per metus. Tai ne
tiesa. 33-jų procentų ame
rikiečių uždarbiai . daugu
moje nesiekia $1,000, per 
metus; maža yra tokių lai
mingų, kurie uždirba $2,000 
per metus.

Kūdikių mirtingumas 
JAV-ose stovi 12-toje vieto
je.

Taigi, jei iki šiol buvo 
manyta, jog mūsų šalis tur
tingiausia ir visur ji stovi 
pirmoje vietoje, tai dabar, 
kada tiek buvo bent viena 
akimi žvilgterta ir pasaky
ta tikra tiesa, pasirodo vi
sai kas kita.

Gerai, kad nors pasakyta, 
kokia padėtis iš tikrųjų 
yra. Bet reikia žiūrėti, kad 
neišeitų su ta kova prieš 
skurdą taip, kaip su Lin- 
kolno paskelbtu vergijos 
panaikinimu — kad po šim
to metų pamatytumėm, jog 
tai buvo tik paprastas gra
žus ir skambus amerikoniš
kas pasididžiavimas.

J. D. S.

VANDENYNŲ 
TRĘŠIMAS

Tarybiniai mokslininkai, 
atlikdami ekspediciją “Vi- 
tiazio” laivu, nustatė, kad 
bendras maistingųjų drus
kų, kurias sunaudoja pa
viršinės okeano zonos auga- 
lija, kieki sudaro ne dau
giau kaip 0.1% jų atsargų, 
esančių gilumoje.

Dėl šios priežasties ir
- stabdomas augmenijos vys

tymasis centrinėse vande-
• nyno srityse. Yra siūloma
- sukurti priemones, kurios 
; padėtų iš gilumos į pa- 
; viršių iškelti maistingą-
• sias druskas’. Šitaip būtų 
. išspręsta jūrų ir vandeny- 
; nų derlingumo problema 
; daugeliui metų pirmyn.

Okeanologai jau atliko 
; pirmuosius bandymus, pra- 
: turtinant paviršinius van- 
; denis. Tuose plotuose, ku- 
Z rie “patręšti” giluminėmis
• medžiagomis, au g m e n i j a 

vystosi keliskart greičiau.

Miami, Florida
Iš lietuvių pažangiečių 

Aido Choro veiklos
Choras yra dar jaunas, 

bet jau daug sykių yra dai
navęs LSK ir LLD 75 kuo
pos parengimuose. Be to, 
LSK kultūrinė komisija pa
kvietė dainuoti kiekviena
me klubo parengime per vi
są žieminį sezoną ,kad pa
linksminus liaudiškomis dai
nelėmis svečius iš kitų mies
tų.
\ Aido Choras sutiko ir va
sario 2, 9 ir 16 dienomis 
vadovybėje Violos Hagerty 
dainavo. Klausytojams la
bai patiko ir už tai jie gau
siai finansiškai chorą parė
mė. Žemiau seka rėmėjų 
vardai ir pavardės ir iš ku
rio miesto. Amelia Juške
vičienė, buvusi per daugelį 
metų Aido Chore Brookly- 
ne, dabar gyvenanti Stam
ford, Conn., viešėjusi Mia- 
myje, pridavė dovaną $10 
nuo Mrs. Anna Philipse iš 
Stamford, Conn. Draugai 
Aleknai iš Brooklyn, N. Y., 
dalyvavo klubo parengi
muose, irgi aukojo $10. 
Draugai Aleknai jau.grįžta 
į namus. Laimingos jiems 
kelionės. Mrs. A. Zigmon- 
tienė, iš Detroito, auKojpJĮ&r 
Rožė Samulioniene^/iš Chi- 
cagos—$5; Alena$Žilinskie- 
nė, iš Worcester, Mass. — 
$5; Ch. Anusky, iš Living
ston, N. J. — $10; M. Kal- 
vaitienė, iš Brooklyn, N. Y. 
— $5; Stanley Gavran, iš 
Pittsburgh, Pa., $2; Anna 
černevičienė, iš Maspeth, 
N. Y.,$5. Vietiniai rėmėjai: 
Ch. Almantas—$5, J. Krupp 
$5, J. Smalenskas (Aido 
Choro narys)—$5.

Sveikinimą Aido Chorui ir 
dovaną gavome nuo LMS.

Aido Choro narės A. Birš
tonienė, G. Viginienė, Vio
la Hagerty, A. Paukštienė, 
M. Babrėnienė, aukojo mais
to, kuris buvo parduotas, 
gauta $7.50. Labai daug 
širdingiausių ačiū visiems 
Aido Choro rėmėjams. M. 
Valilionienė, dovanojo dai
nų knygą “Iš Rytų šalelės,” 
V. Bovinas dovanojo daug 
dainų su gaidomis. Labai 
daug ačiū.

LSK bankete vasario 2 d. 
programą atliko Aido Cho
ras, o eilėraščius skaitė J. 
Viginas ir K. B. Kraučiū- 
nas. Labai pagirtina, kad 
mūsų draugai dalyvauja, 
kas padaro įvairesnes pro
gramas.

Vasario 9 d. LSK bankete 
programą atliko Aido Cho
ras, Sabaliauskas (iš Wor- 
cesterio) ir A. Zigmantie- 
nė (iš Detroito). Gražiai 
sudainavo solo ir duetą, j 
LSK kultūrinė komisija 
smarkiai rengiasi prie kon
certo, kuris atsibus kovo 1 
d., kuriame dalyvaus Aido 
Choras, Birūta Ramoškaitė, 
A. Zigmantienė, Vaineikis 
ir kiti solistai .

L. S. Klube yra trys drau
gės specialistės, kurios iške
pa skanius lietuviškus py
ragus, tai / M. Chuladienė, 
M. Krupp ir N. Tamošiū
nienė. Ačiū joms už puikias 
dovanas klubui.

Mūsų ligoniai
Atlankius draugą J. Ste- 

vensoną, nuoširdų, gerą 
darbuotoją, po sunkios ope
racijos, radau sveikstantį. 
Jau pradėjo vaikščioti. Yra 
namie. J. Benikaitis buvo 
staiga susirgęs ir nuvežtas 
į ligoninę, bet dabar jis jau 
namie ir eina geryn. Beni
kaitis yra veiklus ir geras 
pažangiečių spaudos ir or
ganizacijų rėmėjas. Tre
čias ligonis jau senokai ser
ga, tai Vasilius. Neturiu ži
nių apie ligos'eigą.

Visi klubiečiai linkime vi

siems ligoniams greitai pa
sveikti ir vėl su mumis klu
bo parengimuose dalyvauti.

Klaidos pataisymas
“Laisvės” Nr. 10 kores

pondencijoje iš Miamio įvy
ko klaida. Parašyta, kad 
Olga Šimkienė per visus 
1963 metus po kiekvieno 
LLD 75 kp. susirinkimo ga
mino valgius. Turėjo būti: 
Olga Šimkienė gamino val
gius LSK per visus 1963 m. 
Taipgi tame pačiame nu
meryje^ pasakyta, kad Dr. 
Skiberdis pasveiko ir jau 
buvo atsilankęs į LSK pa
rengimą. Turėjo būti drau
gas P. Skiberdis.

Dėl geresnės tvarkos
Visokį susirašinėjimai ar

ba finansinė parama Aido 
Chorui ir kitokiais reika
lais turi būti adresuojami 
choro valdybos ■ pirmininko 
vardu sekamai:

J. W. Thomson 
3351 S. W. 21st St. 
Miami, Fla 33145

J. W .Thomsonas

Ėriukas gimė 
be motinos

"Šiam ėriukui neteks suži
noti, kas tai yra motinos 
glamonės, kadangi jam mo
tiną pakeitė mašina. Ėriu
kas išvydo pasaulį, išėjęs iš 
plastmasinės kolbos. Įvai
rūs siurbliai ir žarnos čia 
imitavo gimdytojos širdį 
bei plaučius. Pirmą kartą 
aukštai išvystytą organiz
mą pavyko gauti dirbtihiu 
keliu laboratorijoje. Tiesa, 
gyvūnėlis vystėsi ne iš pat 
pradžių kolboje. Pirmiausia 
embrionas pradėjo savo gy
vybės kelią motinos orga
nizme. Po kiek laiko jis bu
vo išimtas iš avies gimdos 
ir patalpintas į plastmasinį 
“lopšį”. Ir štai naujagimis 
gimė Albertos universiteto 
(Kanada) laboratorijoje.

GELTONOS LEMPOS 
ATBAIDO MUSES

Musės, uodai ir naktinės 
peteliškės labai bijo .gelto

nos šviesos. Todėl JAV ga- 
| minamos geltonos lemputės, 
skirtos virtuvėms, valgyk
loms, terasoms, ir t. t. ap- 
šviesti. Šveicarijos pieni- 

I nės taip pat naudoja lan
gus, absorbuojančius mels
vą šviesą.

Philadelphia, Pa.
Moterų paslaptis

, Paslapčių yra visokių. 
Jei jas žinotų žmonės iš 
anksto, būtų galima daug 
ko išvengti. Sakoma, jei 
mūsų pyezidentas J. Kene
dis būtų žinojęs iš anksto 
tą paslaptingą suokalbį, bū
tų galėjęs dar ilgai pagy
venti. Bet man rūpi prisi
minti apie philadelphiečių 
progresisčių “slaptus” po
kalbius. Kaip kas mano, 
kad moterų prigimtis esan
ti tokia, kad patylomis ką 
nors naujesnio apkalbėti su 
pridėjimu: “T i k niekam 
apie tai nesakyk”.

Pas mūsų pažengiečius 
moterų yra didelė daugu
ma. Jos ir be suokalbių ga
lėtų vyrams pasakyti: Atei
kite į mūsų parengimą, o 
mes visus ne tik skaniai pa
vaišinsime, bet ir svarbų 
lektorių turėsim. Pagyvenę 
vyrai žino, ką reiškia mo
terų užmanymai ir jų už
sispyrimas padaryti ant sa
vo. Jos ir nusimano, ir dar 
gali...

Teko patirti, kad jų už- 
ifenyta surengti pokylį su 
geromis vaišėmis ir pro
grama. Tas bus įvykinta 
kovo (March) 8 d., kaip 2 
vai popiet, Ukrainą klube, 
715 N. 6th St.

Šiame “suokalbyje” vei
kia daug patyrimo turin
čios moterys: J. Šmitienė, 
P. Valantienė, H. Griciū- 
nienė, H. Merkienė, H. Tu- 
reikienė, A. Žalneraitienė 
ir dar kelios darbštuolės, 
kurios man tebėra slapty
bėje.

Jei taip jau daroma, beli
ko visiems ir visoms atsi
lankyti, užprašyti,. atsivesti 
savo prietelius ir kaimy
nus. Tegul mus pavaišina ir 
pamoko. Kovo 8 d. aš būsiu 
715 N. 6th St.

R. Staliorius

MEDONEŠĖS SKRUZDĖS
Pietų Amerikoje aptinka

ma ypatinga skruzdėlių rū
šis. Jos panašiai kaip bitės 
renka medų. Skirtumas tik 
toks, kad skruzdėlės laiko 
medaus atsargas ne aviliuo
se, o savo pilveliuose. Gy
vieji medaus “rezervuarai” 
gyvena atskirose skruzdėly
nų “patalpose”. Jeigu ki
toms skruzdėlėms trūksta 
maisto, jos pasinaudoja sa
vo sesių pilveliuose sukaup
tomis medaus atsargomis.

Ant kalno trys lieknos pušelės tarsi kvieste kviečia 
žavėtis lietuviškuoju gamtovaizdžiu. ;

Bridgeport, Conn.
Du minėjimai

Altas, kuriame vadovau
ja senieji ateiviai, surengė 
Liet, parapijos svetainėje, 
vas. 9 d., 16 vasario minė
jimą. Plakatuose išgarsino, 
kad Tysliavienė rodys savo 
suktus Lietuvos vaizdus. 
Kalbės Vaitekūnas. “Kelei
viui” parašius pasipriešini
mą, vietos bendruomenie- 
čiai užprotestavo prieš pa
veikslų rodymą. Atėjus 9 
vasario, Vaitekūnas nepasi
rodė ir Tysliavienė, atsivo
žus, savo paveikslų nerodė. 
Žmonės atėję, užsimokėję 
po $1 įžangos pamatyti pa
veikslų, likosi labai neuž
ganėdinti. Parengimas bu
vo mizernas ir pati Tyslia
vienė atrodė ne savo vieto
je. Po susirinkimo, vargo
nininko kambary, keletui 

j parinktųjų Tysliavienė ro
dė tuos paveikslus. Pa
veikslai neblogi.

Vosario 16 Liet. Bend
ruomenės skyrius rengė 16 
vasario minėjimą Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos sve
tainėje. Kalbėjo kun.Cuku- 
ras. Šaukė viso pasaulio lie
tuvius “laisvinti Lietuvą”. 
Sakė, Lietuvoj gerai tik ko
munistams, kurie yra val
džioje, bet žmonėms, tai ne
laisvė. Didžiausia bėda ku
nigams, kad turį bijoti ko
misarų, nes už nepaklusnu
mą tuojau perkelia už 500 
kilometrų į tolimą parapiją.

Grupė padainavo keletą 
dainelių. Jaunuolių grupė 
pašoko, na, žinoma, ir au
kas rinko. Susirinkime da
lyvavo iš plačios apylinkės, 
daugumoje, dipukai.

Dalyvis

So. Boston, Mass.
Bus nepaprasta diena

Sekmadienį, kovo 1 d., 3 
vai. popiet, Lietuvių Pilie-! 
čių klubas laikys savo mė- Į 
nesinį susirinkimą. Šiame 
susirinkime bus priimta pa
naujinta klubo konstitucija 
ir kiti svarbūs organizaci
jos reikalai.

Po klubo susirinkimo mū
sų moterys patieks skanių 
užkandžių, o pasivalgę iš
klausysime delegatų rapor
tus iš atsibuvusio “Laisvės” 
suvažiavimo, įvykusio va
sario ,9 d. New Yorke. Čia 
pat apkalbėsime tarptauti
nę Moterų Dieną, kovo 8- 
ją. Tą dieną turėsime iš 
New Yorkb K. Petrikienę 
ir Joną Grybą. Ypatingai 
bostoniečiai ir montelliečiai 
yra. pasiilgę draugės Petri- 
kienės.

Pasivalgę ir atlikę orga
nizacijų reikalus, 6 valandą 
žiūrėsime filmus iš Lietu
vos. Nesvarbū, kur jūs Lie
tuvoje esate gimę ir augę, 
jūsų miestai bus pavaizduo
ti filme. Reikia atminti, 
kad mūsų Lietuva su kiek
viena diena keičia savo vei
dą. Kur buvo nepereinamos 
pelkės, dabar jau auga-žy- 
di dobilai arba ganosi gy
vuliai. Miestuose, vietoj sa
ma n o t o s bakūžės, nau j i 
apartmentiniai namai ir 
plačios gatvė s ; aikštės 
skendi žalių medžių lapuo
se ir gėlynuose; kinas, teat
rai ir mokslo įstaigos skęs
ta elektros iliuminacijose; 
vietoj traktierių,, monopo
lių, karčiamų — knygynai, 
muziejai ir puošnios val
gyklos su poilsio vietomis.

Ateikite ir pakvieskite 
savo žmonas ir kaimynus 
pamatyti naujos, socialisti
nės Lietuvos.

Vieta—318 W. Broadway, 
So. Bostone.

Jaunutis .

L ietuviy proza ir poezija 
Lenkijos respublikoje

Zigmantas Stoberskis ir 
jo žmona Anastazija Len
kijoje .žinomi kaip žmonės, 
išvertę į lenkų kalbą daug 
lietuvių prozos ir poezijos. 
Spausdiname čia agentūros 
AR-PRES atstovo pasikal
bėjimą su Zigmuntu Sto- 
herskiu.

Klausimas: Kokie lietu
vių rašytojų kūriniai išleis
ti Lenkijoje per liaudies 
valdžios metus?

Atsakymas: Nuo 1945 
iki 1963 metų Lenkijoje bu
vo išleisti šie lietuvių lite
ratūros veikalai: “Lietuvių 
novelės” — šių dienų lietu
vių rašytojų apsakymų vie- 
natomis, du P. Cvirkos ap
sakymų tomai — “Apsaky
mai” ir “Paslaptis,” J. Bi
liūno apsakymų tomas 
“Liūdna pasaka,” A. Vie
nuolio rinktiniai apsakymai 
“Inteligentų palata,” dar 
prieš karą įėjusio V. My
kolaičio-Pu tin o romano 
“Altorių šešėly” antroji lai
da, Salomėjos Nėries rink
tiniai raštai ir A. Bieliaus
ko romanas “Rožės žydi 
raudonai.”

Lenkijos radijo laidose, 
žurnaluose “Vspulčosnosc,” 
“Pšijazn,“ “Pšijaci u 1 k a, ” 
“Za volnosc i liud” bei Li
tuose pasirodė daug lietu
vių autorių eilėraščių ir 
apsakymų.

Iš dramos kūrinių pami
nėtina J. Baltušio pjesė 
“Gieda gaideliai” ir J. Gru
šo “Vedybų su o kak t i s.” 
Pjesė “Gieda gaideliai” bu
vo statoma beveik visų 
Lenkijos teatrų scenoje. 
Kitų pjesių ir dramų tarpe 
buvo išversta K. Binkio 
“Generalinė repeticija,” R. 
Mizaros “Prašvilpta laimė,” 
J. Skliutausko “Vaikinas su 
velnio plauku,” A. Gudai- 
čio-Guzevičiauš “Dvikova” 
ir Sajos “Nerimas.”

Dabar Valstybinis leidyk
lų institutas (PIV) ruošia 
spaudai E. Mieželaičio eilė
raščių tomą “Žmogus.” 
Knyga išeis šių metų rude
nį. Leidykla “Knyga ir ži
nios” atidavė spausdinti J. 
Ragausko r omaną “Ite, 
missa ėst” ir V. Mykolai
čio-Putino romaną “Sukilė
liai.” Jaunų tarybinių po
etų raštų tome, kurį ruošia 
jaunimo literatūros leidyk
la “Iskry,” bus išspausdin
ti lietuvių poetų J. Marcin
kevičiaus kūriniai, o leidyk
la “Vedza povšechna” nuta
rė išleisti mano krtygą “Lie
tuva anksčiau ir dabar.” E. 
S p e v a k o eilėraščių apie 
Lenkiją antologijoje pa
skelbti lietuvių klasikų D. 
Poškos ir K. Zabitausko ei
lėraščiai bei šių dienų poe- 
t'o A. Venclovos kūriniai, o 
1961 metais išleistame tary
binės poezijos tome “Pas 
bičiulius6 pasirodė taip pat 
lietuvių poetų L. Giros, S. 
Nėries ir A. Venclovos ei
lėraščiai, išversti Leopoldo 
Levino. Aš čia neminiu 
daugybės kitų lietuvių lite
ratūros veikalų, išverstų į 
lenkų kalbą.

Klausimas: Kur jūs iš
mokote lietuvių kalbą?

Atsakymas: Lietuvių kal
bą aš gerai išmokau 193(9- 
1944 metais. Aplinkybės su
rišo mane su Lietuva, ir aš 
pamilau šią šalį, jos kalbą. 
Kai atvykau kaip pabėgė
lis 1939 metų lapkričio mė
nesi i Kauna, mane ten šil- 
tai sutiko. Be vedybinių 
saitų — mano žmona kilusi 
iš Lietuvos, — mane su Lie
tuva sieja ir kitokie ryšiai.

Tarybų Lietuvoje aš įsto-
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jau į partiją. Lietuvių kafr 
'ba išėjo mano pirmas re
portažas “600 Kauno darbi-
ninkų ir tarnautojų sekma
dienį talkininkavo Kėdai
nių valstiečiams” (“Tarybų 
Lietuva,” 1940. X. 30, ‘Nr. 
26). Lietuvoje aš praleidau 
okupacijos metus ir padė
jau ten tarybiniams parti
zanams. Visa tai stipriai 
surišo mane su šiuo kraš
tu. Mokėdamas liet u v i ų 
kalbą ir būdamas susipaži
nęs su šios tautos litera
tūra, ilgainiui ryžausi im
tis vertimų.

Klausimas: Kokie Jūsų 
planai, ką iš lietuvių /^e- 
ratūros Jūs ruošiatės vers
ti artimiausioj ateity?

Atsakymas: Dabar aš 
baigiu versti E. Mieželai
čio poezijos tomą “Žmo
gus.” Mano redaguojama
me žurnale “Aušra,” kui"jp 
skirtas Lenkijoje gyvenan
tiems lietuviams, ruošiuos 
išspausdinti didelį darbą 
ryšium su lietuvių Iteratū- 
ros klasiko Kristijono Do
nelaičio 250-osiomis 'gimi
mo metinėmis. Drauge 
su žmona ketiname išvers
ti V. Rimkevičiaus pjesę 
“Ratas” ir papildyti lietu
vių rašytojų apsakymų to
mą, kurį planuoja išleisti 
leidykla “Čitelnik.” Ruo
šiamės • taip pat verstiAv. 
Sirijos Giros romaną “Štai 
ir viskas,” pastaruosius J. 
Baltušio apsakymus. Toli
mesnėje perspektyvoje nu
matome išversti vieną iš I. 
Simonaitytės romanų ir pa
ruošti spaudai lietuvių po
etų rinktinius raštus. a

Klausimas." Ką Jūs gan
te pasakyti apie perspekty
vas Lenkijos ir Lietuvos 
kultūriniams santy k i a m s 
vystytis, ypač literatūros 
srityje?

Atsakymas: Aš čia ma
tau didžiules perspektyvas. 
Neseniai į Lenkiją buvo 
atvykusi iš Lietuvos delega
cija, kuriai vadovavo <1$. 
S. Šimkus, Lietuvos Komu
nistų partijos CK Ideologi
nio skyriaus vedėjo pava
duotojas. Delegacija turė
jo eilę konkrečių derybų su 
Lenkijos vyriausiosios val
dybos atstovais, ir buvo ne
matyti dideli planai Lenki
jos ir Lietuvos TSR kultū
riniam bendradarbiavi m u i 
plėsti. Nuo amžių esanti 
lenkų ir lietuvių tautų 
draugystė dabar vėl pasi
reiškia bendrame darbe, 
kurį dirba Lenkija, staty
dama socializmą, ir Tarybų 
Sąjunga, kurdama komu
nistinę visuomenę.

AR-PRES

PASPIAUDYKITE
ANT KABLIUKO ±

Šis senas paprotys spiaiN 
ti ant kabliuko, užmovus? 
slieką arba kitą masalą, yra 
gerai žinomas viso pasaulio 
žvejams-mėgėjams. Jūs pa
sakysite, kad tai prietarai. 
Pasirodo, kad ne. Žynius 
švedų mokslininkas Zoter- 
manas nustatė, k a d žmo
gaus seilės pritraukia kai 
kurias žuvų rūšis.

KAMINAS-MILŽ1NAS
Krokuvos vaivadijoje ne

trukus iškils 845 pėdų aukš
čio elektrinės kaminas. Tai 
bus aukščiausias šios rūšies 
statinys pasaulyje. J A 
yra pastatytas pramonines 
kaminas 700 pėdų aukščio. 
Krokuvos apylinkėse už šį 
kaminą bus aukštesni tik 
televizijos bokštai.



Denaturalization Case Against 
A, Bimba Flimsy, Declares 

American Committee
On December 17,1963, the 

United States of America 
brought suit to Revoke the 
citizenship of Anthorty feiih- 
ba on the ground that dur
ing his naturalization pro
ceedings in 1927 Mr. Bimba 
had answered “no” when 
asked whether he had ever 
“been arrested or charged 
with violation of law or 
convicted of any crime/’ 
whereas it appeared that 
in 1926 Mr. Bimba had been 
arrested in Brockton, Mass., 
for alleged “Blasphemy,” 
which charge was then and 
there dismissed and for 
“Inciting overthrow of gov
ernment” which charge was 
nolle prosequi (withdrawn) 
by the Government upon 
his appeal from a convic
tion thereof and fine of 
$100.
• Anthony Bimba is a writer, 
author, lecturer and schol
ar. He is the editor of the 
Lithuanian quarterly mag
azine “ŠVIESA” (Light) 
and assistant editor of the 
semi-weekly newspaper 
“LAISVĖ” (Liberty). He 
came to the United States 
in 1914 from Lithuania 
where he was born in 1894; 
he became a U. S. Citizen 
in 1927; his home and in
terests are in this contry.

Mr. Bimba is asking the 
United States District 
Court in Brooklyn to dis
miss the Government’s ac
tion against him because the 
affidavit upon which the 
complaint rests and the 
complaint itself are defect
ive and insufficient to just
ify the government to pro
ceed against him. Mr. Bim
ba claims (1) that the af
fidavit which is supposed to 

. be the basis for the institu
tion of the denaturalization 
suit clearly shows that there 
is not the g oo d cause re
quired by statute to war- 
<ant an action against him;

nd (2) that the govern
ment’s complaint does not 
make out a claim or case 
under the law for denatu
ralization.

L The Affidavit
. The law provides that a dena

turalization action may be ini
tiated only “upon an affida
vit showing good cause there
for.” The affidavit, presented 
by the Government in the 
Bimba case, fails to show the 
required “good cause.”

In the first place, the affi
davit do*es not establish that 
the testimony Mr. Bimba gave' 
with regard to “no arrest” 
was false. The fact is, as the 
Government admits, both 
charges were thrown out. 
The affidavit does not show 
or state that the so called ar
rest was a legal arrest for a 
jpolation of law. Whether in 
1926 in Brockton, Mass., there 

Av ere such enforcable crime's 
v as “Blasphemy’’ or “Inciting 

overthrow of g o v e r nment” 
might well be challenged. If 
that arrest was’ a false arrest 
as Mr. Bimba contends, then 
the very premise of the Gov
ernment’s 
affidavit 
of a valid

Second:
contention concerning the ar
rest wrong, the affidavit would 
still be insufficient because it 
fails tb show that the answer 
given was an intentional and 
deliberate falsification. With
out this showing there is no 
“good cause.” The Govern
ment infers bad intent with- 

■ Wont offering a single fact to 
įupport it. What the govern- 
Orient claims was the denial of 
an arrest by Bimba might well 
have been a simple mistake or 
error on his part without in- 
VOlvment of any intention — 
good pi' bad. This seems to 
be a more likely ihfe^efic>) tJ6‘ 

case is out. The 
makes no showing
arrest.
Were Mr. Bimba’s

draw since the affidavit itself 
reveals that both charges had 
been thrown otrt by the Mas
sachusetts courts before Mr. 
Bimba’s final naturalization 
hearing in 1927.

Third': Even were it as
sumed that the alleged testi
mony Mr. Bimba gave was 
false and an intentional mis
representation, — this too is 
insufficient — as a matter of 
law—to revoke his citizenship. 
In the case of Chaunt v. U. S.. 
364 U. S. 350 (1960) the Su
preme Court explicitly ruled 
that the Government cannot 
strip an individual of his 
United States citizenship or 
(2) that their disclosure 
might have been useful in an1 
investigation possibly leading 
to the discovery of other facts 
warranting denial of citizen
ship.” The Government’s af
fidavit does not claim that if 
the true facts about the Brock
ton incident had been dis
closed, Mr. Bimba would not 
have qualified for citizenship* 
and the result would have 
been different. The alleged 
Ėrockton arrest does not re
flect adversely upon Mr. Bim
ba’s good moral character 
and other qualifications for 
citizenship. On the contrary, it 
appears more likely that Mr. 
Bimba was imposed upon and 
subjected to false

The Supreme 
pointed out many 
the mere filing of 
alization suit results in serious 
consequences to a defendant. 
That is why the affidavit of 
good cause must show with 
facts and evidence that there 
is merit to the Government’s 
action. The affidavit in this 
case is completely devoid of 
facts to justify the prosecu
tion of the action against Mr. 
Bimba.

II. The Complaint
Mr. Bimba also claims, aside 

from the affidavit not show
ing good cause —r that the 
complaint does n6t state a le
gal claim against him under 
the law to cancel his citizen
ship. This argument is also 
based upon the rule of law 
laid down by the Supreme 
Court in the Cfiaunt case.

If all of the statements the 
Government alleges in its 
complaint were to go unchal
lenged, it nevertheless would 
not be entitled to a judge
ment of denatura 1 i z a t i o n. 
against Mr. Bimba because 
the complaint make no claim 
that the Government was in
jured- by whatever wrong it 
Claims Mr. Bimba perpetrated. 
The Government’s case rests

arrest.
Court has 
times that 
a denatur-

EDDYSTON, Pa.

Mirus

Daktarui Jonui Lipčiui
Sausio' 34 d.y Kauno Ramanių ligoninėje, T. B.j 
ir jį palaidojus sausio 27 d., Viduklės kapinėse.

Reiškiame padėką giminėms už rūpestingu
mą jo laidotuvėmis, taipgi kartu liūdime netekę 
mylimo brolio Jono. Taipgi liūdi Lietuvoje se
na mamytė Alena Lipčienė. Čia pasirašo gimi
nės, gyvenanti Amerikoje ir Lietuvoje. >

MIRUS

Antanas Lipčius
Anna Lipčienė
Sofija Lipčienė
Dr. Pranas Lipčius 
Catherine Lipčienė 
Isidore Lipčius

Irene Lipčienė
Helen D. Stephano 

lipčiūtė
Jokimas D. Stephano 
Stella! Richardson

Lipčiūtė
Bobby Richardson
Lillian CaMingley

Lipčiūtė
Sam Cardingley

■U**'. UI Al,
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upėn the discarded theory 
(rejected and overruled by 
the Supreme Court) that any 
false answer made in the 
course of a natūrali z a t i o n 
proceeding, irrespective of 
how meaningless it was in de
termining the grant of citi
zenship and the fitness of the 
candidate, can be made the 
basis to , c a n c e 1 citizenship 
years later. The S u p r e m e 
Court, however, has ruled i 
otherwise.

III. Behind the action

What really is behind this 
suit to cancel Mr. Bimba’s ! paulenkienė, A. Draždaus- 
citizenship? Surely it is not | kas įr j Blažonis. 
to reconsider his qualifica
tions for citizenship granted 
34 years ago. The Govern
ment itself has g'iven an ink
ling of what is its real com
plaint aganst Mr. Bimba. Tn 
a news release which the 
Government issued simultane
ously with the initiation of 
the action, it was made clear 
that the Government did not 
like Mr. Bimba’s published 
criticism of it^ policies. In 
1957 Mr. Bimba was subpoe
naed before the II o u s e Un- 
American Committee. He sub
sequently was denounced by 
some of the Committee mem
bers as an editor of a foreign 
language newspaper who 
dared express opposition to 
United States involvment in 
the Korean War. Denatural
ization proceedings are being 
exploited here to harass, per
secute and embarass Mr. Bim
ba in an effort to stifle the 
constitutionally protected 
right of protest among foreign 
born citizens and freedom: of 
the press for their foreign 
language papers.

A. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

METHUEN, MASS.
Ig. Chulada ......... $2.00
T. Tartoms ........... 2.00
J. Šleivienė ........... 1.00

GARDNER, MASS.
P. Kuliauskas .... $5.00
A.,Glebo 3.00
F. Mažuolis ........... 2.00
J. Prunskus ........... 2.00
Po $1: J. Bernadys, J.

Sargautas ir M. Šleiva.
SHORT HILLS, N. J.

Joseph Stanley .. $10.00 
ROCHESTER, N. Y.

John Vaivada ... $10.00
CAMBRIA HEIGHTS, NY

Al. ir Mary Dobinis $10.00
U. Sinkevičienė .... 2.00

PHOENIX, ARIZONA
Leo Conrad ......... $5.00
F. Jurevičius ......... 3.00

Izidorius Lipčius
M. Lipčienė
Genė Lipčiūtė-Eičien.ė
Aldona Šmitienė

Alena Lipčiūtė 
Petrute Lipčiūtė 
Onutė Lipčiūtė 
Jonas Lipčius

Antanas Lipčius
Petrone Grigalienė, 

sesuo
Edwardas Grigalis ir 

sūnus Ed. Grigalis

S. T. Straukas.......2.00
B. Sadauškis ...... 2.00
Joe Koll  ........... 1.00

WEST FRANKFORT, ILL.
Po $1: M. Kiairis, J. Vai

nauskas, .A. Draugienė, M; 
Licy ir Henry Sakovich. 
LOWELL, MASS.

J. A. Augliai ...... $5.00
J. U. Daugirdai .... 5.00 

! A. Stravinskas .... 5.00
M. Abačiauskienė .. 4.00
K. A. Žusinai.........2.00
Po $1: K. Kujutis, A.

Širdingai ačiū už aukas 
ir pasidarbavimą. Prašau 
čekius ar money orderius 
išrašyti B. Kershulis vardu 
ir siųsti: A. B. gynimo ko
mitetui, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y., 
11417.

•>

Sekr. J. Grybas

ODA IR PLAUČIAI 
VIENODAI KVĖPUOJA
Dujų apykaita, kuri vyk

sta pro vieną kvadratinį 
odos decimetrą ir vieną kva
dratinį plaučių audinio de
cimetrą, beveik vieno d a. 
Kai žmogus dirba fizinį 
darbą, kvėpavimas per odą 
dar labiau suintensyvėja. 
Tad kodėl kvėpavimas per 
odą nėra toks svarbus, kaip Apsirgo Ailek s a n d r ą sĮJ1CVLlCldlb .

Pasirodo, plaučių pavir
šius maždaug 50 kartų di
desnis už kūno paviršių.

Bartašius. Nuve^tūs į St. 
Luke’s ligoninę, Franklin ir 
Thompson St., ištirti svei
katą.

Winnipegas. — Kanados “Laisvės” Reporteris
kviečių augintojai mano, 
kad 1964 metais jie galės 
daug kviečių parduoti.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

1 B1 ■
I MIAMI, FLA.

| Jonui Kaškaičiui
Silsėk, brangus Kaškaiti Jonai, 
Nors Herkulio darbam. gimei, 
Dėkingi Tau bus milijonai, 
Kuriuos į laimę Tu vedei.

—Pranulis

J. ir E. Sliekai J. Koch
W. Lack Draugas
A. Orlauskas J. K. S.
A. Benis A J. ir M. Kanceriai
L. ir A. Matuzai J. Naudžius

' M. Balzarienė M. Simon
A. Ivanauskas A. Zigmantienė
B. Wiess A. ir M. Valilioniai
M. Chulada J. Smalenskas
J. Sabaliauskas V. Bovinas
J. Bakšys

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Gavę liūdną pranešimą iš Tarybų Lietuvos, kad 

1963 m. gruodžio 30 d. Vilniuje mirė J. Kaškiaučius, ‘ 
Brazilijos pažangūs lietuviai vasario 2 d. pagerbėme 
jo asmenybę.

Po pranešimo apie J. Kaškiaučiaus gyvenimą ir 
ir veiklą tarp pažangiosios lietuvių visuomenės, daly
viai susikaupė vienos minutės tyloje, Jį pagerbdami^

J. Kaškiaučių laidojant teisingai pasakė A. Vai- 
vutskas: “Muihs, klajojusiems emigracijoje, šis 
nuoširdus žmogus, pasiaukojęs kovotojas, visuomet 
buvo pavyzdžiu. Jo skaistaus gyvenimo atminimas 
niekuomet neišblės mūsų širdyse.’’

Mums, gyvenantiems Brazilijoje, neteko asme
niškai J. Kaškiaučiaus pažinti, bet jo asmenybė pa
žangiųjų Brazilijos lietuvių tarpe buvo populiari. 
Užteko perskaityti J. Kaškiaučiaus knygą “Darbi
ninko sveikata,” jį pažįsti ne tik kaip daktarą, bet 
ir kaip draugą, visuomenininką ir pažangų revoliu
cionierių.

Tad mes šioje liūdesio valandoje siunčiame nuo
širdžiausią užuojautą J. Kaškiaučiaus giminėms, 
draugams ir visiems pažangiems lietuviams, ypatin
gai gyvenantiems Š. Amerikoje, kur ilgiausiai gyveno 
ir dirbo J. Kaškiaučius.

—Brazilijos Lietuvių Demokratinės 
Spaudos Komitetas.

Sao Paulo, Brazil
2-15-64* ’ -

Philadelphia, Pa.
Ruošiama pramogėlė

Nors kartais iškrinta po 
kelis colius sniego ir šaltis 
spustelėja, tačiau skaidri 
saulė, nešykštėdama, gau
siai beria gyvybę gaivinan
čius spindulius ir oras jau 
dvelkia pavasariu.

Po poros mėnesių’niūrios 
žiemos ir lyg apsnūdusios 
veikėjų veiklos, mūsų darb
ščios moterys atbudo sykiu 
su pavasario gamta ir ruo
šia draugišką pramogėlę 
kovo 8 d. svetainėje 715 N. 
6th St., 2 vai. po pietų.

Mūsų specialistės maisto 
gamintojos pavaišins sve
čius skaniais užkandžiais. 
Tai šlovė mūsų moterims 
veikėjoms už jų ryžtą.

Kai kurie iš mūsų paren
gimų lankytojų išsireiškia, 
kad mes ruošiame parengi
mus per retai. Sako: kuo 
dažniau ruošiama skaitlingi 
sambūriai su vaišėmis, tuo 
labiau suartina lankytojų 
draugiškumą. Čikagos pa
žangūs lietuviai veikėjai iš 
savo patyrimo faktais pri- 
rodo, kad kuo dažniau ko
kias pramogas surengia, 
tuo labiau parengimai būna 
pasekmingesni...

Lawrence, Mass.
Vasario 22 dieną dalyva

vau Montelloje Vyrų Dailės 
grupės pobūvyje. Nuvykau 
su Kazlauskais, iš Haver- 
hillio. Žmonių buvo pusėti
nai. Vyrų Dailės grupė, va
dovybėje AL Potsus, gra
žiai sudainavo kelias lietu
viu daineles. Pianu akom- 
pavo jauna mergina.

Parengimas pavyko. Suė
jau su draugais ir draugė
mis, plačiai pasikalbėjome 
apie ateinančios vasaros 
piknikus. Užkvietėme Dai
lės grupę dalyvauti Mass, 
valstijos apskričių piknike, 
kuris įvyks birželio 21 die
ną, Maple Parke. Prašome 
kitas draugijas tą dieną ne
rengti savo' parengimų, o 
dalyvauti apskričių pikni
ke.

Mūsų mieste vis daugiam 
blogdarybių įvyksta. Vasa
rio 2.1-22 dienomis pralenkė 
metų rekordą. Mat, pirm 
Washington© dienos krau
tuvės garsino nupigintus 
daiktų išpardavimus, tai 
daug moterų nuvyko į krau
tuves, o namie žmonių ne
buvo. Vagys ta^roga pasi
naudojo.

Šiemet Mass, valstijoje 
sukanka net kelios 50-ties 
metų iškilmės. Bus sukak
tis Montelloje lietuvių klu
bo, ilethuene sukanka 50 
metų Maple’ Parkui, tai 
įvyks parengimas balandžio 
26 d. Worcesteryje sukanka 
50 metų Aido chorui, kurio 
parengimas įvyks birželio 7 
diena. Gal bus dar ir dau
giau.

S. Penkauskas

Eddystone, Pa.
Gavau labai daug laiškų 

iš Lietuvos nuo artimų gi
minių. Tai liūdesio laiškai 
kas link mano brolio dakta
ro Jono Lipčiaus mirties 
sausio 24 M. Jis mirė Kau- 
no-Ramanių ligoninėj, T. B. 
Buvo palaidotas sausio 27 
d. Viduklės kapinėse, palei 
tėvelį Praną Lipčių.

Jis gyveno nevedęs. Buvo 
laisvas, netikėjo jokiems ti
kėjimo monams, užtai dar 
tvirtas būdamas, bet jaus
damas, kad' jo gyvenimas 
neilgas, prašė artimų gimi
nių, kad palaidotų laisvai 
be jokių tikėjimo apeigų, 
prašė, kad dūdų orkestras 
paskutinį patarnavimą su
teiktų, ir visą dalyką pali
ko atlikti Aldonai Lipčiutei 
(Šmitienei). Ji jo prašymą 
išpildė.

Palydovų buvo labai 
daug, nes visi interesavosi 
kaip bus laidojamas laisva
manis. Paskutinę atsisvei
kinimo prakalbą pasakė jo 
mokinys daktaras. Jis pa
aiškino Jono nuveiktus dar
bus, kaip jisai pagelbėjo 
jauniems vaikinams ir mer
gaitėms pasiekti aukštes

lieluviy Socialis Klubas 
Miami, Florida

Pranešame atostogautojams, kad Socialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietus 1 valandą. 
Vėliau seka muzika ir šokiai.

Čia galite gauti infofmaciju dėl nakvynių ir apsistojimo.
Gera vieta sūsipažinimui ir laiko praleidimui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida

Phone 688-4161

nius mokslus. Bet gaila, 
kad neparašė daktaro pa
vardės. Mes* su Sofia Lip- 
čiene išreiškiame padėką 
giminėms, o kartu liūdime 
su jais netekę brolio Jono.

Antanas Lipčius

Piemuo vienas 
tarp vilkų

,. Elniai leidosi į klonį. Stai
ga kaimenė pasuko at
gal, nubėgo į kalvos viršū
nę. Piemuo, pamojęs ranko
mis, garsiai sušuko, norėda
mas sugrąžinti gyvulius, ir- 
sustojo...

Poliarinis vilias — stip
rus ir .žiaurus žvėris, dides
nis už savo europinius gi
minaičius, išbėgo iš krūmų. 
Piemuo buvo beginklis. Vil
kas pritūpė, pasiruošęs šuo
liui. Piemuo griebė prie dir
žo kabėjusį arkaną. Kilpa 
pasiekė žvėrį jau ore. Stai
gus truktelėjimas, ir žvėris 
gulėjo ant sniego. Jis riau
mojo, kaleno dantimis. Pie
muo metėsi ant jo, suspau
dė rankomis žvėries gerklę.

Vilkų gauja, stebėjusi 
žmogaus pergalę prieš savo 
vadą, bailiai pasitraūkė. 
Aštuoniolikmetis čiukčių el
nių augintojas V. Akolis iš
ėjo nugalėtoju, užsitarnavo 
pagarbą tarp senų kolūkie
čiu, t-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Metinis Banketas
Kovo (March) 14 d. jvyks IJc- 

tuvos Sūnų ir Dukterų metinis ban
ketas. Visi nariai ir narės turite 
dalyvauti šiame bankete, nes—da
lyvausite ar ne—vis tiek turėsite 
pasimokėti už tikietą $2.50. Pra
džia 6:30 vakaro.

LSD ir Darbininkų klubas kvie
čia visus mūsų narius ir nares ir 
mūsų gerus simpatikus dalyvauti 
.šiame bankete. . .

Bus ir šokiai. Linksminimasis 
trauksis iki vėlyvos valandos nak
ties. Kurie nepribus, vėliau apgai
lestaus.

Parengimo vieta 
Street. K. K.

29 Endicott 
(17-18)

WORCESTER. MASS.

LDS Moterų Komitetas kviečia 
visus į vaišių (silkių) vakarėli, ku
ris įvyks šeštadienj, vasario 29 d., 
29 Endicott Street. Pradžia 5:30 va
kare. (16-17)

BROCKTON, MASS.
Montello, Moterų Apšvietos Klu

bas rengia prakalbąs kovo-March 7, 
šeštadieni, Liet. Taut. Namo mo
kyklos kambariuose, 8 Vine Street. 
Pradžia 7 vai. vak.

SO. BOSTON, MASS.
Bus prakal kovo-March 8 Lietu

vių Piliečių lube, 318 Broadway. 
Pradžia 1 vaj/' popiet. Tai bus sek
madienio pietė.

WORCESTER, MASS.

Prakalba atsibus Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St., 6 vai. vaka
re, sekmadienį. K. Čcreškienė

(16-18)

SOUTHH BOSTON, MASS.
A. L. Pil. Klubo susirinkirrtas 

jvyks kovo 1 d., 2 vai. popiet. O po 
susirinkimo LLD 2-os kuopos mo
terys rengia delegatų iš “Laisvės” 
suvažiavimo pasitikimą su kavute 
ir užkandžiais. O delegatai išduos 
platų raportą, kaip mūsų “Laisvė" 
sustovi. Visi dalyvaukite.

Komisija (17-18)



Laiškas iš Lietuvos
1963. XII. 22 d.

Sveiki mano broli, brolie
ne ir visi kiti artimieji! 
Sveikinu jus visus su nau
jaisiais 1964-aisiais metais 
ir linkiu daug laimės ir svei
katos...

Šiais metais pas mus Lie
tuvoje buvo labai geri me
tai. Labai geras buvo visur 
derlius: daug vaisių, obuo
lių dar yra ir dabar, o kai 
daug, tai ir nebrangūs bu
vo. Rudenį buvo daug gry
bų, kas sveiki, prisigrybavo 
nemažai. Dabar pas mus 
žiema. Bet sniego nedaug ir 
ne labai šalta.

Keliai dabar pas mus la
bai geri, vaikšto autobusai. 
Nebrangūs bilietai už va
žiavimą, tai žmonės važinė
ja daug, žmonių pilni auto
busai. Vežimais dabar ma
žai kas ir važinėja. Autobu
sais geriau ir greičiau.

Dabar pas mus žmonės 
gerai ir gražiai gyvena. Jau 
ne naujiena ir pas mus ra
dijas, televizija. Žmonės 
vaikšto gražiai apsirengę, 
namuose klauso radijo, žiū
ri televizijos. Miestuose ir 
visuose kaimuose yra elek
tra. Žmonės daug mokosi, 
gražiu linksminasi. Teizuo- 
se irgi autobusai vaikščio
ja, nes per Teizus išvedė 
vieškeli nuo Veisiejų į Sim
ną. Labai geras kelias. Tei- 
zuose gvvena sūnus Jonas, 
tai kai kada nuvažiuojame 
pasižiūrėti.

■ Jūs klausiate, ar nepadi
dino man pensijos. Kol kas' 
nepadidino. Gal ateityje ir 
padidins. Gerai ir tai. Kai 
senais laikais seniai ar;in-

Ki-
En-

| Iš Motery Klubo veiklos PRAKALBOS IR FILMAS ŠĮKinija remia 
Pakistaną

Lahore, Pakistanas, 
nijos premjeras Chou 
lajus ir Užsienio rei
ministras maršalas Chen Ji 
išleido bendrą pareiškimą 

su Pakistano vyriausybe
Kašmyro reikalais.

Kinai remia Pakistano

•Š. m. vasario mėnesio 19 
d. vakarą New Yorko pa
žangios lietuvės moterys 
turėjo savo susirinkimą.

Dėl blogo oro ne visos na
rės dalyvavo, bet susirinki
mas praėjo gana sklandžiai, 
gyvai, pravesti tarimai ir 
bendrai aptarta visa klubo

ŠEŠTADIENI, VASARIO 29

reikalavimą, kad tarp jo I veikla.
ir Indijos ginčijamoje Kaš- j Klubo _ pirmininkė. Ieva 
myro dalyje būtų leista i Mizarienė atidarė susirinki- 
žmonėms nusibalsuoti, 
kuria valstybe jie nori gy
venti. Ginčijamoje teritori-

su | mą ir patiekė dienotvarkę. 
Klubietės pakvietė pirmi
ninkę I. Mizarienę vesti to

joje gyvena apie 4,000,000 ; va^af.°. susjrinkimą. 
kašmyrieeių. Indija priešin-1 
ga žmonių balsavimui.

Nacių kempės buvo 
baisūs pragarai

Frankf urtas, V akarų V o- i 
kietija. — Jau dešimta sa
vaitė, kai čionai yra teisia
mi 21 Hitlerio gvardijos 
naciai-budeliai. Iš nacių 
stovyklų yra pašaukta apie 
250 liudininkų, kurie' ten 
buvo ir viską matė.

Dr. Otto Wolken, iš Vie
nos, liudijo, kad nacių kem
pės buvo baisūs pragarai. 
Jų komandieriai ir hitleri
ninkai buvo tikri žvėrys, 
kurie ' 
ir žudymo negalėdavo mie
goti. Silpnus tuojau nukan-

Sofija Petkus perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. Finansų sekretorė Su- 
zana Kazokaitė patiekė rū
pestingai sutvarkytą praė
jusių metų finansinį rapor
tą bei narių stovį.

Po to sekė pirmininkės 
i raportas. Pranešė, kad Ko
vo 8-osios minėjimas su
tvarkytas. Jis įvyks Schwa- 
ben salėje. Yra pakviesta 
pakalbėti įžymi pažangi 
veikėja amerikietė Annett 
Provinzano. Klubo pirmi
ninkė pasakys įžanginę kal
ba. Vėliau seks meninė 
programa Mildred Stensler 
vadovybėje. Taipgi bus 
skaitomi tai dienai tinkami

Visiem svarbus pranešimas i
Prof. B. F. Kubilius, ne

nuilstantis darbu o t o j a s 
tarptautiniame ir lietuviš
kame antinaciniame veiki
me, atvyksta iš Chicagos 
dalyvauti masinėje demon
stracijoje. Tuomi jis sutei
kia ir mums progą išgirsti 
jo platų pranešimą apie lie
tuviškąjį ir tarptautinį vei
kimą prieknacinius nusi- Į 
kaltelius. '

J. Grybas parodys filmą

i Pasikalbėjime dalyviai ga
lės pateikti savo pasiūly
mus, kaip išvystyti tą svar
bu veikimą.

New Yorko Lietuvių Ko
mitetas prieš nacistinius 
nusikaltėlius kviečia visus 
dorus lietuvius nepraleisti 
to svarbaus vakaro.

Prašome visus įsiminti, 
jog . susitikimas su prof, 

į Kubiliumi įvyks jau šio 
j šeštadienio vakarą, vasario 

(Feb.) 29 d., 7 vai., Laisvės
tuo' pačiu klausimu. Filmas ®al^- 12»20,2 ^berty Avė
padarytas Tarybų Lietuvo
je. Po to įvyks diskusijos.

Ozone Park, N. Y.
Vienas iš Komiteto

, v ... ’ i įžymiu poetu eilėraščiai,be žmonių kankinimo 4 J 1 .Toliau pirmininke prane
šė, kad yra gautos keturios

kindavo, stiprius versdavo naujos nai ėsLilija Kava- 
dirbti sunkius darbus. Vien bauskaite, musų klu 10 na-
Dachau stovykloje buvo nu
kankinta virš 200,000 
kaltų žmonių.

Tai jau reikštų 
didelį karą

Washingtonas. •

ne-
rė, įrašė tris savo seseris— 
Jurevičienę, Kudirkienę ir 
Margaretą, ir įsirašė drg. 
E. Laurinkus.

Klubietės labai džiaugia
si, kad mūsų klubas auga 
narių skaičiumi. Kviečia
me visas kitas, kurios darę | IIlv V lodo lYlbdo, lYUUUb IRU

— Penta- nesa^e niūsų klubo narėmis,

Policija ir 
puertorikiečiai

Praėjusį pirmadienį buvo 
palaidotas puertoriki e t i s 
Francisco Rodriguez Jr.;

dotuvėse dalyvavo apie, 
žmonių. Rodriguez bu- 

licijos užmuštas.
Pagal policijos aiškini

mą, praėjusią savaitę Rod- 
riguezas užpuolęs ant polic- 
mano Ronaldo Meszaros, 
kuris jau buvęs civiliniuose 
kostiumuose; sakoma, po- 
licmanui Rodriguezas su- 
piaustęs kostiumą; polic- 
manas Rodriguezą nušovė.

Policmanas, būdamas są- 
liūne,, pamatė, kad grupė 
jaunuoliu (2nd Avė. ir 92nd 
St., Manhattarie) pešasi, tai 
jis ėjęs juos skirti, na, ir 
ten įvyko jo susirėmimas 
su Rodriguezu.

Tokia yra policijos versi-
----- -------------------- ateikite ir įsirašykite. Mie- ja. Bet kitaip i tai žiuri pu- 
validai daugiausiai sulaukę, ^ono 5^ntie ?vals^>. ' lai jus sutiksime ertorikiečiai. Jie sako, kad
senatvės eidavo ubagauti, o' nugalėjimui Pietų ^etna- lal 3US sut"e' <
• . - , • - l Ynn iao Pintu Vinį-dabar šelpia .valstybė; Da
bar išnyko ir ubagai, nesi
mato niekur ubagų. Gyve
nimas: pagerėjo^ visiems. 
Žmonės dabar .ir pas mus 
gyvena geriau, gražiau ir : 
laisviau.’ Senais laikais 
žmogus, kuris buvo su auk
siniais dantimis, sakydavo, 
kad amerikonas arba aukš
tas AKaldininkas, o biedni 
žmonės vaikščiojo su tuš
čiom burnom. O dabar ir 
miesto, ir kaimo žmonės 
vaikšto susidėję auksinius 
arba gražius baltus dantis 
—net miela žiūrėti, visi 
kai amerikonai.

Dabar pas mus, kas nori, 
gali mokytis ką nori dirbti. 
Pramonės fabrikai vis sta
tomi nauji, tai darbo yra 
labai daug. Dabar blogai 
tiktai tinginiams arba gir
tuokliams. O darbininkams 
tai labai gerai. Labai pa
gražėjo ir Lazdijai, kasmet 
darosi vis gražesnis mies
tas. Labai gražūs miestai 
Kaunas ir Vilnius.

Sesuo Anelė
• • (Laiškas rašytas A. Kiš- 
kiūnui, Newington, Conn.)

į mb partizanų, Pietų Viet
namo jėgos gal dabys puoli
mą ant šiaurės Vietnamo, 
nes būk iš ten partizanai 
gauna jėgų.

Jeigu tas bus vykinama, 
tai pietrytų Azijoje užsi
liepsnos dar didesnis karas, 
negu jis buvo Korėjoje.

Šiaurės Vietnamo liau
dies respublika yra stipri, 
gerai organizuota, turi apie 
18.000.000 gyventojų ir yra 
prie Kinijos. Kinijos Liau
dies Respublika niekuomet 
neleistu imperialistams ją 
pavergti.

amerikiečiai per

PAKORĖ NE TĄ ŽMOGŲ
Munster, Vakarų Vokie

tija. — Vakarų Vokietijos 
teismas priteisė našlei 
Schmitz pensiją, nes 1948 
metais
klaidą pakorė jos vyrą.

1944 metais vokiečiai nu
šovė JAV bombonešį ir su
šaudė penkis lakūnus. 1948 
metais JAV militaristai pa
korė vokiečių seržantą 
Schmitzą, nes manė, kad jo 
įsakymu buvo sušaudyti 
amerikiečiai lakūnai. Da
bar paaiškėjo; kad Schmitz- 
as buvo nekaltas. I: ■ .

Aido Choro Veikla
Retkarčiais aidiečiai ir 

pasivaišina. Prieš porą sa
vaičių, Aido choro pamokų 
pertraukoje, aidiečius pa
vaišino savo gimtadienio 
proga V. Nevinskienė. Ska
nusis konjakas gerokai vi
sus sušildė. Dėkojame visi 
Tau, Valentina, už tai.

Aido choras pakviestas 
dainuoti Literatūros drau
gijos 185 kuopos koncerte, 
kuris įvyks Laisvės salėje 
kovo 22 d., sekmadienį.

Prašome visus atsiminti 
šią dieną ir atsilankyti į 
koncertą.

Pamiršo gautą 
~ pamoką

New Yorkas. — “New 
York Timeso” vienas “karo 
strategas” rašo, kad Kinija 
turi apie 120 divizijų, kiek
viena nuo 12,000 iki 15,000 
žmonių. Dešimtoji divizijų 
dalis yra mechanizuotos, 
turi po 400 tankų ir šarvuo
tų automobilių.
, Jis rašo, “bet Kinijos di
vizijų manevravimas yra li
mituotas”. Menka “strate
go” atmintis. Jis pamiršo 
tą, kas įvyko 1951 metais 
prie Jalu upės, Šiaurės Ko
rėjoje.

$1.500,000,000 TIK DĖL
vieno lėktuvo

Washingtonas. — Gene
rolas Curtis E. LeMay, 
JAV karo orlaivyno virši
ninkas, reikalaują, kad 
Kongresas nepasigailėtų pi
nigų pagaminimui bombo
nešio “B-70.” Numatoma, 
kad pirmojo bombonešio 
pagaminimui bus reikalin
ga išleisti bilijoną penkis 
šimtus milijonų dolerių. 
Jeigu jis bus pagamintas, 
kaip paruošti planai, tai 
per valandą darys po 2,000 
mylių.

New Yorkas. — Sulaukęs 
73 metų amžiaus mirė art 
tistąs Frank Conroy.

lėti j ub b u Lmbiine. > .    -
Skaitytas laiškas nuo A. i policmanas nušovė

Bimbos pilietybės gynimo gueza visąi nekaltai, kad 
komiteto, ir gautos blankos policija pue r turiniečius la- 
aukoms parinkti. Klubietės bai persekioja, puola be jo

kio reikalo. Neretai ir 
muša.

Sekmadieni puertori
kiečiai suruošė demonstra
ciją ties miesto rotuše— 
n rote tavo nrįeš policijos 
žiaurumus. Bendrai, puer
torikiečiai sukėlė didžiulį 
proteštą prieš ši baisų įvy
kį. Policijos vadovai, iš ki
tos pusės, gina policmaną, 
kuris nušovė Rodriguezą.

Jauno vyro laidutuvės 
taip pat buvo paverstos ty
lia demonstracija prieš 
policiją.

į šį reikalą nuoširdžiai atsi
liepė. Minimo komiteto na
rė V. Bunkienė, paėmusi 
blanką, ten pat vietoje pa
rinko aukų.

Iš klubo iždo paaukota 
$15. W. Višniauskas paau
kojo $10, E. Kasmočienė— 
$2, O. Valmus—$1.

Taipgi susirinkimas pa • 
skyrė iš klubo iždo $15 
priešfašistiniam komitetui.

LLD 2 apskrities komite
tas kreipėsi į mūsų klubą 
prisiųsti delegates į tos ap
skrities konferenciją kovo 
15 d., “Laisvės” salėje. De
legatėmis išrinktos šios na
rės: S. Sasna, S. Petkus ir 
O. Cibulskienė.

Irena Levanienė klubo pa
skirta parinkti aukų “Vil
nies” bazarui Čikagoje. 
Drg. I. Levanienė paaukojo 
mūsų klubui $2.

Gautas sveikinimas mūsų 
klubui nuo draugių O. Čer- 
nevičienės ir M. Kalvaitiė- 
nės, kurios šiuo laiku ato
stogauja Flo r ido j e. Abi 
draugės prisiuntė po penki
nę paramos mūsų klubui. 
Klubietės taria joms širdin
gą ačiū ir linki joms gerai 
pailsėti ir laimingai sugrįž
ti pas mus.

Draugė Anastazija Kau- 
linienė, taipgi klubo narė, 
gyvenanti Huntingtone, L. 
L, sveikina mus su penkine,,. 
Klubietės sako jums ačiū ir 
linki geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

Dar viena gera mūsų klu- 
bietė, tai drg. Karpavičienė, 
kuri neseniai buvo susirgu
si širdies liga, sveikina mus 
ir praneša, kad jaučiasi ge
riau. Klubietės linki jums, 
drauge, gerai sustiprėti ir 
Vėl grįžti į mūsų eiles.

Ieva Mizarienė pranešė, 
kad Ks. Karosienės knyga 
“Taika ir moterų klausi-

Rodri-

uz-

Sveikina
t

Sveika Lilija! Mūsų ke
lionė buvo gera, neturėjo
me keblumų su automašina. 
Čia, St. Petersburg’© 
vėsu. Pasisvečiuosime 
Petersburg (Florida) 
savaitę—dvi.

Prašom pasveikinti visus 
pažįstamus. Laikykis svei
ka. Ilse ir Antanas Bimbai.

dar 
St. 

apie

Sveturgimiams ginti 
Komiteto skubūs darbai

Ką mitingas nutarė?
Jau buvo rašyta, kad sau

sio 25-tą, Hotel Belmont 
Plaza, New Yorke, įvyko 
mišrus susirinkimas tauti
nių organizacijų, grupių, 
advokatų, dvasiškių ir ki
tų. Jį rengė Amerikinis 
sveturgimiams ginti Komi
tetas.

Advokatas Joseph Forer, 
iš Washington, D. C., Ko
miteto patarėjas, išaiškino 
šalies Apeliacijų Teismo 
padarytą Komiteto bylos 
nuosprendį. Apka 1 b ė j u s 
teismo sprendimą, Komite
tas rekomendavo bylą ape
liuoti į šalies Aukščiausiąjį 
Teismą. Rekomen d a c i j a 
vienbalsiai užgirta, byla 
apeliuojama.

Aišku, Komiteto veikla 
sveturgimių gynimo reika
lais teisėta. Jeigu kaltini
mas prieš komitetą nebūtų i 
panaikintas, jokia amerL 
kiečių liaudies organizacija 
negalės būti saugi 
gyvuoti.

komiteto rūpestis—mūsų 
visų rūpestis. Visi jam į tal
ką stokime! Darbas sunkus 
ir ilgas, o išlaidos tam irgi 
labai didelės. Laikas apelia
cijai įteikti arti, tad reika
linga skubi ‘ parama.

Paramą galima priduoti 
per Komitetui talkinančius 
lietuvius arba siųsti: Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born, 49 
East 21st St., New York

garbės 
šiemeti- 
šie lais-

Prie Aido choro 
narių prisidėjo su 
ne mokestimi dar 
viečiai: G. Stasiukaitis, A. 
Mikalaus ir J. Weiss.

A. Mikalaus prie to dar 
padovanojo megstinuką ir 
pirštines, kurie kada nors, 
per choro parengimą, bus 
išleisti. ’

Aido choras širdingai dė
koja visiems.

New Yorkas. — Sulaukęs sustojimu..
62 metų amžiaus mirė Mi
chael Fondoukis, 
dienraščio “Atlantis” 
sinimu redaktorius, u

Iš ALDLD 1 kuopos 
narių susirinkimo

Praėjusį antradienį Lais- / 
vės salėje įvyko ALDL^ 
1-osios kuopos narių susi
rinkimas. Pirmininkavo V. 
Bunkus, kuris taip pat yra 
ir kuopos pirmininkas.

Valdyba pateikė raportus 
Į iš praėjusių metų veiklos. 
Kuopa varė pirmyn kultū
rinę vagą: buvo suruošusi 
mitingą atžymėti 100 metų 
sukakčiai, kai gimė poetas 
Maironis. Buvo suruoštas 
mitingas Tarybų Sąjungos 
komunistų ii’ Kinijos komu
nistų ginčų prasmės aiški
nimui; buvo suruoštas fil
mų iš Lenkijos Liaudies 
Respublikos demonstravi
mas.

Šiemet kuopa jau bvtao 
suruošusi didžiuli mitingą 
Kristijo no Donelaičio 
250-osioms gimimo meti
nėms atžymėti. O balandžio 
5 d. kuopa ruošia lietuvių 
poezijos skaitymo popiete.

Narių kuopa turi daift 
1 giau kaip 70 ir apie 70dol. 
; ižde. Praėjusiais metais mi
rė keturi nariai, ir čia pat, 
pirmininkui paprašius, su
sirinkusieji pagerbė juos

graikų 
gar-

New Yorkas. — Buvęs 
JAV, prezidentas Herbertas 
Hoo^eris, kuris jau yra 
89-ių metų amžiaus, turi 
nesmagumų su kvėpavimo 
organais.

Iš laiškų
I ’ •

Julia Šimkus rašo iš
i Urugvajaus, kad Montevi
deo mieste , buvo lietuvių 

laDVai Klubas gražus, dide- 
! lis, lietuviai draugiški, skai
to '‘Darbą” arba ispanišką 
darbininkų laikraštį.

Jie turi < filmų rodymui 
aparatus. Buvo parengi

amas, bet šį kartą nedaug 
1 žmonių susirinko, nes per 
dvi dienas labai lijo. Urug
vajiečiai ją gražiai ir drau
giškai priėmė.
Julis Šimkus siunčia linkė

jimus “Laisvės” personalui 
ir visiems savo draugams ir 
draugėms. .

Praėjusiais metais, beje, 
buvo įrašyta trys nauji na- 

j riai.
Į busimąją vietos apskri- 

| ties konferenciją, kuri 
| įvyks kovo 15-tą Laisvės 
salėje, išrinkta penki dele
gatai: Rušinskienė, Vatso
nas, Venta, Gužas ir Bun
kus.

Kuopos valdyba palikta 
ta pati. Ji gerai veikė per
nai, tai gerai veiks ir šie
met.

Buvo svarstyta visa eilė 
kitų reikalų reikalėliu. M

Narys

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, kovo 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avenue, Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba (17-1^

OZone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

kovo 4 d., 7:30 vai. vakaro, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai prašomi ateiti j susirinkimą, 
ir nepamirškite, kad jau laikas 
duokles užsimokėti. Kurie neuž
simokės šiame susirinkime, negaus 
vieno mėnesio kredito. <0

B. Babarskas, prot. sekr.
(17-18)

I

mas” jau išleista ir vra už
sakyta 25 egzemplior i a i 
ir tikimasi, kad kovo 8-osios 
parengime juos jau turėsi
me ir pageidaujantieji galės 
įsigyti.

Drg. EI. Brazauskienei 
nuo klubo korespondentės 
pareigų atsisakius, jos vie
ton išrinkta V. Bunkienė.

Posėdžiui pasibaigus bu
vome pavaišintos silpnais ir 
stipriais gėrimais ir ska
niais tortais. Vaišes davė 
klubo pirmininkė Ieva Mi- 
ząrienė ir nuolatinės mūsų 
parengimų šeimininkės K. 
Čaikauskienė ir M. Jakštie
nė. > Klubietės taria joms 
širdingą ačiū.

Po vaišių visos linksmos 
skirstėmės į namus.

Komitetas turi peticijų 
senatoriams ir kongres- 
manąms. Peticijose 
ma, kad jie užgirtų S-1501 
Bilių. Jei šis bilius taptų 
įstatymu, uždraustų depor
tuoti 10 ar daugiau metų 
Amerikoje išgyven u s i u s 
sveturgimius.

Labai svarbu parinkti 
parašu ant peticijos. Komi
tetas daug jų išsiuntinėjo, o 
kas jų negavo, dar gali 
gauti pas Komitetą. Visi 
esate prašomi pasidarbuoti- 
parinkti parašų. Komitetas 
su parašais peticijas siųs j 
Washing toną. Peticijas su 
parašais gražinkite greit, 
nes laikas baigsis balandžio 
mėnesio gale. Kad ir trum
pai, visi padirbėkime, kad 
nei vienas neliktų nepakal
bintas padėti savo parašą 
ant peticijos.

Piknikas
Kaip kitais metais, taip ir 

šiais, komitetas rengs visų 
tautų pavasarinį pikniką 
birželio 21-mą, Camp Mid
vale, Wanaque, N. J.

Lietuvių organizacijos ir 
atskiri asmenys New Yor
ko ir New Jersey apylin
kės yra prašomi tą dieną 
laikyti neužimta kitiems iš
ėjimams, o dalyvauti visų 
tautų iškilmėje.

prašo FELIX G. GERTSMAN STATO
Vieninteli New Yorke Koncertą

HALL • SEKMADIENĮ, 1 KOVO —8:30 v. v.

DON COSSACK
CARNEGIE

Matysite
Originalus

CHORĄ IR ŠOKĖJUS — SERGE JAROFF, DIREKTORIUS
Bilietai: $4; 3.50; 3;- 2.50; 2; ir 1.50
Raštinė: F. G. Gertsman, Ine., 140 W. 42nd St.
Tel.: LO. 4-6990. Bilietai gaunami ir Carnegie Hall raštinėje.

• •

• •

Dalyvaukime Visi ir Visos
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KULTŪROS KLUBO 

rengiamame minėjime

Moters Dienos (Kovo 8-osios)
SCHWABEN HALL

474 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, Kovo 8 d., 1964
Pradžia 3 vai. popiet

Bus koncertinė programa. Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, duos gražų koncertą—dainuos pats Ai
das, Aido moterų choras, solistė Elena Brazauskienė ir 
dar kai kas.

Kalbės Annette Provinzano, lietuviams gerai žinoma 
ateivių gynimo darbuotoja. Taipgi kalbės Ieva Miza-' 
rienė. Bus skaitomi eilėraščiai, tam reikalui pritaikyti.

Kviečiame visus. VALDYBA

\

Laisvė (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 28, 1964




