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KRISLAI ĮT. Sąjunga kaltina 300 motery kovoje už taiką
Apie Tarasą Ševčenką
Didžiulės iškilmės
LUįirainiečiai ir lietuviai 
C/alvokime!
A. Regratį prisiminus

— Rašo R. Mizara —
Mūsų Literatūros Draugijos

1-oji kuopa nusitarė suorgani- sados nariai laužo Tarybų 
zuoti š. m. balandžio 5 d. po- Sąjungos teises ir nesilaiko 

diplomatų etikos.

Izraelio diplomatus
Maskva. — Tarybų Są

jungos darbo unijų laikraš
tis “Trud” smulkmeniškai 
aprašė, kaip Izraelio amba-

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00 

centų

METAI 52-ji

pzijos skaitymo popietę.
’ Tai būtų buvę, be kitko, 
atžymėtas genijalaus ukrai
niečių poeto ir kovotojo Ta
raso Ševčenkos 150 gimimo 
metinės. Reikia nepamiršt'., 
jog patys geriausieji to noeto 
eilėraščiai yra išversti Į lietu
vių kalbą.

Paruošiau apie poetą me
džiagą, sukaupiau eilėraščius 
ir jau buvau besirengiąs pra
šyti asmenis, kurie poeziją 
skaitytų.

Bet štai gauname praneši
ni ą, kad- Niujorke yra susior
ganizavęs iš įvairių tautiniu 
grupių bendras komitetas T. 
Ševčenkos 150 gimimo meti
nėms atžymėti. Ir šis komi
tetas š. m. balandžio 5 d. 
rengia didžiulį koncertą tam 
pačiam tikslui.

Koncertas įvyks puošnioje 
Niujorko Town Hall. Komite 
tas širdingai prašo ir lietuvius 
<alyvawti toje iškilmėje.

Aišku, mes nusikalstum pa
tys sau ir kitiems, jei ta pa
čią dieną Niujorke turėtume 
tuo pačiu klausimu atskirą, 
lietuvišką pobūvį.

Galvokime kartu su kitų 
tautinių grupių progresyve vi
suomene dalyvauti didžiulėje 
šventėje. Pagerbkime kovoto- 
ją-dainių, kuris prieš daugiau 
kaip šimtas metų skelbė:

■tĮ Išnyks tironai ir apgaulė,
Ateis brolybė j pasauli.
Ir tąsyk žmonės žemėj bus!....

Kaip kubiečiai 
stato elektrinęlankėsi Washingtone

Washingtonas. — Virš. senatorius ir kongresma 
300 moterų “The Women 1 nūs.
Strike for Peace” atvyko iš į Moterų delegacija

Santiago - de - Cuba. —; Sąjungos 90 tonų svorio 
j “Šiame mieste energingai ■ 50,000 kilovatų jėgos gene- 

prie Į 2,000 kubiečių stato elekt- rotorius.
Prie Baltojo Baltojo Namo turėjo dide-1 ros jėgainę

_ ______ _______  ____ _c ____ jų prisijungė liūs plakatus už taiką. Vie-1 kietis korespondentas Juan gaminimo stotis, kurią po 
dienos, net nuslėpta, kad 1100 moterų iš Washingtono. nas jų skelbė: “1964 metais ; de Onis.

Jos atvyko pareikšti JAV I turi būti surastas pasisuki- j stebisi, kaip kubiečiai ener- 
prezidentui, kaip sakė va
dovė Bella Abzud, kad rei
kia baigti šaltąjį karą, Že-

Izraelio ambasada plati- 
I no neva kalendorių, kuria
me nėra suminėta nei Ge
gužės Pirmoji, nei kitos 
tarptautinės darbo žmonių

Tarybų Sąjungos armija 
išgelbėjo milijonams žydų 
gyvybę metu Antrojo pa
saulinio karo Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje.

Eilė žydų privatiniuose 
namuose ėmė kepti macus 
belaukdami savo “velykų” - 
“passoverio” ir daryti biz
nį. Čerkizovas kasdien pa-

Izraelio ambasados na 
riai savo moteris ir vaikus 
užrašė vietos centralinėje 
žydų sinagogoje, kurie vei
kia užsiimdami prieštarybi- 
ne propaganda.

Izraelio ambasados advo
katas Abrahomas Agmonas 
jau pirmiau buvo sugautas 
platinant antitarybinę lite- gamino nuo 660 iki 880 sva- 
ratūrą, kurią Izraelyje at- rų macų ir pardavinėjo tuo 
spausdina rusų kalba ir di- paneigdamas TSRS įstaty- 
plomatiniu paštu pristato, mus.

New Yorkas. 
dienos “The Workerio” lai
doje Daniel Mason pateikė 
išsamų straipsnį apie JAV 
užvestą bylą Antano Bim
bos nupilietinimui.

Paduota faktai iš Anta
no Bimbos biografijos ir 
veiklos. Autorius žymi, kad 
American Committee for 
Protection of Foreign Born 
ves kovą prieš pasikėsinimą 
ant Bimbos teisių.

JAV Piety Vietname
- kovo is giliau bris į karą

Havana. — Anglai jūri
ninkai prekinio laivo “Den
mark” savanoriai padėjo 
Kubai cukranendres valyti.

New Yorko.
Namo prie

—rašo ameri- Tai antra elektros jėgos

JAV ukrainiečiai stato—gal 
jau pastatė—Washingtone T. 
Ševčenkai paminklą.

Ką JAV lietuviai stato ar 
pastatys Kristijonui Donelai
čiui ?

Štai kuo “mes” atsižymėsi
me: Vyskupas Brizgys sumis- 
lijo vienoje Washingtono airių 
bažnyčioje įtaisyti “lietuvišką 
koplyčią” su šidlavos panelės 
švenčiausios abrozdu. Koply
čios įtaisymas kainuosiąs 
$200,000! Ir tam tikslui da-i 
bar parapijose vyksta rinklia- I 
vos.

Lietuviškieji socialdemokra
tai ir “laisvamaniai” pritaria 
klerikalų užmojams, tik šiau
šiasi dėl to, kad koplyčioje i 
Brizgys įdės ne Aušros vartų ! 
panelės švenčiausios paveiks- 

o Šiluvos!
Aušros vartų panelės šven

čiausios paveikslo nededa dėl 
"to, kad lenkų buržuaziniai na
cionalistai tam priešingi; jie, 
mat, dar vis Vilnių tebeskaito 
busimosios fašistinės Lenkijos 
miestu.

Koks nususimas! Koks skur
das turi apėmęs lietuviškuo
sius buržuazinius nacionalis
tus!. .

Visi turėkime galvoje, kad 
šių metu liepos mėnesio pra
džioje Niujorke įvyks Darbi
ninkų Susivienijimo seimas, 
taip pat Lietuviu Literatūros 
Draugijos ir Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimai.

Menininkai, beje, suruoš di
džiulį koncertą — dainų fes- 
wali-

} Galvokime, ką suvažiavi
muose svarstysime, ką siūlysi
me. Kultūrinių darbų prieš 
mūsų akis stovi daug.

Jau dabar tiktų pagalvoti ir 
apie tai, kiek amerikiečių lie
tuvių sekamais metais vyks į-

Korespondentas 1 revoliucijos statosi kubie- 
..............  ■ ’ čiai. Ji suteiks elektros 

mas nuo karo linkui taikin- i gingai ir pasekmingai atlie- šviesą dėl 60,000 vietos gy- 
go sugyvenimo”. i ka darbą vadovystėje TSRS ventojų ir jėgą industrijai.

Moterys sakė, kad JAV ! ir Kubos inžinierių.
-. . . - . . . .v Paprasti darbininkai, ne-nj laivyną, kurio butų mis- tul.intyg patyrimOi gauna

tai nepasi-, $4 jg a]g0S į diena, tai
' tris kartus daugiau, kai]) 
įgaudavo prie Batistos’ re-

“ on" ■ žime, o specialistai—po $16.1 
valstijos 1963 metų pradžioje pra-1

XYXCV kJCVXg, VA UVAAVVIJį AAVVAVį, A.A-vz VVz A J AJ UUAkV, A1UVX .

nevoje turi tęstis nusigink- planas plėsti NATO atomi-! 
lavimo reikalais pasitari
mai, 
privalo 
nius atominiu bombų ban- 

c <

Jungtinės Valstijos rios komandos, f 
sulaikyti požemi- tarnautų taikos reikalams. ;

dymus, laikas sulaikyti Washingtonas.
! ginklų gaminimą, pinigai,; gresmanas Thomas B. Cur- Į 
kurie buvo skiriami apsi- j tis, iš Missauri valstijos,

Gretimai stoties jau vei- 
i kia fabrikas, kuris statybai 
gamina reikmenis, kaip thi 
didelius yerŠtuvus, vinis ir 
kitokius metalinius daly
kus. Statomi medžio andir- 

, bimo fabrikai, įrengiama 
. mašinų /gaminimo įmonė.

Detroitas. — Šiemet jau
au-

ginklavimui, kad jie būtų Įnešė bilių už panaikinimą dėjo statyti šią jėgainę, o ;
pavesti statybai ligoninių, ■ jaunuolių verstino “drafta- šiemet gruodžio menesį ją daug pagamino naujų 

militarinei tarnybai, baigs. Jau gauta iš Tarybų tomobilių.mokyklų, gyvenimo 
ir kitiems civiliniams 
nių reikalams.

Moterys reikalavo, 
būtų surasta kelias
mui karo Pietų Vietname. 
Jų delegacijos laikėsi pas' verstinas kareiviavimas.

namu vimov I

žmo-

kad 
baigi-

v

Keli ’kiti kongresmanai 
bilių parėmė. Sausio 16 die-. 
ną ir Senate buvo įneštas 
bilius tyrinėti, ar tikrai rei
kalingas JAV jaunuolių

SUSMUKTŲ JAV KARO 
PASTANGOS

Hanojus. —’Šiaurės Viet
namo Liaudies Respublika 
protestuoja prieš Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų 
veikimą Pietų Vietname.

Š. Vietnamo vyriausybė 
sako, kad jeigu JAV plės 
karą į šiaurės Vietnamą, 
tai savo tikslo nepasieks, 
kaip jo nepasiekė Šiaurės 
Korėjoje.

10,000 maršavo prie 
New Yorko City Hali
New Yorkas. — Kovo 12 

dieną iš Brooklyno. Bronx 
ir Queenso miesto daliu su- 
maršavo apie 10,000 žmo
nių, daugu moję moterų, 
■prie. City Ųiall ir reikalavo 
mokyklų tvarkytojų, kad 
daugiau statytų mokyklų, 
idant ant vietos mokiniai 
galėtų mokytis.

Maršavimą suorganizavo 
Tėvų ir taksų mokėtojų ko
mitetas, protestuodamas 
prieš vaikų autobusais ve
žiojimą į mokyklas.

Washingtonas. —Po pen
kių dienų buvimo Pietų 
Vietname jau sugrįžo JAV 
Gynybos sekretorius Ro
bertas McNamera.

Jis sako: “Jungtinės Val
stijos pilnai, remia gene^J^' 
Khanho vyriausybę ir' ge
nerolą Khanhą.” Sakė; kad-j 
JAV dar daugiauduos jok 
valdžiai militarinės ir kito- ir ;keturios Rioter^ 
kios pagalbos. . [_

Kas liečiu, planuspulti 2 valandas ir. 19 minu
čių ir išnešė sprendimą.

Teismą būtyje teisėjas 
Joe B. Brown paprašė “ju
ry” narius J kad jie pakeltų 
po ranką visuomenės akyse 
parodant savo vienbalsį 
sprendimą.

Jack Rusis išgirdęs spren
dimą nustebo, nes teismo 
metu jo advokatai įrodinėjo, 
būk jis taip labai “mylėjo” 
prezidentą Kenedį, kad ka
da sužinojo apie jo mirtį, 
tai “nežinojo ką daro” (lai
kinai buvo beprotis).

Dallase nuteisė 
Jakį Rubl mirtiW

Dallas, Texas.;— Po kelių 
| dienų teismo astuoni vyrai 

; “jury” 
nuteisė Jackį Rubį mirti. 
Kovo 14 diena “Jury” tarėsi

Šiaurės Vietnamą, tai sako, 
kad jie dabar dar nebus 
vykinami.

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Japonijos vy

riausybėj pataika u d a m a 
JAV politikai, palaikys di
plomatinius ryšius sučiang 
Kai-šeko režimu, bet tuom 
pat kartu ves prekybą su 
Kinija.

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybė pareiškė, 
kad ji išduos Vakarų Vo
kietijai teisti Dr. Gerhardą 
Bohnę, kuris būk “iš pasi
gailėjimo” pereitojo karo 
metu numarino daug žmo
nių hitlerininkų kempėse.

Dabar jis reikalauja, kad 
jam leistų vykti i Washing- 
toną pas prezidentą Johnso- 
ną Įrodymui jo “nekalty
bės.” Tuo gi kartu jo advo
katai kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiąjį Teis
mą prašydami panaikinti 
šio teismą sprendimą.

Jungtinių Valstijų spau
doje jaučiamas solidarumas 
su “jury” sprendimu. Net 
Dallaso mieste radijo ir te
levizijos apkla u s i n ė j a m i 
žmonės daugumoje pasisa-

Washingtonas. — Sena
torė Margaret Chase Smith 
išvyko į Illinois valstiją dar
buotis, kad ji būtų nomi- 

1 nuota į JAV prezidentus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washing tonas. — Kam- j New Delhi. — Indija ga-

bodžos vyriausybe pakarto
jo reikalavimą, kad JAV

vo iš Tarybų Sąjungos $16,- 
000,000 vertės medžiagos

kė, kad Jack Rubi gavo; turėtų pasitraukti iš piet- pastatymui Neyvelio gele- 
rytų Azijos ir leisti ten ša- žinkelfo stoties.pelnytą bausmę, nes jis nu

šovė Lee Oswaldą, kuris bu- lims pačioms tvarkytis. — 
vo tik įtartas Kenedžio nu
žudyme.

Bronxville, N. Y. — Su- 
į laukęs 96 metų amžiaus 
mirė plieno gamybos spe
cialistas John E. Greena
walt.

Neapolis. — Čionai laiko 
Italijos Komunistų partija 
suvažiavimą, kuriame daly
vauja virš 1,000 delegatų.

Lietuvą, į didingą Dainą šven
tę Vilniuje. -

Prof. B. Pranskus Vilniaus 
“Tiesoje” rašo, kad š. m;, ko
vo 4 d. sukako 70 metų, kai 
gimė lietuvių proletarinis poe
tas ir kovotojas Artūras Reg- 
ratis—Kazys Šlaitas. Jis mi
rė jaunas, vos sulaukės 30 
metų amžiaus; mirė 1924 m. 
spalio 7 d. Maskvoje.

A. Regratis buvo savamoks
lis, bet labai talentingas po
etas. Jis buvo mūsų spaudos 
—“Laisvės” ir “Vilnies” ben
dradarbis, ir šiuos žodžius ra- 
čiajam teko su juo vesti ko
respondenciją.

Po poeto mirties mūsiškė 
Lietuvių Meno Sąjunga išleido 
jo rinktinius eilėraščius kny
ga; ten pat tilpo ir poeto bi
ografija. Neseniai T ar y b ų 
Lietuvoje buvo išleista A. 
Regračio raštų knyga.

Maskva. — “Trud”, uni
jų laikraštis, rašo, k a d 
TSRS unijų delegacija da
lyvaus Ispanijos unijų su
važiavime, bet tas nieko 
neturi su TSRS ir Ispani
jos santykiais.

Roma —Predappio mies
telyje, kur diktatorius Mus- 
solinis gimė ir yra palaido
tas, tai jo našlė dabar ati
darė didelę valgyklą ir kar- 
čiamą. Ji yra 78 metų am
žiaus.

Varšuva. — Lenkijos Su
vienytos Darbininkų (Ko
munistų) partijos Centro 
komitetas laikė posėdžius.

Stokholmas. — Kovo 16; 
22 dienomis Švedijoje lan
kosi TSRS Užsienio minist
ras Andrius Gromyko.

Karakas. — Dr. Raul Le
oni inauguruotas Venezue- 
los prezidentu.

Berlynas. — Čionai lan
kosi A. Mikojanas, TSRS 
veikėjas.

Nuteisė J. Hoffą
Chattanooga, Tenn. — 

Teisėjai Frank W. Wilson 
nuteisė tymsterių unijos 
vadą Jamesą R. Hoffą aš- 
tuoneriems metams kalėji
mo ir pasimokėti $10,000.

Teismabutyje Hoffa pa
reiškė: “Aš sakiau ir sa
kau, kad esu nekaltas, kad 
šis spendimas yra ne prieš 
asmenį, bet unijos vadą”.

Jo advokatai tuojau pa 
davė reikalavimą aukštes
niajam teismui, kad šio 
teismo spręndimas būtų pa
naikintas.

AREŠTAVO PENKIS 
KLANIEčIUS

Washingtonas. —JAV fe- 
deraliniai agentai Floridoje 
areštavo penkis Ku Klux 
Klano narius, kurie vasario 
16 dieną metė į negrų na
mą bombą.

Jie metė 
frey namą, 
kas lankėsi 
pradinę mokyklą Jackson
ville mieste.

Kunigą L. Jankų 
nuteisė kalėjiman

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos Aukščiausiasis Teismas 
nuteisė septynis į kalėjimą 
už jų bendradarbiavimą su 
hitlerin i n i n k a i s žmogžu
džiais pereitojo karo metu.

šeši asmenys, jų tarpe ir 
kunigas Lionginas Jankus 
(Jankauskas),kuris gyvena 
Brooklyne, Balfo direkto
rius, nuteisti po 15 metų 
kalėjimo. Jankus buvo tei
siamas absencijoje. Septin
tas nuteistųjų—Kazys Viš- 
niauskas gavo 10 metų ka
lėjimo.

RŪTA KILMONYTĖ
IŠVYKO LIETUVON

bombą į God- 
kurių berniu- 
į baltųjų vaikų

Maskva. —“Izvestįja” ra
šo, kad jeigu JAV pasiųs 
virš TSRS šnipą vintui 
“A-ll”'lėktuvus, tai jie su- 

kybos įstaigą ir padarė jai silauks. tp paties, kaip 
nuostolių. “U-2”.

Buenos Aires. — Argen- 
= tinos jaunuoliai metė bom

bą į JAV Queen Bess pre-

Bostonas.—Logan oriau- Paryžius. — JAV milita- 
kyje susikūlė keleivinis lėk- riniai.'daliniai pašalino
tuvas su 8 keleiviais, k 
leiviai buvo tik sužeisti.

lombijos lėktuvas “DC- 
žuvo 30 žmonių.

o • 
ir

Pekinas. — Kambodžos 
vyriausybė apsigynimo su
metimais pirks ginklų Kini
joje ir Tarybų Sąjungoje.

New Delhi. — Traukinio 
nelaimėje 7 žmonės buvo 
užmušti ir 40 sužeisti.

6,300 prancūzų darbininkų, 
kurie dirbo militarinėse sto
vyklose.'.

Ha vapa 
publika .įvedė kareiviavimo 
pareigai jaunuoliams nuo 
17 iki 21? metų amžiaus.

Kubos res-

Washingtonas. — Luther 
H. JAV prekybos
sekreto^ys, sako, kad JAV 

i prekybą su
TSRS/

Hollywoodas. — Artistė 
Rūta Lee (Kilmonytė) iš
skrido į Lietuvą aplankyti 
savo bobutę Liudvisią Ka- 
mandulis, kuri serga. Jos 
tėvai Kilmonis gimę Lietu
voje.

Tokio. — Japonijos sos
tinė jau turi 10,473,500 gy
ventojų.

Bostonas. — Prekybinis 
lėktuvas nukrito į įlanką 
ir žuvo 3 įgulos nariai.

Rangūnas. —Burmos vy
riausybė susitarė su kare- 
nų tautiniu komitetu.

Ma 
kataliKTF'dąrbo unijos na
rių demonstravo protestuos 
dami^pr&š< Franco režimą.

Bukareštas. — Rumuni
jos Aelėtocija iš Kinijos iš- 
vyk(5įfšiaurės Korėją.

Boną, -r- Vakarų Vokie
tija siekiA plėsti prekybą su



f H V C W ■! LITHUANIANJu A 1 3 V II SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-4)2 LIBERTY AVENUE, OZONE ČARK, N. Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ----- — ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
$9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 

r 6 months $5.00 Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00

United States, (per year
United States,
Queens Co., per year ....... .. $10.00
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $6.50

Šen ir ten pasidairius

Po didelio triukšmo
NEW HAMPSHIRE VALSTIJOS pirminiai balsa- 

viniai (primaries) praėjo. Praėjo ir tas baisus triukšmas, 
kurį kėlė spauda, radijas, televizija. Kiek apie šiuos bal
savimus buvo pri rėkta, kiek priplepėta! Koktu buvo 
skaityti ir klausyti! ,

Svarbiausias dalykas politikieriams Šiuose balsavi
muose buvo tas: kuris Respublikonų partijos šulas, norįs 
būti kandidatu JAV prezidento vietai, gaus daugiausiai 
pritarimo New Hampshire valstijos respublikonuose.

Na, ir leidosi į kontestą ir senatorius Goldwateris, 
ir gubernatorius Rockefelleris, ir Ričardas Niksonas ir 
dar keli kiti, mažesni šiškos. Daugiausiai toje valstijoje 
žmonėms ramų gyvenimą savo propaganda trukdė— 
Gmdw&teris ir Rockefelleris. Netenka nei sakyti, kad 
eilinis pilietis, užsiregistravęs respublikonu, piktinosi ši
tais geradėjais, atvykusiais iš kitur ir prašančiais žmo
nes, kad už juos balsuotų.

Ir kokios gi viso to triukšmo pasekmės?
Pasekmės tokios, kad daugiau kaip 33,000 balsuoto

jų pasisakė už bostoniškį Henry Cabot Lodge, kuris šiuo 
metu yra JAV ambasadorius Pietų Vietname. Už Gold- 
waterį paduota 21,748 balsai, už Rockefellerį—19,475, gi 
už Niksoną tik 15,736.

Kitais žodžiais, New Hampshire valstijos respubli
konai uždavė didžiulį moralį smūgį ir Goldwateriui, ir 
Rockefelleriui, ir Niksonui.

Net baisu darėsi, pamislijus apie tai, kokias milži
niškas išlaidas šiai propagandai politikieriai išleido. 

.New York “Times” rašo, jog Goldwateris New Hamp
shire valstijoje propagandai išleido $75,724.00, o Rocke
felleris—$61,972.00 Goldwateris sakosi, kad jam tuos pi
nigus sudėję kiti aukomis, gi Rockefelleris skelbia, kad 
jis iš savo kišenės pridėjęs $35,000.00. Na, ir ką gi jie 
už tai nusipirko? Gėdą, nepasakius aštriau!

Ir tai parodo, kaip šiandien kapitalistų politikieriai 
leidžia pinigus propagandai už save, už savo kandidatū
ras, už patekimą į aukštas valdiškas vietas! 1

Kapitalistai, kurie tokius elementus pinigais remia, 
aišku, tikisi iš jų atgauti su procentais, > kai pateks‘į 

■‘•aukštąsias vietas”. - ‘
Bet tai parodo ir ką daugiau,—būtent, kad biednam 

. žmogui, lai. jis bus gabiausias, šiandien nebėra progos 
būti išrinktam į žymesnę valdišką krašto vietą.

...4 Jeigu kapitalistiniai politikieriai šitiek pinigų išpy
lė nedidelėje New Hampshire valstijoje pirminiuose bal- 

-savimuose, kurie iš tikrųjų Čuri labai mažą vertę, thi 
' kiek milijonų jie mano išleisti rinkiminėje kampanijoje 
-per visą šalį ?

Turčių klasė ir jos politikieriai neturi jokios mieros 
ir jokios gėdos.

Visa tai sakyte sako, kad Amerikos žmonėms būti
nai reikia turėti savo partiją—liaudišką partiją, su 
liaudiška programa, užtikrinančia darbo žmonėms ger
būvį ir taiką žemėje.
... — 0 —

PIRMINIAI BALSAVIMAI Kalifornijoje įvyks bir
želio 2 d. Pralaimėję New Hampshire valstijoje, gub. 
Rockefelleris, taip pat senatorius Goldwateris dabar sa
vo “strategiją” nukreipė į Kaliforniją. Ir ten prasidės 
aitri kampanija, ir ten jiedu leis milžiniškas pinigų su

einąs, kad nusipirktų “populiarumo” balsus.
Respublikonų partija—plutokratų baldoma partija, 

milijonierių interesams ginti palaikoma partija.

Idiotai I
KAŽ KOKS BEPROTIS BAčENAS “Naujienose” 

(š. m. kovo 9 d.) tauškia, būk 1925 m. tūlas Radžiukynas 
.“padirbo 5 dolerių klišę ir nakties metu ‘Laisvės’ spaus
tuvėje atspausdino 20,000 penkdolerinių. Suprantama, 
kas nors iš laisviečių jam padėjo...”

Dėl to, girdi, valdžios agentai padarė “Laisvės” 
spaustuvėje kratą, o paskui “Laisvės” redakcija paskel
busi, būk valdžia ją užpuolė, ir prašė iš žmonių aukų, 
kad galėtų užpuolimo nuostolius padengti...
... , Visa tai, aišku, yra biaurus, šlykštus melas, —pra
simanymas, kokį gali padaryti tik visiškai suidiotėjęs 
gaivalas. “Naujienų” redaktoriai, kurie šitą idiotizmą 
paskelbė, aišku, taipgi yra atsiskyrę su protu ir su sąži
ne.

“Vadavimo” biznis jiems labai prastai vyksta, tai 
pradeda durnavoti!

VOKIEČIAI SIEKIA 
DAUGIAU GALIOS

Paryžius. — Vakarų vo
kiečiai reikalauja sau dau
giau galios NATO militari- 

;llių jėgų tvarkyme. Jų ge
nerolas A. E. Heusingeris 

’sako, kad kiekvienoje ko
mandos vietoje, greta JAV, 
turėtų būti ir Vakarų Vo- 

4 kietijos militaristas.

KONFISKUOJA ŽEMĘ
Rio de Janeiro. — Bra

zilijos prezidentas Goular- 
tas pasirašė įstatymą kon
fiskuoti dvarponių žemes, 
kurios yra į abidvi puses po 
7 mylias nuo geležinkelių ir 
valdžios plentų.. Konfiskuo
tos žemės bus atiduotos be
žemiams.

Iš KUR KILĘS ŽODIS 
“DRAUGAS”?

Kai kurie lietu v i šk i e j i 
“vaduotojai” Jau buvo . be
galvoja skelbti kąr4 lietu
viškam žodžiulvdraugas,” 
Esą, tai šis įžodis slaviškas, 
o kas “slaviškas,” tai lietu
viškiems apuokams—ne ko
šei* !

Bet štai atsirado Stepas 
Vykintas, kuris vokiškuose 
šaltiniuose suradęs, jog 
“draugas” nesąs slaviškas 
žodis.. Ir S. Vykintas per 
smetonininkų “Dirvą” (š. 
m. kovo 9 d.) ramina sa
vuosius, kad jie per daug to 
žodžio nenusigąstų. Paduo
dame S. Vykinto samprota
vimus:

Praeitą savaitę buvau užsi
minęs, kad žodis draugas kai 
kam atrodys esąs slavinęs kil
mės. Dabar, pasirėmęs prof, 
dr. Ernsto Fraenkelio “Litauis- 
ches Etymologisches Woeter- 
buch,” norėčiau draugo etimo
logiją išryškinti.

Štai kaip prof. Fraenkelis 
kilmina draugą : “draugas- -ė, 
Frend(in), Kamerad(in), Kol- 
leg(in), d raugai as -- a, 
draug, drauge - - zusammen, 
draugauti - - Freund sein, 
draugė - -Gesellschaft, Ge- 
meinschaft, Geno ssenschaft, 
V e r ein, draugija (neologiz
mas) - - draygybė, ystė, ys- 
ta - - Freundschaft, Kamerad- 
schafft, sudrugti - -. sich be- 
freunden, sich verbihden, buh- 
len(Bretkun, Bezjzen b e r g e r 
Btr. 327), latviškai drąugs- 
Freund, draudzene - - Freun- 
din, Draudze -- Gesellschaft, 
Geriossenschaft, Verbindung, 
Menge, Schar etc., prūsiškai 
draugi-in Zustgn, wię draugi- 
waldunen - Miterber etc., 
abg.t drug - - Freund, Gefaęfy*- 
te, druguj -- ahderer, druži- 
ria - - Kąmeradsėhaft1 (BeVhe- 
ker Wb. 1, ff’.,1 Trautmann
Wb/ 59 ff.,. :Vąsmęr.;:Wb.” t, 
373), cf. got. . d r i u g a n -- 
Kriegsdienstę leisten, ae. d^eo- 
gan - - ausfūehaushalten, got. 
gadrauht - - Soldat, ae. dfyht, 
ahd. t’rucht - - Kriegerschar 
Gefolge, ae. dryhten, 1 aisl. 
drottinn, ahd. t r u c h t i n - - 
Kriegsherr; Fuerst etc.” (žr. 
Litauisches Etymologi s c h e s 
W o e t e rbuch von Prof. Dr. 
Ernst Fraenkel, Lieferung 2. 
Carl Winter Universitaetsver- 
lag Heidelberg, 102 psi.)

Atrodo, kad draugas yra la
bai senas indogermanų žodis, 
žinomas jau prūsų kalboje, o 
taip pat ir gotų, kur reiškė 
paveldėjimo ar karo bendrą, 
draugą. Taigi ne viskas, kas 
^ra panašu į rusų ar gudų 
kalbą, yra slaviška. Mūsų 
kalbos istorikams vertėtų su
sirūpinti ir kiekvieno mūsų 
žodžio istorija.

Kadangi žodis “draugas” 
—“senas indogermanų žo
dis,” tai dabar gal jau ir 
“veiksniai” vienas kitą pra
dės vadinti “draugu.” Ži
noma, tai padėties nepa
keistų: vadintųsi draugais, 
o ės tusi (už šiltas vietas, už 
dolerius), kaip ir d a b a r 
ėdasi.

ISPANIJOS 
KOMUNISTAI 
PROTESTUOJA

Iš Paryžiaus pranešama:
Ispanijos Komunistų parti

jos vykdomasis komitetas pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
griežtai protestuoja, kad Ro
tos karinė bazė netoli Kadikso 
paverčiama svarbiausia Vi
duržemio jūros baze Ameri
kos atominiams povandeni- 
nams laivams, apginkluotiems 
“Polario” raketomis.

Pareiškime pabrėžiama, kad 
šiuo aktu pakertamas šalies 
saugumas ir jos suverenumas.

IKP vykdomasis komitetas 
ragina visus Ispanijos patrio
tus “protestuoti ir reikalauti, 
kad būtų atsisakyta šios prie
monės, kad būti} likviduotos 
Amerikos bazės Ispanijos teri
torijoje, kad Viduržemio jū
ros rajonas būtų paskelbtas 
nebranduoline zona.”

RUSIŠKAI KNYGAI— 
400 METŲ

I f •

Šiemet sukako 400 metų, 
kai buvo atspausdinta pir
moji rusų kalba knyga. Šis 
įvykis buvo atžymėtas ir 
Lietuvoje. Š. m. kovo 3 d. 
R e s p p b likinės bibliotekos 
rūmuoše,x Vilniuje, įvyko 
tuo klausimu mitingas, kur 
buvo gražiai jubiliejus atžy
mėtas.

Kas gi buvo pirmoji ru
siška knyga? Kas ją at
spausdino ?

Mitinge kalbėjęs Lietuvos 
Ministrų Tarybos Valstybi
nio spaudos komiteto pir
mininkas F. Bieliauskas 
trumpai, bet aiškiai, šitaip 
pirmosios rusiškos knygos 
atsiradimo istoriją nušvie
tė:

Prieš ketvertą šimtmečių 
Maskvos spaustuvininkas Iva
nas Fiodorovas su savo padė
jėju Piotru Mstislavecu užbai
gė spausdinti įžymiąją knygą 
“Apostol.”

Ivano Fiodorovo vardas la
bai brangus ir Lietuvos darbo 
žmonėms. Jo padėjėjas Piot
ras Mstislavecas tuo metu at
vyksta į Vilnių ir čia atkuria 
spaustuvę, kurią šimtmečio 
pradžioje buvo įsteigęs Pran
ciškus Skorina. Tai buvo nau
jas didelis žingsnis plečiant 
spaudą Vilniuje, kuris jau 
XVI šimtmečio pabaigoje ta
po žymiu knygų leidimo cent 
ru Rytų Europoje.

Ivano Fiodorovo ir jo bend
radarbių knygos paplito ne 
tik Rusijoje, bet ir Lietuvoje,. 
Baltarusijoje, Ukrainoje, net 
Balkanų kraštuose. Jų leidi
niai rasti daugelyje Vakarų 
Europos - bibliotekų. Vilniaus 
V. Kapsuko vardo universiteto 
mokslinėje,' bib.liotekoje nuo 
seno saugomi Ivano Fiodorovo 
ir Piotro Mstislaveco leidiniai.

Rusų knygą, spausdintas žo
dis’ šuvaidhid milžinišką vaid- 
•menį revoliucinės minties, rė> 
voliucinės teorijos vystymesi, 
įkuriant mūšų šlovingąją Ko
munistų partiją, užtikrinant 
Didžiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos pergalę, kovoje už 
šviesią ateitį visų šalių ir tau
tų darbo žmonėms. Khygų 
leidimas mūsų dienomis yra 
galingas ginklas kovoje už ko
munizmo pastatymą, kovoje 
už pažangą ir taiką visame 
pasaulyje.

Per 350 metų, kurie praėjo 
nuo pirmosios Ivano Fiodoro
vo knygos pasirodymo iki Di
džiosios Spalio socialistinės re-, 
voliucijos, Rusijoje buvo iš
leista 1 milijonas 748 tūks
tančiai knygų, kurių tiražas 
didesnis kaip 26 milijardai 
egzempliorių

Spalio revoliucija sudarė 
sąlygas knygoms leisti visomis 
Tarybų Sąjungos tautų kalbo
mis. Palyginti per neilgus ta

pybinės santvarkos Lietuvoje 
metus išėjo 28,3.98 knygos ir 
brošiūros, kurių tiražas virši
ja 194 milijonus egzemplio
rių !
Kas buvo Ivanas 
Fiodorovas?

Didelį pranešimą apie Ivano 
Fiodorovo ir jo bendradarbių 
veiklą spausdinant knygas 
Mask v o j e, Didžiojoje Lie
tuvos kunigą ikštystėje, 
Lvove, apie sunkumus, kurie 
pasitaikė jų nelengvame ke
lyje, padarė Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo uni
versiteto mokslinės bibliotekos 
direktorius L. Vladimirovas.

—-Buržuaziniai istorikai, — 
pasakė pranešėjas, — vaiz
duodavo Fiodorovą kažkokiu 
pravoslaviškumo skl e i d i m o 
apaštalu, religinių knygų lei
dėju ir platintoju.. Tačiau tai 
buvo visiškai klaidinga pažiū
ra. Ivanas Fiodorovas žiūrėjo 
į savo veiklą visų pirma kaip 
į švietimo skleidimo darbą. Jis 
pirmasis iš rusų švietėjų pa
mėgino atsipalaiduoti nuo var
žančių bažnyčios normų ir 
tradicijų. L. Vladimirovas pla
čiai kalbėjo apie pirmojo ru
sų spaustuvininko 1 5 7 4 me
tais išleistą Lvove didžiulės 
svarbos leidinį “Sutrumpintą 
gramatiką,” kuri dar prieš 
dešimt metų buvo visiškai ne

žinoma. Tai pirmoji rusiška 
spausdinta pasaulietiško turi
nio knyga. Pažymėtina, kad 
šią savo knygą Fiodorovas ski
ria ne didikams, bet rusų liau
džiai.

Prieš keturis šimtmečius, pa
sakė baigdamas Vladimirovas, 
Maskvos spaudos pradinin
kas Fiodorovas, d ė d a mas į 
grubias, paties pastatytas me
dines spausdinimo stakles sa
vo “Apostolo” paskutiniuosius 
lapus, negalėjo numatyti, ko
kį nuostabų kelią praeis rusų 
knyga per sekančius? keturis 
šimtus metų ir kokių aukšty
bių pasieks rusų spaudos me
nąs. šiuo metu mūsų šalis 
yra pirmaujanti spaudos pa
saulyje šalis, apginkluota ga
linga poligrafine pramone. 
Knyga mūsų visuomenėje pa
sidarė būtiniausia kiekvieno 
jos nario dvasine reikme. Ji 
įėjo į kiekvienos šeimos gyve
nimą ir buitį kaip artimas 
draugas ir mokytojas, kaip 
neišsemiamas žinių ir kultū
ros šaltinis.

AKTORIUI JUOZUI 
SIPARIUI—70 METŲ

“Tėvynes Balse” skaito
me:

Ilgą kūrybinį kelią nuėjo 
talentingas, visų mylimas ak
torius Juozas Siparis, kuriam 
vasario 26 d. sukako 70 metų.

Negalima abejingai sutikti 
J. Sipario pasirodymo, sceno
je ar televizijos ekrane, išgir
dus jo pirmą repliką, pirmą 
žodį. Juozas Siparis, pačios 
vyriausios mūsų aktorių kar
tos atstovas, paprastomis prie
monėmis sugeba kurti sudėtin
gus, gilius personažus. Jo kū
rybinės ištakos giliai suaugu
sios su liaudimi, su jos sod
riu žodžiu, su jos didžiu pa
prastumu.

Juozas Siparis, eidamas sa
vo kūrybinio gyvenimo keliu, 
susidūrė su tokiais stambiais 
ir talentingais mūsų režisie
riais, kaip M. Čechovas, K. 
Glinskis, A. ’ Oleka - Žilinskas, 
B. Dauguvietis, A. Sutkus ir 
kiti. Iš jų jis sėmėsi kūrybi
nės drąsos, meistriškumo ir 
aktorinių įgūdžių. Daugiau 
kaip prieš 40 metų pasirodęs 
Kauno “Vilkolakio” scenoje, 
J. Siparis savo didelį talentą 
atskleidė Vilniaus teatre, kur o 7
vaidina nuo 1940 .metų.

Juozas Siparis — labai įvai
rus aktorius. Sugretinkime 
kad ir V. Krėvės “žento” vir
šaitį ir D. Londono “Vagys
tės” aktorių Starknederį arba 
žemaitės “Marčios” Vingį ir 
B. Sruogos “Apyaušrio Da
lios” kunigą kleboną Gėriką. 
Kokie tai skirtingi charakte
riai, o visi šie vaidmenys, Juo
zo Sipario meniškai atkurti, 
giliai įstrigo į žiūrovų atmin
tį. Kiekvieną jų aktorius su
kūrė priešingomis intonacijo
mis, į kieki veną įliejo skirtin
gų, nepakartojamų spalvų. 
Daugiau kaip 100 vaidmenų 
atliko J. Siparis.

Dideli Juozo Sipario ir kaip 
pedagogo nuopelnai. Jis daug 
padarė, auklėdamas ir puose
lėdamas jaunąją aktorių kar
tą.

Dideli Juozo Sipario nuo
pelnai lietuvių sceniniam me
nui, mūsų nacionaliniam teat
rui. Jo darbas labai aukštai 
įvertintas — jam suteiktas 
Tarybų Sąjungos liaudies ar
tisto garbės vardas.

šiuo metu J. Siparis—pen
sininkas.

Sveikindami Juozą Siparį 
garbingo 70 metų jubiliejaus 
proga, artistai, jubiliato mo
kiniai ir bendradarbiai, o taip 
pat plačioji visuomenė palin
kėjo jam geros sveikatos ir 
ilgų metų.

APIE T. SĄJUNGOJE 
GYVENIMO NAMUS
Maskva. — Nors Tarybų 

Sąjungoje su kiekvieneriais 
metais vis daugiau pastato
ma naujų gyvenimo namų, 
bet didmiesčiuose jų vis dar 
didelė stoka. Persikelti į 
naujus gyvenimo namus 
pirmenybę turi darbinin
kai, raštinių taarnautojai, 
kareivių šeimos ir pereitojo 
Laro veteranai.

Pastaruoju laiku mūsų 
šalies vyriausybė labai auk
štai įvertino “Taikos kor
puso” veiklą įvairiose pa
saulio šalyse. Todėl Kon
gresas vėl paskyrė 115 mili
jonų dolerių išmokslinimui 
14,000 jaunuolių ir jų pa
siuntimui į užsienių šalis 
mokymui tų šalių žmonių 
“amerikinio gyvenimo bū
do” Tie gerai išlavinti kor- 
pusininkai kas dieną zu- 
lindamiesi su užsienio liau
dimi, išknaibinė j a iš jų dau
gelį naudingų žinių mūsų 
vyriausybinėms įstaigoms.

Pennsylvanijos valsti j a 
padengė $61,607 lėšų už iš
gelbėjimą dviejų anglies ka
sėjų, kuriems išėjimas buvo 
užgriuvęs Sheptone, Pa., 
kasyklom 1963 m. liepos 
mėn. Bet trečiasis anglia
kasys neišgelbėtas, jis am
žinai palaidotas žemės gel
mėse.

čikagiečių priešnači n i s 
komitetas darbuojasi, jau 
pradėjo išleidinėti ir mėne
sinį biuletenį, kuriame ra
šoma svarbesni komiteto 
nuveikti darbai ir tolimesni 
užmojai. Biuletenio redak
torius prof. F. B. Kubilius 
rašo: Priešnacinis biulete
nis dar tik vystykluose, bet 
kojytėmis spardosi, veikia 
prieš nacius karo krimina
listus.

Filadelfijoje irgi įsikūrė 
priešnacinis komitetas ir 
veikia energingai. Su pa
žangiosios liaudies pagalba, 
komitetas ieško daugiau be
sislapstančių budelių ir ren
ka apie juos faktus. Bude
liai netrukus bus viešai de
maskuoti. Kai kurie žmog
ėdros suktu/ melagingu bū
du gavo JAV pilietybės 
certifikatus. Todėl komite
tas dės pastangas, kad tie 
kriminalistai būtų nupilie- 
tinti. Priešnacinis komite
tas jau turi apsčiai surin
kęs faktų iš nacių falsifika
cijos imant JAV pilietybę. 
Tie niekšai bus vėl pašauk
ti prieš teisėją pasiaiškinti 
apie savo “karjerą”.

Pennsylvanijos guberna
torius W.' Scrantonas, savo 
neapgalvotu pasiry ž i m u 
apkarpyti ir sukoneveikti 
nedarbo paliestų darbinin
kų pašalpos gavimą, prisi
virė tiek daug neskanios 
politinės košės, kurios nei 
jo skilvis nebepajėgia su
virškinti. Jisai trumpu lai
ku pasidarė daug priešų, 
kurie pakenks jo politinei 
karjerai.
. Didžiųjų profsą jungų 
—AFL-OIO—vadovybė jau 
ruošia protesto žygį į vals
tijos sostinę, Harrisburgą, 
prieš nelemtą gubernato
riaus užmojį įstatymais nu
braukti ilgų metų sunkios 
kovos laimėjimus. Pasiprie
šino net ir kai kurie seime
lyje gub. bičiuliai .respubli

Užrašas ant Jono Basanavičiaus kapo R,asų kapinėse.

2 p.-Laisve (Liberty)—An trad., kovo (March) 17, 1964

konai prieš jo reakcinius 
sumanymus.'

Mūsų šalies valdančiosios 
klasės pareigūnai ir jų 
spauda, dažnai mus ramina 
džiuginančiais pranešimais, 
kad visoje šalyje ekonomi
nė padėtis žymiai gerėja. 
Ar gi? Persitikrinimui pa- 
žvelgkime 'į Filadelfijos 
priemiesčių' štamb i o s i o s 
pramonės “klestėjimą”. Sun 
ship ..laivų’ statykla sistema- 
tiškai atleidinėja iš darbo 
darbininkus. Westinghouse, 
General Electric Co. ir ki
tos kiek mažesnės kompani
jos kiekvieną savaitę ati
duoda “dievo valiai” po ne
mažą skaičių v darbininku.

Toks pat gerbūvio “kili
mas” pasikartoja ir kituose 
šalies miestuose.

z i • Pregresas
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Klijai vietoje 
suvirinimo 4

Bet kurioje stambiaplokš
čių surenkamųjų gyvena
mųjų namų statybos aikš
telėje montuotojams tenka 
suvirinti metalines plokščių 
dalisf šis? darbas atsakin
gas/ nes aneįalas galį per
dengtu ir prarasti stiprumą. 
Bė to, būtina suvirintas vie
tas apsaugoti nuo galimos 
korozijos.

Leningrado surenkamųjų 
namų kombihato special
tai pabandė plokštes klijuo
ti. įjujungimo siūlė gauta 
labai sandari ir patvari. 
Klijai sukietėja per 3-4 va
landas, jie nedega ir nepra
leidžia drėgmės. Klijai ga
minami- iš formaldehidinės 
dervos, cemęnto, smėlio įį* 
vandens, j i

Naujasis plokščių sujun
gimo būdas į y ra perspekty
vus, Jį naudojant, žymiai 
paspartėja.Montavimo dar
bai, padidėja' s u j u n g i m o 
stiprumas. ’

MIEGAS VONIOJE
K a i kurie amerikiečiu 

mokslininkai mano, k aru 
žmonės per daug miega. Jie 
sugalvojo ' būdą kelioms 
nakties miego valandoms 
sutaupyti. •

Naujo poilsio metodo 
principas toks — miegoj 
reikia ne lovoje, o vonioje. 
Vonios forma turi būti to
kia, kad miegantysis galėtų 
joje laisvai išsitiesti. Vonia 
pripilama vandens, kuria
me yra apie 10 proc. drus
kos. Vanduo1 '.vonioje visą 
miegojimo laiką specialiu 
elektriniu , įtaisu palaiko
mas žmogąuAikūno tempe
ratūros. Manoma, kad po 
3.5 vai. tokio miego žmogus 
jaučiasi puikiausiai pailsę- 
jęs.

Hamburgas, V. Vokietijai. 
Sulaukęs 94 nietų amžiams, 
mirė generolas Paul vow 
Lettow-Vorbeckas.

i



kus išbandymas kiekvie
nam, kas į jį pakliūva. Kan
kinantis režimas; gyveni
mas pusbadžiu, atitrūkimas 
nuo išorinio pasaulio, tyčio
jimasis, o dažnai ir muši
mas, kurio fašistiniai kalė
jimo prižiūrėtojai griebda
vosi prieš politinius kali
nius, — visa tai nelengva 
pakelti. Tam, reikalingas 
narsumas, ištverm 
palaužiamas idėjiškumas, 
tikėjimas savo reikalo tei
sumu. J. Jurevičių fašisti
nis teismas 1934 m. nuteisė 

metus kalėti

ir ne-

Jonas Jurevičius
Gyveno Sibire paprastas 

berniukas. Jis gimė 1910 m. 
Rugpjūčio 24 d. Pranapolio 
kaime (vėliau pavadinta- 
tame Čargarai), Vengerevo 
raj., Novosibirsko srit. Čia 
jis augo, dirbo samdiniu, 
nes jo tėvai, išvažiavę XIX 
a. pabaigoje iš Lietuvos ir 
apsigyvenę Sibire, kur bu
vo įsigiję žemės, negalėjo 
šeimos išmaitinti iš nedide
lio sklypo. Ir jam būtų te
kę visą gyvenimą bernauti, 
jeigu ne Didžioji Spalio so
cialistinė revoliucija, pakęi-
tusi liaudies gyvenimą vi- į aštuonerius 
soje plačiojoje Rusijoje, ta-1 sunkiųjų darbų kalėjime, 
me tarpe ir didžiuliame Si- Jis ištvermingai, drąsiai el- 
bire, kur kadaise būdavo 
tremiahTF* geriausieji mūsų 
rflėvynės žmonės. y

Sakoma, kad likimas žai
džia žmogumi. Bet ne vi
suomet taip būna. Būna 
taip, kad žmogus pats pa
sirenka likimą, sąmoningai 
nutaria kartą ir visiems lai- 

įVams paskirti savo gyveni
mą revoliucijai, pasišvęsti 
darbininku klasės, liaudies 
reikalui. Toks žmogus tam
pa tikru revoliucionieriumi 
ir tuo pačiu lemia savo li
kimą . Taip lėmė savo gy
venimą, savo likimą aštuo
niolikmetis jaunuolis Jonas 
Jurevičius.

Tai buvo didelių įvykių 
metas mūsų šalyje. 1928 
metai. Pirmasis penkme- 
S*;. Jis pareikalavo didelio 

aičiaus savų, tarybinių 
specialistų, statybos inži
nierių, mokslininkų, moky
tojų. Jaunimas—darbinin
kų ir valstiečiu vaikai — 
stojo į darbininkų fakulte 
tus (kurie ruošė jaunimą 
stojimui į aukštąsias mo
kyklas), institutus, univer
sitetus, technikumus — eik. 
mokykis, kur tau patinka, I 
kur širdis geidžiai- -,!! ■

Ką gi pasirenka komjau
nuolis Jurevičius iš Sibiro? 
Jį vilioja Marchlevskio var
do Vakarų tautinių mažd- 
mų komunistinis universi- 

' tetas Maskvoje. Čia jis 
penkerius metus studijuos 

‘^politinius mokslus. Kam? 
Tam, kad, baigęs mokslą, 
išvyktų į Lietuvą pogrindi
nio darbo dirbti! Jaunasis 
Jurevičius pasirinko revo- 
voliucionieriaus kelią. Jis 

^atėjo į universitetą, supras
damas ir tikėdamasis, kad 
bus pasiųstas į Lietuvą po
grindiniam darbui.

Penkerius metus J. Jure
vičius uoliai mokosi, susipa
žįsta su ekonomine ir po
litine Lietuvos padėtimi, 
skaito Lietuvos Komparti
jos leidžiamą pogrindinę li
teratūrą.

Lietuvoje
1933 metais J. Jurevičius 

baigė universitetą. Ir tų pat 
metų rudenį jis išvyko į 
Lietuvą pogrindinio kom
jaunimo darbo dirbti.

J Viskas čia jam buvo nau
ja, neįprasta, keista. Vie
nas dalykas — komjaunuo
liai - pogrindininkai, išaugę 
čia, vietoje, matę fašistinę 
santvarką, įstoję čia į kom
jaunimą, tane kovos eigoje 
revoliucionieriais profesi- 

. onalais, ir visai kas kita 
jam, Jurevičui, komjauni
mo auklėtiniui, dar nema
čiusiam gvvo. tikro buržua, 
fašisto, policininko. Bet gu
vus protas, komjaunuoliš
kas entuziazmas, didelis at
sakomybės jausmas padėjo

Jam dirbti
X. Retai kam iš revoliucio
nierių - profesionalų pavyk
davo ilgai išlikti laisvėje. 
Taip atsitiko ir su Jonu Ju
revičiumi: jis buvo 1933 m. 
spalio 26 d. Alytuie suimtas 
ir pasodintas į kalėjimą.

Fašistinis kalėjimas—sun-

gėsi teisme ir, kaip dera re
voliucionieriui, sutiko .nuo
sprendį. Sėdėdamas niūrio
je kalėjimo kameroje, Jure-1 
vičius daug galvojo, bet 
niekuomet jam -neatėjo į' 
galvą mintis, jis niekuomet ( 
nė žodžio neprasitarė, kad 
jis galėtų nesėdėti šioje ka
meroje, o būti laisvas, lai- KP CK nutarimu grupe* 
mingas kur nors Sibire ar- ’ 
ba net pačioje Maskvoje. 
Ne. Revoliucionierius sa
vaip supranta laimę. Jure
vičius žinojo, kam jis ryžo
si, ir buvo laimingas, kad 
pasirinko šį kelią.

Kalėjime Jurevičius sėdė
jo palyginti neilgai — apie 
dvejus metus. Tarybų Są
jungai ir Lietuvai pasikei
tus politkaliniais, J. Jurevi
čius atsidūrė iškeistųjų tar
pe, ir neatsitiktinai. Mūsų 
partija buvo suinteresuota 
iškeisti geriausius, ištver
mingiausius k o m u n i stus, 
tuos, ‘ kurie perspektyvoje 
be baimės vėl pasiners į re
voliucinę kovą, į pogrindinį 
darbą.

Grįžęs 1935 m. į Maskvą,
J. Jurevičius dirba LKP at- ( VYKL1 l ironrą. 
stovybėje prie Komunistų !
Internacionalo Vykdomo Jaučia jį į diviziją.
Komiteto. Per tuos metus tų liepos 5 dieną, auštant, i 
jis subrendo: pogrindis, fa- prasidėjo vienas didžiausių 
šistinis teismas, kalėjimas— Didžiojo Tėvynės karo mū- 
rūsti mokykla. J. Jurevi
čius sukaupė gyvenimo pa
tyrimą, užsigrūdino teoriš
kai, jis jau praktiškai žino
jo, kas yra fašizmas, po
grindis, nuolatinė Lietuvos 
darbininkų klasės, Komu
nistų partijos kova. Tai dar 
tvirčiau susieja jį su Lietu-

Bekarų pasaulis
Naujo laiko srautas—atomų gadyne— 
'Nuožmiausiai grasina gyvybei kiekvieno, 
Akimirkoj gimus naujovės žudynė 
Gali mūs planetų, sunaikint per dieną.

Pirmiau negu baisios pasekmės įvyko, 
Prieš tai negu žnionės save sunaikino, 
Apsvarstymas buities tarp piymūnų vyk 
Ir ugnis atorpų neatsirakino.

Kai nuo baisaus žygio jie susiturėjo,
Tai taip pat sukūrė naują taikos diegą, : 
žalingiausio kėslo mostas subyrėjo 
Prieš taikos troškimo iškylančią jėgą.

Grėsmė atominio karo kiek atslūgo 
Blaivojo proto šauniomis pastangomis, 
Tik garsų už taiką smogikai pabūgo, 
Bet džiūgavo liaudis ekstazų bangomis.

. . .Lai amžinai žūsta ta baisi nelaimė,
Taip kaip daug kur žuvę ir raupai ir maras.
Tegul negrasina liaudžiai toji bainąė, 
Kurią1 nuolat nešė dažnai siaubęs karas.

Šiam didingam siekiui durys pradaryto^, 
Nes į taikos angą pramintas takelis, 
Pačios pirmutinės vagos išvarytos,
Link jo mūs troškimai plaukia kaip upelis.

Tą užmojį didį veskim iki galo,
Iškylas kovingas turim sužlugdyti, 
Nuoširdžiausiai veikti kiekvienas privalo, 
Be karų pasaulį turim įsigyti. . .

įgaliotinių siunčiama i Vi-, 
dūrinės Azijos respublikas 
padėti įvykdyti Valstybi
nio Gvnvbos Komiteto už
davinį dėl lietuviško i o ka
rinio junginio sukūrimo, 
įgaliotinių tarpe ir Jonas 
Jurevičius. Jis dirba

0,

V. Žilvitis

Margos Mintys
Kipro saloje įvykiai tarp 

graikų ir turkų uždėjo juo
dą akį Dėdei Šamui, norint’* 
įsikišti į saloje įvykusį val
džios pakrikimą. Graikai, 
matydami Amerikos didelę 
karinę pajėgą Turkijoj prie 

, su-e v a k u o t ų j ų tarpe dideli ■ turkiško militarizmo, 
organizacinį ir politinį dar-'prato, kad amerikinė pajė- 
bą: surenka žmones, paša- ga gelbės daugiau Turkijai, 
koja apie padėtį frontuose, ■ negu Graikijai.
apie organizuojamos lietu-Į _ . . _ . .. . .
viškosios divizijos tikslus- Taipgi Tuikijoję Amen- 
ir uždavinius, įkvepia žmo-1 }<os įsteigta, plieno isdirbys- 
nes, kuo galėdamas padeda | 
mobilizuoiamųių šeimoms. 
Ir vis dėlto J. Jurevičius 
nepatenkintas: mobilizuoti 
kitus — reikalingas darbas, 
sako jis, bet reikia ir paT 
čiam kartu su mobilizuotais 
vykti į frontą. 1

Netrukus partija ir siun-

va.

galvotas filmas Sovietijos 
pašmeižimui neišdegė.

Illinois Universiteto pro 
fesorius Revilo R. Oliver 
šmeižė nužudytą preziden
tą Kenedį Birch Society 
žurnaluose, pareikšdamas, 
kad amerikiečiai gerbė Ke
nedį su tokiu ūpu, su kokiu 
Vokietijos tautinis socializ
mas garbino Hitlerį.

Oliver sako, jog Kenedis 
buvo nužudytas todėl, kad 
jis negalėjo nieko daryti 
prieš vadinamą “Commun
ist conspiracy to take over 
the United States.”

Dabar tas pats profeso
rius užsipuola ant paskir
tos komisijos ištyrimui Ke
nedžio nužudymo; sako, ji 
esanti nekonstitucinė. Vy
riausią Aukščiausiojo Teis
mo narį Earl Warreną kal
tina, kad jis atostogas pra
leidžia Sovietu Rusijoje ir 

1 esąs geras bičiulis Nikitos 
! Chruščiovo. Bet Warrenas 
atsakė, jog jis neturėjo So- 

, vietiioi atostogų.
Tokie žmonės, kaip prof. 

R. R. Oliver, susiliejo į vie
ną respublikoniška prūdą, 
kunkuliuoja ir burbsi prieš 

I demokratinius 
nepaskelbimą 
už taikymąsi

žmones uz 
karo Kubai, 
su Sovietais,

Spartakas

Vo

! ministracija pastatė ir va
diną Thomas E. Dewey 
Steel Mill, ųž 129 milijonų 
dolerių. Ir įsteigimas, alaus 
pramonės Istambulyj vadi
namas Eddie McCormack 
Brewery, todėl, kad Wash
ington kalbėtojo John Mc- 

i Cormacko ąpūkas Ęddie tą 
1943 me-! suplanavo. i ■ . >.

Graikijai visą paramą su
stabdė. Dėl to Graikijos 
politinis šalies vairas pa
reiškė: “Mes nenorime, kad 
Dėdė Samas kištųsi į Kipro 
salos dalykus.”

Amerikiečiams juoda akis.

šių — mūšis prie Kursko ir 
Oriolo. Tą rūstų rytą tarp 
lietuviškosios divizijos ka
rių buvo ir vyresnysis lei
tenantas, pulko partinis or
ganizatorius Jonas Jurevi
čius. Mūšyje jis buvo sū
kiai sužeistas. Draugai-ko- 
votojai, nepaisydami siautė-

Ir kai lietuvių tauta jusio aplinkui pragaro, pa- 
nusimetė fašizmo jungą ir darė iš milinės ir lazdų 
pradėjo kurti naują, tary- neštuvus, padėjo ant iu sa
binį gyvenimą, Jurevičius— vo partini organizatorių ir 
vėl Lietuvoje, dabar jau pa- norėio nunešti ii i artimiau- 
žįstamoje, artimoje. Jis da-' šia lauko medicincs-sanita- 
bar Lietuvos Kompartijos1 rijos punktą. Pakeliui J. 

Jurevičius mirė.
Jonas Jurevičius kilniai 

gyveno ir šlovingai žuvo di
džiajame mūšyje, gindamas 
Tėvynę.

Centro Komiteto aparate, 
viename iš svarbiausių ba
rų — padeda organizuoti 
bolševikinės spaudos leidi
mą jaunoje tarybinėje res
publikoje.

Mes gyvenome su J. Ju
revičiumi ir jo šeima vie
name name, bet retai tema- 
tydavome jį—visuomet dar
be, visuomet užimtas. Tai 
nebuvo vien tik duoklė lai
kui — tai buvo vidinis po
reikis skirti visą savo laiką 
darbui.

...Hitlerininkų gaujos 
įsiveržė į mūsų šalį. Apie 
ką galvojo kiekvienas ko
munistas, kiekvienas kom
jaunuolis nuo tos minutės, 
kai virš mūsų miestų ir kai
mų pradėjo sproginėti fa
šistinės bombos? Į mūšį, 
Tėvynės ginti! Apie tai gal
vojo ir Jurevičius.

Keturiasdešimt pirmųjų 
metų pabaigoje prasideda 
mobilizacija į Tarybinės 
Armijos lietuviškąjį jungi
nį. Iškilo sudėtingas ir at
sakingas uždavinys — su
rinkti visus, kas spėjo eva
kuotis, rasti visus, kas gali 
ir turi kautis fronte, nu
siųsti juos į busimąją lie
tuvišką diviziją. Lietuvos

E. Bilevičius
Vilnius

Miškų visureigis
Miško medžiagos plukdy

mas dažnai prasideda miš
kų masyvų gilumoje, upių 
intakais. Seklumose, sun
kiai praplaukiamuose van
dens ruožuose, ten, kur yra 
labai greitos vandens tėk
mės. gali dirbti tik ypatin
gos paskirties mašinos. Tuo 
tarnu miško medžiagos ruo
šėjams reikia tokiu maši
nų. kurios galėtų važiuoti ir 
vandeniu, ir sausuma, nu- 
p-alėti įvairias kelyje pasi
taikančias kliūtis.

TSRS Centriniame miško 
plukdymo mokslinio tyrimo 
institute yra sukurti du vi
sureigių tipai — vikšrinis 
ir ratinis. Pastarasis turi 
bekamerines pneumatines 
padangas. Plaukiant van
deniu, visureiges mašinas 
stumia išmetama vandens 
srovė.

Jack Ruby advokatas Mel
vin Belli nori įtikinti teisė
jus, būk Jack buvęs suiręs 
protas, kai jis nušovė Os- 
waldą už prezidento J. F. 
Kenedžio nužudymą. Bet 
Rub(y tvirtina, jis planavęs 
nušauti Oswaldą. Gi suiru
sio proto žmonės neplanuo
ja. Ir dabar Jack Ruby pa
sako, kai policija nenušovė 
Oswaldo filmų teatre ji 
areštuojant, jis turėjo nu
šauti.

Oswaldas gal būt būtų bu
vęs liudvtoiu, kas nušovė 
prezidentą Kenedi. Negy
vas nebeliudija. Gal dėl to 
Oswaldas nušautas?

Amerikos propagandistai, 
kad pašmeižus Sovietiią, su
galvoja visokius išmislus.

Hollywoodo filmų direk
torius nugalvojo filmą “Iš 
Rusijos, su meile” — “From 
Russia, With Love.” Ter
rence Young vaikščiojo 
žiurkių laboratorijose pa
duodamas žiurkėms cocoa 
sviesto. Žiurkės neragavo 
šio produkto. Tas žiurkes 
filmavo. Padėjo cocoa svies
tą, paleido žiurkes, many
damas, kad žiurkės nelai
žys sviestelio, ir tuomet pa
rodys pasauliui, kad tas 
produktas prisiųstas “Iš 
Rusijos, su meile,” kurio 
net ir žiurkės neėda. Bet 
paleistos žiurkės kai pradė
jo cocoa sviestą kąsti-laižy- 
ti, tai filmų direktorius tu
rėjo vargo, kol žiurkes su
gaudė.

Ir iš filmo išėjo piš — su-

Lietuvos energetikos gigantas—Elektr
;*>A

jėgainė.

Vokietijoje yra 
varpų muziejus

Toks muziejus yra
kietijos Demokratinėje 
Respublikoje, Tiuringij o s 
miestelyje Apoldėje. Įsteig
tas 1952 m., muziejus jau 
spėjo plačiai pagarsėti.

Varpais naudojosi žmo
nės, įvairių visuomeninių 
santvarkų laikotarpiais. Se-' 
novės ;Epinto, Kinijos, Ba
bilonijos, • Graikijos, Asiri- 
još ir kitų valstybių šven
tyklose buvo įvairiausių dy
džių ir formų varpų. Apol
dės muziejuje demonstruo
jama daugybė originalu ir 
kopijų. Senovėje varpai bu
vo gaminami iš molio arba 
bronzos. Yra žinomi moli
niai Babilono varpeliai (500 
metų prieš mūsų erą) ir 
bronziniai Asirijos (maž
daug 600 m. pr. m. e).

Varpų formos anksčiau 
nr*minė pintą bičių avilį, il
gainiui jos keitėsi ir artėjo 
prie šiuolaikinių. Vėliau I

Ar egzistavo Babilono 
bokštas

Mažai kam yra žinoma, 
ar legenda apie Babilono 
bokštą yra gryna biblijos 
autorių išmonė, ar ji turėjo 
realų pagrindą — atspindė
jo kokį nors faktą iš žmoni
jos senovės istorijos.

Nustatyta, kad dauguma 
Senojo įstatymo knygų pa
rašyta prieš 2,500 metų, kai 
VI amžiuje pr. m. e. judėjų 
valstybės sostinė Jeruzalė 
buvo užgrobta Babilonijos 
karaliaus Nabuchodonosaro, 
o dauguma žydų išvaryti į 
vergovę.

Babilone žydai susipažino 
su vietiniais mitais apie pa
saulio sutvėrimą ir apie 
pirmąjį žmogų. Perdirbti 
padavimai buvo įtraukti į 
“šventąsias” žydų knygas. 
Iš babiloniečių jie taip pat 
perėmė daugelį švenčių, ka
lendorių, astronomijos pa
grindus ir kt. Biblinė isto
rija apie pasaulinį tvaną, iš
likusi babiloniečių molinėse 
lentelėse, taip pat buvo per-

Babilono bokštą remiami 
medžiaga iš senovės Babilo
nijos gyvenimo.

XVIII amžiuje pr. m. e. 
senovės Babilonija iš dau
gybės mažų valstybėlių- 
miestų buvo sujungta į vie
ną karaliaus Hamurabio, 
kuris naują sostinę įkūrė 
anksčiau mažai žinomame 
mieste Bab-liu. Šio miesto 
dievas Mardukas tapo svar
biausiu Babilono valstybės 
dievu.

Hamura.bis nepaprastai 
varnas isitvirtino krikščio- *špĮšte pūmų ir_ šventyklų 
nvbės kulte, o 1848 m. revo
liucijos laikotarpiu varpai 
Vokietijoje skambėjo kaip Į 
pažangiųjų jėgų ir laisvės 
simbolis. 1848 m. Vokietijo-

nuomone, turėjo užtraukti 
“dievo bausmę.”

Etemenanki bokšto apra
šymą paliko' ir He rodo tas, 
V amžiuje pr. m. e. aplan
kęs persų nugriautą babilo- 
na. XIX amžiaus pabaigoje 
į mokslininkų rankas pate
ko molinė lentelė, parašyta 
229 m. pr. m. e. Joje pa
teiktas bookšto aprašymas, 
remiantis senais dokumen
tais ir to laikotarpio duo
menimis. . . s

XX amžiaus pradžioje se
novės Babilono teritorijoje 
vykdęs kasinėjimus archeo
logas Robertas Koldevėjus 
aptiko bokšto pagrindo lie
kanas ir dalį milžiniškų 
laiptų. Suderinęs savo ma
tavimus su duomenimis, 
rastais molinėje lentelėje,’ ir 
su Herodoto liudijimu, Kol
devėjus rekonstravo Ete
menanki bokštą.

Tai buvo iš tiesų grandi
ozinis statinys: 91.5 metro 
aukščio, tarsi kubo pavida-

. • , . v j Tr. . v.. ’ ! lo, kurio apgrindo kraštinėimta žydų. Visi šie pavyz-. tu’rgjo tai **at ie 91 5 m 
dziai rodo, kad legenda apie VisaJg rūmas buvo septynių

statybą ir sukūrė galingą 
_• miestą, kurio vardas Babi- 

1 lonas reiškė “dievo vartus.” 
Hamurabis dievui Mardu- 
kui pastatė milžinišką šven-

ie buvo' nulietas didžiulis su aukštu bokštu-
bronzinis varpas, kuris, de
ja, nė karto neskambėjo. 
Jis taip pat yra Apoldės 
muziejuje.

Muziejau lankytojai 
taip pat sužino, kad antro
jo pasaulinio karo metu fa
šistai sunaikino Europoje 
daugiau kaip 80,000 varpų, 
tame tarpe 42,563 vien tik 
Vokietijoje, o jų skambėji
mas buvo paverstas grana
tų ir sviedinių sprogimų 
trenksmu. .

Sutriuškinus fašizmą bu
vo nulieti nauji—taikos var
pai, primenantieji praėjusio 
karo baisumus, kaip irzgar
susis Bjuchenvaldo varpas, 
kuris yra laikomas gražiau
siu. Jo minkštas garsas gir
dimas toli nuo Buchenvaldo 
paminklo bokšto, esančio 
ant Etersbergo kalno prie 
Veimaro. Jo modelis taip 
pat eksponuojamas Apoldės 
muziejuje.

—t----------- -—
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas De Gaulle pa
aukojo $200,000 į fondą ko
vai prieš vėžio ligas.

Plačiausio užmojo Babilo
no statyba, įgijo valdant Na- 
buchodonosarui. Ypač di
deli darbai buvo vykdomi 
rekonstruojant dievo Mar- 
duko šventovę, kurios plo
tas buvo 16 hektarų. Cent
rinę vietą šventovėje užėmė 
kiek anksčiau pastatytas 
bokštas Etemenanki. š i s 
bokštas ir minimas biblijo
je Babilono (“aukščio sulig 
dangum”) vardu. Kadangi 
jis keletą kartų buvo per
statinėj amas, šis faktas bib
lijoje tapo legenda, pasako
jančia, kad jį sugriovęs die
vas.

Žydai, 597 ir 586 metais 
pr. m. e., sugriovus Jeru
zalę, paimti į nelaisvę ir pa
kliuvę į Babiloną, buvo nu
stebinti tiek šventyklos ir 
bokšto didingumu, tiek ir 
“velniška” užmačia — su
jungti dangų su žeme, apie 
ką liudija ir pats bokšto pa
vadinimas — Etemenanki, t. 
y. “dangaus ir žemės pa
grindo namas.” Babilonie
čių pasididžiavimas, žydų

aukštų, kurio viršūnės kraš
tinė siekė 80 m ilgio. Tokiu 
būdu šį statinį bokštu pa
vadinti galima tik sąlygi
niai. Jo tūris — apie 700,- 
000 kubinių metrų. Vidinė 
bokšto dalis buvo pastatyta 
iš nedegtų plytų. Lauko pu
sė — iki 15 m storio, suce
mentuota asfaltu, išklota 
degtomis plytomis.

Pirmasis aukštas — 15 m. 
aukščio, dažytas'juoda spal
va, antrasis—raudona. Dar 
aukščiau keturi-aukštai bu
vo baltos spalvos. Į bokš
tą pasikeldavo iki 8 m. plo
čio laiptais, kurie vedė tie
siai į antrąjį aukštą. Aukš
čiau vedė šoniniaį laiptai iki 
bokšto višūnės, kur 80 kvad
ratinių metrų plato aikštė
je stovėjo keletas šventyk
lų, sudarančių Vifšutinį — 
septintąjį aukštą./ Iš mėly
nų plytų pastatytos didžiau
sios šventyklos viršuje bu
vo derlingumo, simbolis — 
milžiniški paauksuoti jau
čio ragai. ' .

Etemenanki bokštas, Ba
bilono architektų pastaty
tas neprisilaikant ^mechani
kos taisyklių, ^neišvengia
mai turėjo pats.sugriūti nuo 
savo svorio, nes labai ma
žai siaurėjo į 4iršų (nuo 
91.5 iki 80 m),. o jo vidus 
buvo iš nedegtų • plytų.

Tokiu būdu,į biblijos teigi
mas, kad mitas apie Babi
lono bokštą/esą, užrašytas 
Mozės iš paties'dievo lūpų, 
yra tikra nesąmonė, nes 
toks bokštas iš5 tiesų sto
vėjo. \ e H. K.

----------------------------------

Washin gtonas.—1963 m. 
J A V - o s e buyo suvartota 
10,500,000,000 svarų žuvų, 
pusė jų buv(f įvežta iš už
sienio.
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J. D. Sliekas

Suzana ir Vytukas
(Apsakymėlis)

Kai mes susirinkome į 
choro praktiką, įėjo nauja 
mergina prisirašyti prie 
choro . Jinai buvo tokia 
plona, poaukštė, biskį pail
go veido ir nosies. Anta
kiai buvo juodi, o plaukai 
šviesūs — net balti, kaip li
neliai.

Mes, vaikinai, į ją sužiu
rome, — mums atrodė, kad 
jai kažko trūko. Mūsų mo
kytojas ją trumpai apklau- 
sinėjo:

—Tamstos vardas ir pa
vardė? Pas ką gyveni?

—Mano vardas Suzana Kie- 
laitė, hi-hi-hi... Gyvenu 
pas seserį, hi-hi-hi... Ji 
jau turi du vaiku, hi-hih-i... 
Aš myliu dainuoti, hi-hi- 
-hi...

Mokytojas dar pabandė 
jos balsą ir priskyrė ją prie 
sopranų. Mes ją tuoj pra- 
minėm: Suzana hi-hi-hi-.,

Po pamokų, kitos mergi
nos mums atrišo mazgą — 
ko Suzanai trūksta: jos 
plaukai dažyti. Abelnai, 
mergina ji buvo kaip ir ki
tos merginos, bet mes, vai
kinai, prie jos nekibome — 
kaip ir bijojome... Tiesą 
pasakius, ji pas mus neilgai 
ir buvo, — susipažino su 
Pranu Paliepiu, iš choro 
pasitraukė ir tuoj ištekėjo.

Pranas buvo už ją biskį 
žemesnis ir suaugesnis, švie
sių plaukų ir tykus vyru
kas. Dirbo jis vienoje pie
ninėje ir aiskryminėje ■— 
kūreno pečių, kuris gami
no garą, o garas suko kom
presorių, o kompresorius— 
generatorių, kuris gamino 
elektrą.

Inžinieriai buvo du dieno
mis ir vienas naktimi^ yj-w 
si vokiečiai. Pranas ’bUW 
bemokslis, kaip ir dau
guma ano laiko jaunuolių. 
Jis, kai buvo gizelis, lankė 
vakarinę mokyklą — sten
gėsi greičiau pramokti ang
lų kalbos ir aritmetikos. 
Mat, prie jo darbo jam bu
vo reikalinga geriau susipa
žinti su to pečiaus ir kom
presorių ratukais ir nume
riais.

Inžinieriams kažkodėl 
Pranas nepatiko, jie jį prie 
kiekvienos progos gnaibė ir 
kitaip jo nevadino, kaip tik 
“polaku.” Jie jau ne kartą 
skundė jį didžiajam bosui, 
būk tas polakas prie to dar
bo netinkąs ir tt. Bet bo
sas Prano nepaleido, tik 
perkėlė jį ant naktinio dar
bo. Žinoma, dienomis dirb
ti visada būna smagiau, bet, 
kad jau taip įvyko, tai Pra
nas dirbo naktimis. Čia 
dirbdamas jis A pastebėjo, 
kad jo naujas boįas-inžinie- 
rius jam mandagesnis: ne
gnaibo ir kartais mėgsta 
stikliuką išgerti, tai Pranas susitikusi pažįstamą, 
jam kartais pakiša puspan- 
tukę, o anas, paėmęs porą 
stikliukų, pasidaro Pranui 
draugiškas — vedžioja jį 
aplink kompresorius, rodo, 
aiškina, kam tie ratukai ir 
numeriai reikalingi ir tt. 
Pranas visa tai dedasi gal
von, o kai ką ir užsirašinė- 
ja.

Po trejų metų Pranas 
pridavė miesto inžinierių 
skyriui prašymą priskirti jį 
prie inžinierių. Egzaminą 
jis išlaikė ir gavo diplomą. 
Dieniniai inžinieriai, apie 
tai sužinoję, spiaudėsi ir 
pyko, bet Pranui nieko pa
daryti jie negalėjo, nes jis 
išlaikė egzaminą ir jis inži
nierius. . Tai anie ėmė sa
kyti, kad tas “polakas” nie
ko neišmano apie inžinie
riaus darbą, bet davęs $500 
“kur reikia” ir gavo dip
lomą ir tt.

Tai buvo laimingos Palie
piui gyvenimo dienos. Jis 
įsidirbo geresnį darbą, ir 
prie to jie susilaukė pirmo
jo kūdikio, dėl kurio jie 
taip daug sielojosi ir laukė, 
o kas svarbiausia, tai kad 
sūnus. Jam davė vardą Vy
tukas, kaip tada pas lietu
vius buvo labai madoj. Ne 
po ilgo jie apsipirko ir na
mą, žinoma, ant išmokesčio.

Pranas dirbo, o Suzana 
augino Vytuką, labai pana
šų į mergaitę — ilgais švie
siais plaukeliais, kaip ir jo 
mamytės. Kai jie kartais 
ateidavo į kokį lietuvišką 
parengimą ir atsivesdavo 
Vytuką, niekas negalėdavo 
pasakyti — mergaitė jis, ar 
berniukas? Dažniausiai’jie 
spėliodavo jį esant mergai
te, o motina tada patenkin
tai krizendavo: “Mano Vy
tukas, mano Vytukas, hi-hi- 
hi...” Ji, matomai, neap
sakomai savo Vytuką mylė
jo ir dėl jo gyveno.

Apie Praną žmonės kal
bėjo kaip apie gabų ir gud
rų vyrą. Jis, mat, bene pir
mas iš lietuvių buvo inžinie
rius, gerai uždirbo, o Suza
na gražiai rėdėsi ir Pranas 
jai nedraudė. Kai kitos lie
tuvės moterys nešiojo už 
porą dolerių sukneles, tai 
Suzana mokėjo penkis ir 
dešimtį dolerių; anos pirko
si batelius už tris dolerius, 
o Suzana mokėjo dešimtį 
ir dvyliką. Ir Vytukas bu
vo rėdomas gražiausiai, 
kaip galima, ir pinigų jam 
niekad netrūko. Jis turėjo 
daug draugų ir jiems fun- 
dydavo coca-cola ir aiskry- 
mą.

Kartais kaiminkos, pavy-

mums pridarys nesmagu
mų...”

“Ką jau tu, Pranuk, ma
nai! Aš turėčiau kaip ki
tos lietuvės skarmalais 
rengtis, hi-hi-hi... Vytu
kui turi būti viskas geriau
sia,” ir ėmė verkti. Pranas 
usinervino ir nutilo.

Kai Vytukas šiaip taip 
aigė vidurinę mokyklą, tė- 

vąs norėjo, kad jis ieškotų- 
si\kokio darbo, bet moti
nai ėmė raudoti ir kalbėti:

Pranuk, kaipgi gailiesi 
vaikui mokslo, jį vieną te- 

ir tam neduosimeturini 
jo?. .

Tėvas nušileido—tegul gi 
mokosi. Vytautas pradėjo 

 

studijuoti chemiją, bet po 
metų ją metė, — jam per 
sunku, geriau studijuos ag
rikultūrą. Tėvas jaugia, 
kad Vytautas negabus, o 
gal nerūpestingas?. • Jis ir 
vėl ragina sūnų ieškotis 
darbo, bet motina, ir vėl vi
somis keturiomis priešinasi 
tėvui. Taip Vytautas ir vėl 
mokosi. Ir ve, tėvai sužino, 
kad jų Vytautas įsirašė į 
armiją ir tuoj išvažiuoja į 
Korėją “raudonųjų” mušti.

Tėvai susirūpino ir suglu
mo, bet prieš valdžią negi 
pasipriešinsi. Vytautas jau 
18 metų amžiaus, ir tada 
kas ėjo mušti “raudonųjų,” 
tas buvo labai gerbiamas ir 
galingas. Vytautas dabar 
irgi buvo toks.

Vytautas turėjo ir savo 
nuomonę apie tuos “raudo
nuosius” driskius. Jie, ma
tomai, nežino, kokie Ameri
kos vyrai smarkūs ir ką 
reiškia su jais kariauti. Mes 
jiems parodysime — išmuši
me, išvaikysime ir dainuo
dami parvažiuosime kaip iš 
futbolo rungtynių.

Vytautas negalėjo sau įsi
vaizduoti, kad tie driskiai

IYČU LčUS naiUlJLIUMJB, Į J et V y- | . ' , .. . v. ,.
dedamos Paliepienei tokio i nay.^0^^_sl^^ie^l 
prabangaus gyvenimo, sa
kydavo: “Laiminga Suzana, 
visada pasirėdžiusį kaip ko
kia ponia, bepigu jai ir at
rodyti gražiai; jos /vyras 
gerai uždirba, nei geria, nei 
rūko ir jai, ’matomai, ne
draudžia taip rėdytis, kad 
ir pasitaiko kitoms. •. ”

Bet pas Paliepius — ten, 
už keturių sienų .— nebuvo 
toks jau prabangus* ir ro
žėmis klotas gyvenimas, 
kaip iš toliau atrodė. Nors 
Pranas buvo labai gero ir 
tykaus būdo ir labai mylėjo 
Suzaną, bet ir iš šio kant
raus, uždaro būdo tiesa pra
dėjo prasiveržti,—jis kartais 
ėmė prasitarti savo drau
gams, kad jo namas dar to
li neišmokėtas. “Mano Su
zana nemoka pinigo užlai
kyti, ji juos leidžia kaip 
denį — kiek paims, tiek iš
leis... Jeigu aš susirgčiau, 
kitą savaitę mes jau netu
rėtume ko valgyti...”

Daug kas nenorėjo tam 
tikėti, bet kartą Suzana, 

, ėmė
didžiuotis: j

—Vakar mano Vytukui 
sukako dešimt metu, hi-hi- 
hi, daviau dešimtį dolerių ir 
išleidau su mergina į mies
tą ant gud taim, hi-hi-hi. 
Kai vakare sugrįžo, dar še
šis dolerius parsivežė, hi-hi- 
hi.

Pažįstamoji jai pastebėjo:
—Na jau na, ar tik ne 

per daug anksti su mergi
nomis prasidedi, šitoks čia 
vyras — dešimties metų, o 
jau dešimkes švaidai. Ar 
tik nesusirinksi kada. •.

Suzanai ta pastaba nepa
tiko ir ji daugiau tos pa
žįstamos vengė susitikti, o 
gyveno po senovei. Pranas 
porą kartų mandagiai pa
stebėjo Suzanai, kad ji per 
daug pinigų išleidžia, o ga
lėtų būti biskį taupesnė, ir 
kad ji Vytuką per daug iš
lepino ir tt. “Ko gero, jis

I ginklus. Jis manė kad tik 
civilizuotų tautų vyrai — 
kaip Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos— 
gali, bet ne tie driskiai rau
donieji. ..

Jų beveik ir nemokė čia, 
bet tuoj išvežė ten toli toli 
—net virš 5 tūkstančių my
lių nuo Amerikos — į Ja
poniją ginti Ameriką nuo 
raudonųjų. Tenai juos kiek 
apmokė ir atvežė į Korėjos 
prieplauką prie Seulo mies
to. Jie ten išlipę veik ne
sutiko didesnio pasipriešini
mo, nes ten toli nuo čia, 
kur raudonieji baigė užimti 
visą Pietinę Korėją, o čia 
buvo palikta tik saujelė ka
rių.

Čia buvo ir mūsų Vytau
tas. Amerikonai čia tikrai 
pasirodė tokiais, kaip Vy
tautas juos buvo įsivaizda
vęs. Jie tuoj tą saujelę 
raudonųjų nugalėjo ir užė
mė Seulo miestą. Čia pasta
tė tvirtą apsaugą, kad rau
donieji neužpultų iš užpa
kalio, ir ėmė veržtis į šiau
rę — link 38-os paralelės — 
ir nė nemanė sustoti arčiau, 
kol pasieks Yellow upę Š.

Korėjos ir Kinijos sieną. O 
tada, žinoma, trauks ir per 
Kiniją. .

Kinų valdžia perspėjo A- 
meriką neiti per 38-ą para
lelę, nes tai pastatytų Kini
ją į pavojų ir Kinija nety
lės. Bet Amerikos politikie
riai ir valdininkai, apsvaigę 
pirmaisiais pasisek i m a i s, 
nekreipė į tai jokios domės; 
jie čia — namie — rėkė: 
kinai blofina, jie neišdrįs 
kariauti su Amerika ,ame
rikonai eis, kur jie nori ei
ti, jiems 38-a paralelė nieko 
nereiškia; mes užimsime Š. 
Korėją ir darysime, ką no
rime ...

Ir jie ėjo, veržėsi į šiau
rę ir jau buvo prie pat Yel
low upės.

Tada kinų savanoriai puo
lė amerikonus; jie sudavė 
amerikonams tokį smūgį, 
nuo kurio sudrebėjo ne tik 
ten jų armija, bet ir čia, 
namie.

Pirma garbinę ir gyrę 
prez. Trumaną kaip labai 
išmintingą ir garbingą už 
pasiuntimą armijos į Korė
ją, dabar jie persigando. O 
tuo tarpu Trumanas įsakė 
visiems Amerikos laivams 
kuo greičiausiai vežti į Ja
poniją Amerikos kareivius, 
kanuoles, tankus, orlai
vius...

Į savaitę laiko kinai iš
mušė Amerikos armiją ne 
tik per 38-ą paralelę ir užė
mė Seulo miestą, bet nuvarė 
dar gerokai už jo. Tiesa, 
amerikonai Seulo miestą at
ėmė, bet ne ilgam, kinai 
juos vėl išmušė lauk. Taip 
tas miestas ėjo iš rankų į 
rankas per kokį laiką. Pa
galiau amerikonai jame pa
siliko ir vis stengėsi pereiti 
38-ą paralelę į šiaurę. Čia 
ir vėl be pasekmių—spėkos 
susilygino.

Kada čia — fronte .— žu
dynės ėjo be pergalės nei 
vienai, nei kitai pusei, tai 
Japonijos . ligoninėse vaito
jo ir mirė šimtai sužeistų 
Amerikos kareivių, jų tar
pe ir mūsų Vytautas be 
abiejų kojų viršum kelių. 
Jis dabar buvo neatpažįsta
mas, sulysęs. Jam baisiai 
gėlė nupjautų kojų kaulų 
galus, jis negalėjo-nenorėjo 
valgyti; jį penėjo prievar
ta; jis norėjo nusižudyti, 
bet jam neleido kiti ir tt. 
Dabar jį daugiausia kama
vo mintis, kas bus, kai tokį 
kada nors parodys tėvams 
ir pažįstamiems?

Tuo tarpu fronte kiti to
kie kaip Vytautas mirė, ir 
už ką? •. Už gynimą Ame
rikos už virš 5 tūkstančių 
mylių nuo jos? Ne, jie ap
gynė Amerikos kapitalistų 
investmentus Korėjoje. 
Mes, Amerikos žmonės, te
bemokame nuošimčius už 
jų įdėtą kapitalą į Korėjos 
atstatymą...

Vytautą parvežė namo 
1959 metais. Jį iškėlė iš 
sunkvežimio ant ratukų, 
paskambino varpelį, kad tė
vai ateitų jį pasiimti. Kai

Pensininko skundas
Gerbiamasis Dėde Šamai, 
Aš laiškelį tau rašau, 
Kuriame teisingai, aiškiai 
Savo bėdą tau sakau:

Mane iš darbo atleido, 
Pensininku jau tapau. 
Ačiū, dėde, už čekutį, 
Kurį šiandien jau gavau.

Bet čekutis mėnesinis— 
šešiasdešimt dolerių, 
Su kuriuo gi jokiu būdu 
Pragyventi negaliu.

- Mat, iš jo gi reikia skirti 
Nuomai trisdešimt penki, 
Ir štai gi jau ir belieka 
Tiktai dvidešimt penki.

O jug reikia nuolat pirkti
Maistas ir kiti daiktai,
Tai tie doleriai išeina
Labai greitai, kaip matai.

Aš žinau gi, kad tu, dėde. 
Siunti dolerių maišus

s

anU išėjo ir pamate savo 
Vytautą, motina nualpo, o 
tėvas tik žiūrėjo į jį, it sta
bo ištiktas; kareiviai sušo
ko į sunkvežimį ir nubildė
jo. Tiesa, ant jo krūtinės 
kabojo du medaliai, tai ir 
viskas, ką jis gavo už savo 
vargą Korėjoj ir savo ko
jas.

Kai motina' atsigavo, ji 
vis dar negalėjo daleisti, 
kad su jos Vytuku galėjo 
taip atsitikti; ji kasdien 
žiūrėjo ant sienos kabantį 
Vytuko paveikslėlį—kai jis 
buvo 5-erių metukų am.- 
žiaus: toks gražutis, bal
tais plaukeliais į mergaitę 
panašus. O kai akys nu
krypdavo į ratukuose sė
dintį be kojų Vytautą, jai 
suspausdavo širdį ir ji ap
sipildavo ašaromis.

Ji visada, buvo nuliūdusi, 
nenorėjo valgyti, nei rody
tis, kaip kitados. Ji, mato
mai, jautėsi viską pasaulyje 
praradusi; ji džiūvo, nyko, 
kol galų gale, numirė.

Tėvas taip pat nesveika- 
vo ir dažnai išlikinėjo iš 
darbo, o sveikata vis men
kėje. Jis jautė, kad jo am
žius neilgas. Taip vieną die
ną jam einant per sodelį 
galva susvaigo ir jis par
puolė ir ten per kelias va
landas išgulėjo. Iki jį ten 
pastebėjo kaimynai, jis bu
vo jau miręs.

Kai tėvas buvo palaido
tas, Vytautas buvo išvežtas 
į valdžios invalidų namus, o 
jų namą bankas paėmė už 
skolas. Tai taip ir išnyko 
viena neskaitlinga lietuvių 
šeimynėlė.

Laisvės reikalai
Nors vajus gavime naujų narių užsibaigė, ir fondas 

sukeltas gražiai, vis vien pinigai ant vietos nestovi Laik
raščiui labai reikalingi pinigai. Tad mūsų gerieji bičiu-^ 
liai, atsinaujindami prenumeratas, prideda ir dovanų. 
Prašome pasiskaityti:

Veronika Lopatienė, Baltimore, Md. .. . ...........$50.00
N. J. valstijos vajininkai (per K. Paciuną,

Elizabeth, N. J.) ........................... .
J. Gendrėnas (LLD 45 kp. vajininkas, grąžino

laimėtą dovaną), St. Petersburg, Fla. ...
A. Navikauskas, West Hempstead, L. I............ i
A. Simuk, Chemainus, B. C., Canada.............
LLD 25 kp. (per C. Paserskį), Baltimore, Md. 
Frank Zonis, Brooklyn, N. Y..................•........
Laisvės choras (vardan velionio J. Barkausko) 

Hartford, Conn...................................
Ona Daukšienė, Grand Rapids, Mich.................
Joseph Klein, Brooklyn, N. Y............................
K. Sadauskas, Rosedale, N. Y............................
B. Stupelis,’ Philadelphia, Pa..............................
A. Kershavich, Clifton, N.J. ............................
Frank Mockapetris ir Valinčius, Valrico, Fla. , 
Vera ir Antanas Ruseckai, Gulfport, Fla.........
J. ir J. Stančikai, St. Petersburg, Fla...............
B. Samoška, Orlando, Fla..................................
A. J. Arlauskas, Webster, N. Y. .. ..................
August Seitz, Temple Hills, Md.........................
A. Baronas, San Jose, Calif..............................
N. ir A. Iešmantai, Jamaica, N. Y...................
Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y...................
J. Šleivienė, Methuen, Mass............................
Dame Mankofsky, Crown Pt., N. Y............... . .
Brooklynietis ............................................... f...
Chas. Vachunas, Harrisburg, Ill........................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa..........................
J. Slench, Chicago, Ill.........................................
Jonas Vilkelis, St. Petersburg, Fla...................
Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada..............
Mary Žvirblis, Brooklyn, N. Y........ ..................
Kazys Juknis, White Plains, N. Y...................
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.................

• vėstelia Briedis, Central Islip, N. Y...................
M. Yakštienė, Ozone Park, N. Y....................... •
Po $1: Petras Satkus, Brooklyn, N. Y.; J. Adams, 

Grand Rapids, Mich.; J. Matusevičius, Torrington, 
Conn.; E. Chaponis, Framingham, Mass.; J. Nedvaras, . 
Chicago, Ill.; P. Kunz, Brooklyn, N. Y.; J. Linda, Doug- 
laston, L. L; Josephine Šilkaitis, Minersville, Pa.; J. 
Bimba, Hawthorne, N. J.; Jonas ir Valerija Grigai, 
Hudson, Mass.; A. Burt, Raymond, Wash.; A. Arbačiau
skienė, Minersville, Pa.; J. Janush, Woodstown, N. J^ 
A. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich.; Alex Chaponis, 
Port Carbon, Pa.; J. Yatužis, Riverside, N. J., ir J. Rin
kevičius, Rochester, N. Y.

— 0 —
Nuoširdžiai- dėkojame viršminėtiems geradėjams.

Maskvos metro bus 
automatizuotas

Iki 1965 metų Maskvos 
metro bus automatizuotas. 
Visi traukiniai (jų yra 40), 
kurie važinėja žiedine lini
ja, turės automatinio val
dymo įrengimus. Jau 1963 
metais veikė 15 automati- \ Tikimės, kad jų pavyzdį paseks ir kiti rėmėjai, 
nių įrengimų. Taigi, Mask-į 
va tampa pirmuoju miestu 
pasaulyje, kuris imasi au
tomatizuoti metro.

Linijoje buvo išbandomi 
automatiniai “mašinistai.” 
Autom atizuoti traukiniai 
pravažiavo daugiau kaip 
80 tūkstančių kilometrų, 
jie pervežė apie 4 milijo
nus keleivių be jokio sutri
kimo. Automatizacija žy
miai padidins transportavi
mo greitį. Jeigu ligi šiol 
pertraukos tarp dviejų trau
kinių atvykimo trukdavo 
110 s, tai dabar jie atvyks 
kas 70 s.

Pagrindinė automatinio 
įrengimo dalis yra elektro
ninė skaičiavimo mašina. Į 
ją specialiais įrengimais 
perduodama inf orma c i j a : 
žinios apie kelio profilį, 
nuotolį tarp stočių, trauki
nio svorį, greitį ir kt. Įren
gimas pasirenka iš tų duo
menų ekonomiškiausią trau- 
kinio judėjimo režimą.

Visur, kur tik užsimoji, 
‘ Ir nepaisai, kad jie žus.
Aš žinau, kad tu vis šaudai
Erdvėn brangias, rąkietas, 

įžodžiu sakant, leidi vėjais
Savo iždo banknotas.

v Ir dar nori ant Mėnulio
Rast ten kokias beždžiones, 
O čia, panosėje, ant žemės. 
Nelabai paisai manęs.

Aš kasdien gi sunkiai dirbau,
Kroviau dėl tavęs turtus, 
Tai daryk taip, kad galėčiau 
Ir aš gyvent kaip žmogus.

Taigi, brangus Dėde Šamai, 
Mano Bėdą apsvarstyk • 
Ir į vietą mažo čekio
Daug didesnį parašyk.

Bet jeigu didesnio čekio
Tu man niekad nesiųsi,
Tai aš gi išsižadėsiu, 
Kad tu dėdė man esi.

Jonas Juška
I9(;4__n—7
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“Laisves” Administracija

atsisakydavo duoti patari
mų apie kvepalus ir balt£ 
nius, ypač apie plaukų da
žymą. Ir jis jausdavo to
kią pagarbą turtingiesiems, 
kad nuolat rūpindavosi 
jiems išrasti ko įmantriau
sius ir brangiausius vai& 
tus, ir jie tikrai padėdavo.

Angelų tėvas
1875 m. amerikietis dva

sininkas, kalbėdamas su ko
ledžo direktoriumi, tvirti
no, kad mokslas nebegali 
toliau vystytis, nes jau visa,

Kokie buvo senų 
amžių receptai

Žymiausias savo laikais 
anglų gydytojas Džilbertas, 
miręs 1,250 m., išrašydavo, 
pavyzdžiui, šitokį tepalą 
nuo podagros: “Paimkite 
labai riebų šuniuką ir nu
lupkite jam odą. Po to pa
imkite lygiomis dalimis lau
kinio agurko syvų, rūtų, ge
benės uogų, kadagio uogų, 
karpažolių, vanago, žąsies, 
lapės ir meškos taukų ir iš- 
kimškite jais šuniuką. Po j
to jį išvirkite. Prie išplau- kas tik galima, atrasta. Di- 
kusių į paviršių taukų pri- rektorius nesutiko su šia 
dėkite vašką ir naudokite pažiūra:
kaip tepalą. O jeigu jums —Po penkiasdešimties 
tai geriau patinka, paimki- metų žmonės lakios, kaip 
te varlę, kai nėra nei saulės, i paukščiai.
tei mėnulio, nuplaukite jai 
’žpakalines letenėles ir įvy
niokite į briedžio odą. Pri
lėkite varlės dešiniąją le
tenėlę prie sergančiojo po- 
iagra dešinės kojos, o kai
riąją letenėlę — prie kai
rės kojos, ir ligonis neabe
jotinai išgis.”

Kitas tų laikų “didžiai 
tobulas praktikas,” Džonas 
iš Geidesdeno (1280-1361), 
šv. Povilo katedros kanau
ninkas, Anglijos karaliaus 
Eduardo II rūmų gydytojas 
ir Oksfordo medicinos pro
fesorius, galėdavo “išgydy
ti” nuo epilepsijos priepuo
lių kaklaraiščiu, nuo' para
lyžiaus — degtine, ir, pasak 
vieno tų laikų medicinos is
toriko, “jis labai sumaniai 
dėdavo šikšnosparnius žmo
nėms išlepusiems, ponioms, 
turtingiesiems. Jis net ne-

—Po penkiasde š i m t i e s

Dvasininkas buvo nuste
bintas tokiu.drąsiu pareiš
kimu ir piktai atkirto:

—Lakioti gali tiktai ange
lai, ir kiekvienas, kuris gal
voja kitaip, yra dievo nie
kintojas.

Dvasininkas buvo Malti- 
mas Raitas (Wright). Jis 
turėjo du sūnus. Tai buvo 
žymieji broliai Orvilas ir 
Vilburas Raitai, kurie pra
ėjus trisdešimčiai metų nuo / 
ginčo tarp jų tėvo ir direk
toriaus, pragarsėjo skrisda
mi vienu iš pirmųjų lėktu
vų pasaulyje.

Washingtonas.
pasiuntė i Indiją 20,000 to
nų kviečių. 1

JAV

Roma. — Vatikanas pa
statė buvusiam popiežiui 
Pijusui XH-jam paminklą.

j 4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., kovo (March) 17,1964
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MIAMI, FLA
ralinė valdžia duos reikia
mą sumą. Mat, valdžiai rei
kia daug pinigų — Pietų 
Vietnamui, Chiang Kai-še- 
kui ir visokiems pabėgė
liams šerti.

žilas Juozas

šis tas iš Miamio miesto
r Mūsų miesto ir valstijos 

^litikieriai su pabaiga 1963 
metų persirieję ir persidali- 
ję valdvietemis mieste, kaip 
buvęs šerifas Kelly ir majo 
ras R. K. High, karsti ku
biečių pabgėlių rėmėjai, da
bar High kandidatuoja į 
valsti j os guberna t o r i a u s 
vietą (gal mano iš ten ge-

x riau padėti bėgliams Kast- 
rą nuversti).

Dabar, einant abiejų tur
čių partijoms į prezidenti- 
tinių kandidatų nominavi- 
mo suvažiavimus, visokie 
dideli ir maži politikieriu- 
kai, norėdami kaip nors pa
daryti daugiau šiltų vietų 
k; u.p mieste, taip valstijoj, 
daro visokius planus; jie 
prirodinėja ir reik a 1 a u j a 
perorganizuoti tūlus gyven
tojų distriktus taip, kad ga
lėtų daugiau delegatų rink
ti į partijų suvažiavimus ir 
daugiau atstovų rinkti į 
kongresą — padalyti dau
giau šiltų vietelių politikie
riams .

Seni reakcionieriai triukš
mauja prieš kongresmaną 
Cloud Pepperį, reikalauda
mi jį atšaukti iš Kongreso 
kaip neištikimą ir tt. Visa 
tai daro vis dar pykdami 
ant Pepperio už tai, kam parengimą jam sušelpti, 
jis, būdamas senatoriumi,1 
kelis kartus išstojo 
šaltąjį 'karą.

i^aigi, ponai jau 
zuja, planuoja, dirba, 
daro darbo žmonės? 
ko!

Elizabeth. N. J.
Banketas

L.D.P. klubas rengia ban
ketą. Įvyks balandžio 11 d., 
408 Court St.. Pradžia 6 
vai. vakaro. Bankete bus 
pagerbti klubo veikėjai Ig
nas Bečiš ir Elena Kudir
kienė.

i
Bankete dalyvaus ir An

tanas Bimba. Jis pasakys 
kalbą svarbiais dienos klau
simais. Numatoma turėti 
ir meninę programą. Sve
čių bus iš plačios apylinkės. 
Turėsime skanių valgių, 
kuriuos pagamins geriau
sios mūsų gaspadinės. Vi
sus ir visas kviečia atsilan
kyti.

Komisija

St. Petersburg, Fla.
Kelinti metai, kai invalido 

Leo Valančiaus draugai 
kasmet suruošdavo vieną

prieš

dabar

Nie-

Florida East Coast Rail
way Co. vis nesiskaito su 
niekuo ,— nei su savo dar
bininkais, kurie streikuoja 
įtu antri metai, nei su pre
zidento paskirta komisija, 
nei su vietos teisėju, kuris 
įsakė kompani j ai baigti 
streiką tam tikromis sąly
gomis. Matomai, ji (komp.) 
žino, kad jos niekas nebaus 
už tai.

Ji nepaiso, kiek nuostolių 
ji turėjo laike streiko—ke
li jos prekiniai traukiniai 
Susikūlė, kiti iššoko iš bė
gių, dar keliuose įvyko spro
gimai ir tt. Ji su niekuo 
nesiskaito. O valstija ir 
federalinė valdžia apstatė 
gelžkelį FBI, kad saugotų 
v. nuo streikierių. Ot ko- 
aėl, matomai, kompanija su 
niekuo nesiskaito.

Toks parengimas .buvo su
ruoštas ir šį mėnesį, žmo
nių susirinko daug palinkė
ti Valančiui ilgo gyvenimo 
ir sudaryti jam paramos, 
kad galėtų pasimokėti gy
dytojui ir įsigyti vaistų. 
Daugelis ateidami į paren
gimą atnešė vertingų dova
nėlių. Jos buvo išparduo
tos.

Draugai B. ir A. Salavei- 
ęikai ir V. ir M. Plečkaičiai 
(čikagiečiai) čia smagiai 
leido atostogas. Lankėsi ir 
Miamės mieste, bet mūsų 
miestas jiems buvo patoges
nis, tai ir daugiau laiko čia 
praleido. Pagaliau gavo 
pranešimą, kad Agotos Sa- 
laveičikienės brolis Juozas 
Ivanaitis mirė, tai abi šei
mos paskubomis išvyko at
gal į Čikagą, nebaigę ato
stogų.

Grįžo į Bridgeport, Conn., 
ir A. Švežda.

So. Boston. Mass.
Kaip minėta Tarptautinė 

Moters Diena
Kovo 8 d. į 318 Klubo sve

tainę susirinko nemažas bū
rys moterų ir vyrų. (

Kaip viena valanda J. 
Petruškevičius pradėjo ro
dyti krutamus paveikslus 
apie moterų kovas. Paveik
slai buvo labai interesingi. 
Kai skaitai laikraštyje ar
ba klausais kalbėtojo apie 
tokius įvykius, tai pamirš
ti arba negali įsivaizduoti, 
kaip tai galėtų būti, bet kai 
matai paveikslus, kaip šim
tai tūkstančių moterų de
monstravo gatvėmis Angli
joje ir kitose šalyse, ėjo į 
parlamentą ir į kitas val
diškas įstaigas ir reikalavo 
lygių teisių su vyrais, ma
tai, kaip jas areštavo, tąsė 
ant gatvių, mėtė į vežimus 
ir vežė į kalėjimus, tai to
kio paveikslo niekada ne
gali užmiršti.

Po paveikslų, E. Repšie
nė pirmininkavo ir tuo pa
čiu sykiu pasakė keliais žo
džiais, kad moteris šiandien 
dar neturi lygių teisių su 
vyrais nei dirbtuvėse, nei 
profesijose, nei politikoje, 
nei namuose.

Po tam perstatė K. Petri-

[ Miami, Fla
kelias minutes surinko $170. 
Viso susidarė $200.

Dar buvo draugų, kurie, 
norėjo klausimus duoti kal
bėtojai, bet ji skubėjo va
žiuoti į Worcester, nes ten 
turėjo kalbėti1-'tą pačią die
ną. Programa užsibaigė 4 
valandą x

E. Vilkaitė

Lawrence, Mass.
Kovo 8. d. su d. M. Kaz

lauskiene buvome nuvykę į 
Bostoną aplankyti Kaz
lauską. Pasirodė, kad tą 
dieną jo sveikata buvo dak
tarų patikrinta. Valgyti jau 
gali gerai. Dakaras sake, 
kad už poros dienų galės 
vykti į namus. Tai linksma 
žinia, 
pilnai susveikti.

Kovo 1 d. Socialio klubo 
rūpestingai rengtas koncer
tas visapusiškai patenkino 
ne tik rengėjų, bet ir pub
likos lūkestį ir jų estetinį 
susižavėjimą programos tu
riniu. * ...

Birūtą Ramoškaitė, be
veik jau visiems girdėta, o 
buvo ir tokių, kurie nebuvo 
girdėję, tai sužavėjo savo 
dainavimu visų klausovų 
jausmus, nes jie savo gau
siais aplodismentais iššau
kė ją vėl ir vėl dainuoti.

Worcesterietis Jonas Sa
baliauskas gal bus vienas iš 
geriausių mėgėjų daininin
kų,nors amžiumi įau pensi
ninkas, bet jo balsas dar vis 
toks pat jaunatviškas, bran
dus ir tobulas, skamba su

Skaitytojų balsai
Ruoškime pietus vietoje 

vakarienių
Aš manau, kad būtų 

daug geriau, kad vietoje 
vakarienių būtų rengiami 
pietūs. Būtų sveikiau pie
tus pasivalgius, negu vaka
rienę.

Kitas dalykas: į pietus 
galėtų lietuviai iš toliau 
atvažiuoti, nes dar būtų pa
kankamai laiko jiems su 
šviesa ir į namus sugrįžti. Į 
tolimesnes vakarienes dau
gelis susilaiko vykti, nes iš 
jų jiems reikėtų naktį į na
mus grįžti. Jau 
pensininkų, tai 
niais rengiant 
galėtų atvykti.

Rengkime pietus vietoj 
vakarienių.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

CARPENTER & WOODWORKING.
Experienced. Steady work in Mill on 
production, nailing and assembly of 
wood parts.

Call LU. 6-8000
COLLINGDALE MILL WORK CO.

Clifton Ave., Collingdale, Pa.
(21-22)

Help Wanted—Female

Linkiu Kazlauskui ;ja™atvišku Patosu ir meist- 
•i .. nskumu.

Tą pat dieną So. Bostono 
• moterys turėjo parengimą 
Liet. P. klube minėjimui 
Tarptautinės moterų die
nos. Nuvykome i klubą.

Pirmininkė Elzbieta Rep
šienė pirmiausiai pakvietė 
Joną Grybą, LLD Centro 
Komiteto sekretorių. Gry
bas kalbėjo apie Lietuvių 
Literatūros Draugiją iraiš-

daug yra 
ir šeštadie- 
pietus jie

1 REGISTERED NURSES
Staff Nurse pos. available as of ‘ 

April 1st. All shifts, all areas, hous
ing coordinator, educational plan. 
Prevailing salaries: $4100. Differen
tial — Eves: $360. Nights $240. Call 
Nursing Office, Newark City Hos
pital, Newark, N. J. Mitchell 3-8800. 
Ext. 350 or appt. Miss B. Lippe, • 
Dir. of Nursing. (2-26)

Miamio miestas gavo nau
ją majorą Mr. Hall. Kaip 
naujokui, pradžia nesmagi, 
— beskaitant rinkimų bal
sus, jį smarkiai apvogė. Jis 
prašė šerifo apsaugos. Šis 
atsakė, kad ant jo gyvybės 
niekas nesikėsino; šerifas 
tik tada jį saugos, kai kas 
grasins užmušti. Tai pra
džia nesmagi.

Draugai Yukniai persikė
lė iš Valrico į St. Peters- 
burgą gyventi. Jiedu apsi
sprendė, kai artėja senat
vė, kad daug geriau gy
venti ten, kur daugiau yra 
savų draugų ir šiaip lietu
vių. Čia jie įsigijo ir namu-

Linkėtina jiems sėkmės 
naujoje vietoje.

Iki Velykų dar nemenkai 
yra laiko, bet LLD 45 kuo
pa iš anksto daro planus su
ruošti tą dieną pietus, kad 
šeimininkėms nereiktų prie 
pečiaus namie kamuotis — 
virti ir kepti. Pietūs bus 
skanūs, su1 visais priesko
niais, įprastoje vietoje, kaip 
visados.

Verta pasižymėti savo 
| kalendoriuje, kad nepamir- 
šus.

Šiemet prezidento rinki-

y Mūsų metro—Dade Coun
ty valdžia, su Mr. Mcnayr 
priešaky, apipirko gerą plo
tą žemės, o gal koks tur
čius dovanojo, ir nutarė ten 
išbudavoti visą miestą, kaip 
ir kokį centrą—mugę ir pa
vadino Interama, kur bus 
visokių įdomybių, kitaip sa
kant, vieta, kur už pinigus 
visko galės matyti ir gauti.

Tą jo planą užgyrė Flo- mų metai . Spauda užpildy- 
/ ridos kongresmanai ir se-. ta raštais, kurie kandidatai 
natoriai, ir pasirūpino, kad 
federalinė valdžia skolintų 
didelę sumą pinigų įrengi
mui tos mugės. Washingto- 
nas paskolą pažadėjo, mia- 
miečiai rengia planus ir tt.
YBet dabar, kada jau rei

kia gerokos sumos pinigų, 
pasirodė, kad niekur tam 
tikrose valdiškose įstaigose

• dar niekas nepadaryta ir 
visas reikalas pasiliko mig
lotas. Abejojama, ar fede-

ką siūlo šalies piliečiams, 
jei liktų nominuoti ir iš
rinkti.

Vienas dalykas svarbus: 
kalbama, kad Floridos vals
tijos pirminiuose balsavi
muose, nominacijų balotuo
se, nebūsią pažymėtas Nix- 
ono vardas. Tai geras reiš
kinys. Reiktų nubraukti ir 
kito vardą — tai Goldwate- 
rio.

Vikutis .

kienę. Ji kalbėjo interesin- kino, kaip yra svarbu prie 
gal apie daug dalykų, virš šios organizacijos priklau- 
valandos laiko, bet žmonės syti- 
labai ramiai klausėsi. Mat 
ji daug dalykų politikoje ir 
moterų klausime pasakė, 
kurie daugeliui buvo neži
nomi.

Pabaigoje savo kalbos ji 
paprašė aukų A. Bimbos pi
lietybei ginti ir ji paaiški
no, kodėl mums reikia au
koti. Bimba nenori tų pini
gų — tie pinigai ne jam. 
Bet mes visi pažangieji lie
tuviai, kurie mylime laisvę 
ir laisvoje šalyje gyvena
me, turime kovoti, kad iš 
mūsų nei vienam pilietybės 
neatimtų, jeigu mes ir pa
kritikuojame savo valdžią 
kada ji ką negerai daro. 
Ogi Bimbai nori pilietiškus 
popierius atimti todėl, kad 
jis rašė laikraštyje, kad 
mūsų valdžia be reikalo ka
riavo Korėjoje. Ar mes 
šiandien negalime sakyti, 
kad mūsų valdžia negerai 
daro, kuomet ji kiekvieną 
dieną vieną milijoną dole
rių išleidžia Vietname, kuo
met čia Amerikoje jie yra 
mums taip reikalingi mūsų 
griūvančioms mokykloms, 
armijai bedarbių, ligoni
nėms, namams dėl senų 
žmonių, namams dėl silpna
pročių, dėl našlaičių ir taip 
toliau. Jie mūsų taksų pini
gus kitose šalyse eikvoja ir 
vėl mūs prašo, kad mes vėl 
aukotume visokiems reika
lams. Tai jeigu mes dabar 
nekovosime prieš pasimoji- 
mą Bimbą nupilietinti, tai 
jie bet kam atims pilietybę 
už jų pakritikav i m ą. Tai 
mūsų šalyje laisvė ir pra
žus.

K. Petrikienei sustojus 
kalbėti, pirmininkė prane
šė, kad K. Kazlauskienė, J. 
Rainardienė ir M. Kviet- 
kauskienė pagamino visai 
publikai užkandžių ir už 
juos nieko neims. Jos trys 
nutarė tą darbą ir valgį au
koti. .Ir tuo pačiu sykiu M. 
Kvietkauskienė pridavė $30 
čekį, kurį ji gavo kaipo ket
virtąją dovaną dirbdama 
“Laisvės” vajininke, t i k 
prašė paklausti, ar kitos 
draugės ir draugai, kurie 
padėjo jai, sutinka paauko
ti Bimbos gynimui. Kiti vi
si ir visos sutiko.

Nieko nelaukus Niaura 
su K. Kazlauskiene ir S. 
Rainardas su J. Rainardie- 
ne priėjo' prie dalyvių ir į

Antra kalbėjo K. Petri- 
rikienė. Ji jau seniai čia 
besilankė su prakalbomis. 
Ji yra gera kalbėtoja ir ra-

Petrikienė pasakė labai 
įdomią kalba moterų reika
lais. Ji aiškino, kaip nuo se
nų' laikų buvo 'su pažemini
mu žiūrima į moteris, kaip 
buvo sunki kova het: demo- j 
kratinėse šalyse, kad mb-' 
terys gautu lygias teisės su 
vytais. Ir, dąįąr dar dauge
lyje. pasaulio ' saliu moterys 
yrą pažemintos. Net ir mū
sų šalyje dar daugelyje 
įmonių už tokius pat dar
bus moterims moka mažes
nes algas, negu vyrams.

Tik Tarybų' Sąjungoje ir 
kitose socialistinėse šalyse 
moterys jau turi lygias tei-1 
sės. Ten jos įeina į valdžios 
organus, pasiekė aukštus 
mokslus: daug jų yra dak
tarais ir mokytojomis, inži
nieriais ir kitokiomis spe
cialistėmis, net kosmoso 
erdvėje skraido kartu su 
vyrais.

J. Petruškevičius parodė 
filmus, kaip 1912 metais 
Anglijoje moterys kovojo 
už savo teises. Parengimas 
buvo geras.

S. Pe.nkauskas

PLAUKS APLINKUI 
ŠIAURĖS KANADĄ

Toronto. — S. Alexander, 
Kanados Šiaurės tyrinėto
jas, sako, kad ateinančią 
vasarą Kanad o s laivas 
plauks iš Vancouverio, ap
linkui Alaską, šiaurės Ka
nadą tarp Victoria, Devon 
ir Baffino salų į Hudsono 
įlanką, Atlanto vandenyne.

Anazeta Zigmantienė prieš 
pat koncertą sunegalavo ir 
todėl tik porą dainelių teis- 
tesėjo pateikti, o ji buvo 
pasirengusi. Gaila, kad taip 
įvyko. .

St. Vaineikis mažai prak
tikuojąs dainininkas, dai
nuojąs tyru ir galingu' bal
su, sudainavo keletą daine
lių gana vykusiai, ir jei jau 
ne meistriškumu, 
balso galingumu priverčia 
klausovus susižavėti.

Mūsų jaunutis Aido cho
ras, vadovybėje Violos Ha
gerty, pirmą sykį pasirodė 
formaliame koncerte. Eg
zaminą išlaikė. Atskira 
choro moterų grupė sudai
navo geriau, negu mišrus 
choras. Bile tik yra noras 
dainuoti, tai yisi trūkumai 
su laiku išsilygins, o pas 
mūsų vyrus noro dainuoti 
yra gana daug . Choro gnū 

[pėje yra nemažai gerų ir 
stiprių balsų. ;

Prie ’ rojalio,.', solistams 
akompanavo 'Aldona Kriau
čiūnai te, - Scoff ield, duktė 
Kazio Kriaučiūno. Publi
kos turėjome virš 300. Puse 
iš jų, suprantama, buvo 
svečiai iš šiaurės. Tarp jų 
radosi ir entuziastų musų 
Socialio klubo ir choro rė
mėjų. Va, Adelė Rainienė, 

1 iš Brooklyno parėmė klubą 
$10 ir chorą $10, o OnaGlo- 
bičienė, iš Wilkes-Barre s, 
parėmė klubą su $25. Labai 
didelis ačiū joms! Tai pa
rodo, kad jos bus su mumis 
ir sekamą žieminį sezoną.

Laike pertraukos buvo 
pristatytas tarti keletą žo
džių svečias iš New Yor- 
ko, žurnalo, “Šviesos” re
daktorius Antanas Bimba. 
Sveikindamas klubiečius ir 
choristus už kultūrinę veik
lą, pridūrė pastabą, kad 
lankymasis į visuomeniškus 
parengimus kiekvienam 
lankytojui kiekvienas atsi
lankymas pailgina gyveni- 
nimą ne mažiau savaitės (

Ūkininkė
Pattenburg, N. J.

HOUSEKEEPER. Reliable, plain 
cooking. Care of two children, 2 
and 9 yrs old. Sleep in own room. 
Reference required. Good salary. 
HI. 6-6204, after 7 P. M. (21-25)
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tai savo

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Montello Moterų Apšvietos Klubas 
turės savo 'mėnesinį susirinkimą 
penktadienio vakare, March 27, L. 
T. Namo kambaryj. Po susirinkimo 
turėsime arbatos ir užkandžių.

Kviečiame visas nares ateiti.
Valdyba (22-24)

BROCKTON, MASS.

Filmai iš Lietuvos bus demonst
ruojami sekmadienį, kovo 22, Liet. 
Taut. Namo žemutinėje salėje, 2 
vai. popiet. Demonstruos J. Pet
ruškevičius iš Bostono. Rengia 
ALDLD 6 kp. Įėjimas 50 c.

Vietiniai ir apylinkiniai prašomi 
pamatyti savo tautos pasiekimus ta
rybiniais metais, kaip gyvenimas 
ten gerėja.

Geo. Shimaitis (21-23)

Massachusetts Moterų Sąryšio su
važiavimas yra šaukiamas Balan
džio-April 12, 11 vai. priešpiet, Lie
tuvių Piliečių klube, 318 Broadway, 
South Bostone.

Prašome prisiųsti kiek galite dele
gačių.

Valdba (21-23)

PRESSER

Opening now available for Wo
men. Experienced in both hand 
and machine pressing of Women’s 
coats and dresses.

STRAWBRIDGE & CLOTHIER 
801 Market St., Philadelphia, Pa.

fast growing
Must have 

be willing to
Salary com-

SECRETARY
For President of 

Major Finance Co. 
good shorthand and 
work unusual hours,
mensurate with experience and abil
ity. For appointment—Mr. Boseli, 
WA. 7-4000. (22-24)

REAL ESTATE

CROYDON 716 Emily Ave., 4 
room and bath. Dwelling on lot, 
50x100. Electric Heat. Ideal for 
couple. $5800. PI. 2-0575.

(22-24)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Jums Bus Naudinga Turėt
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdrąudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkių Susivienijimų
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedinė apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

' Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

laiko. Klausytojams tas la-1 LDS pašalpos skyrių.
bai patiko, nes pas mus, Mi- i 
amyje, parengimai įvyksta 
kas sekmadienis, tai visi, 
kurie juos lanko, gali tikė
tis gyventi amžinai.

Arėjas

Bostono Apylinkei 
Svarbus Pranešimas

Massachusetts Moterų Sąryšio suvažiavimas 
įvyks Sekmadienį, Balandžio-April 12 d., pradžia 
11 valandą priešpiet, Lietuvių Piliečių klube, 318 
Broadway, So. Boston, Mass.
Prašome prisiųsti delegačių kiek galint dau

giau iš visų kolonijų, kur tik gyvuoja moterų 
grupės.
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Valdyba

Pažvelgkite į sekamus mėnesinius 
savaitinę pašalpą:

Mėnesiniai 
Mokesčiai 
.35 
65 
.95 
1.20

mokesčius rs

Pašalpos
Laipsnis

II 
III

Savaitinė 
Pašalpa 

$6.00 
9.00 

12.00 
15.00

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 
ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę-

vo
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa- 
kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417
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Musų kelione į Meksiką
1 nais užpakaliais. Ot, rodo
si, ten yra tas pasakiškas 
rojus, o čia neišsemiamas 
vargas, į kurį pateko mūsų 
pirmtakūnas Adomas.

Apvažiavome ir šio mies
to apylinkę. Visur tarp kal
nų matėme derlingus lau
kus, visur irigacija įvesta. 
Kaip tik’tik pasibaigia van
dens kanalas, taip pasibai
gia ir agrikultūra. Smulkių 
žemės savininkų, smulkių 
farmerių nėra, tik stambūs 
viensėdžiai. Retai kur pa
matysi ką kitą dirbant, vis 
tik meksikiečiai samdiniai. 
Jie neorganizuoti ir pasi
duoda spaudžiami. Sako
ma, čia yra didelės lenkty
nės tarp meksikiečių ir neg
rų darbininkų: meksikietis 
dirba už 65 c. valandai, o 
negras jau išreikalavęs iki 
75 c valandai, bet sako, kad 
daugiau mokesčio išreika-1 

Čia Jauti negalima, nes darb-1 
davys turi tvirtą atsakymą: 
“Kodėl aš tau turėčiau mo
kėti dolerį valandai, jei mek-1 
sikietis dirba už 65 c? Tu ir ! 
taip gauni daugiau.” Tas 
buvo mūsų šiaurėje, kada Į

II
Pirmajame mano rašinė

lyje’aš minėjau apie pava
sarį Meksikoje. Ir tikrai, 
kada mes buvome Meksiko
je, matėme pirmas pavasa
rio dienas, pirmas gėles- 
pumpurėlius pradedant žy
dėti; artoją pirmą vagą 
verčiantį ir pirmą sėklą be
riantį j dirvožemį, su dide
liu pasitikėjimu, kad su pa
galba saulės ir lietaus jis 
susilauks našaus derliaus, o 
tik tokio atlyginimo jis ir 
reikalauja.

Tačiau, pirmiau negu kal
bėsiu vien tik apie Meksiką, 
būtinai noriu žodį kitą tarti 
apie vietoves, kur mums te
ko lankytis kelyje link Mek
sikos. O mes vieną mėnesį 
pabuvojome Phoenixe, Ari
zonoje. vieną mėnesį Yucai- 
poje, Kalifornijoje, lankė
mės Redlands, Riverside ir 
Laguna Beach, Calif, č’ 
mes anlankėme eilę mūsų 
gerų draugų ir veikėjų, pa
simatėme su jais, pasikal
bėjome. Malonu, kad jie 
dar tvirti ir darbuojasi vi-; 
suomenės naudai. Atleis 
man draugai, kad neminė- pradėjo vežti negrus darbi-1 
siu nė vieno jų vardo, nes ninkus į šiaurės industri- ‘ 
labai labai daug vietos im
tų spaudoje.

Radome lietuvių ir Phoe
nixe (Ariz.) Jie mums pa
gelbėjo susirasti gražią vie
tą apsistoti. Ačiū S. Strau- 
kui ir B. Sadauskui4 už jų 
rūpestingumą.

Šis miestas labai gražiai 
įsikūręs, plačioje stepėje, 
tarp aukštų akmeninių kal
nų. Žemė derlinga; įvai
riausios daržovės, citrusų 
medžiai, figos, įvairūs rie
šutai. Viskas eina prie 
sezono užbaigos, baigia 
sitpti. Viskam, o viskam 
naudojama irigacija, van
duo atvestas iš tarpkalriiū, 
kur, sakoma, žiemos metu

Koncertas ir filmai 
kovo 22, Laisves salėj

LLD 185 kp. smarkiai ir 
įvairiai rengia koncertą ko
vo 22 d., Laisvės salėj. Pra

Koncertinei daliai Mild
red Stensler energingai 
rengia visą Aido chorą ir 
jo grupes ir solistus, taipgi 
duetus. Victor Becker dai
nuos keletą dainų. O. Jonas 
Grybas parodys tikrai gra
žius Tarybų Lietuvos fil
mus su daug vaidybos, dai
nų ir šokiu, v u

Victor Becker, baritonas

Į šį koncertą ir filmų, ro- i 
dymą kviečiam iš viso, di- i 
džiojo New Yorko ir jo 
apylinkės skaitlingai atsi
lankyti ir pasigrožėti tik
ruoju menu. Laikas labai •

ją; tada jie dirbo už ma
žesnį atlyginimą, o sava
naudžiui tas labai uatinka. 
Tačiau, jau šiuo laiku neg
rai yra organizuoti į unijas, 1 ± ,
juos prieš baltveidžius dar-. an^.2_vf an( ‘V !e’
bininkus jau nelengva nau
doti. Ar meksikiečiai dar
bininkai, kurie čia daugiau
sia dirba prie ūkio darbų, 
kada nors susiorganizuos? 
Jie jaučiasi esą ateiviais, 
daugelis nepiliečiai, o dirba 
tik turėdami sutarti per 
valdžią, turėdami leidimą. 
Aišku, tokie žmonės turi

ną. Po koncerto dar su švie
sa grįšim j namus.

Grožio mylėtojas

Poezijos skaitymas 
nukeltas ant toliau

Kaip žinia, Lietuvių Lite-
kentėti, priimti viską kaipira^uros Draugijos l-ojikuo- 
yra. Bet jie išstumia dau-l^a.^uvo nu_tąrusi balandžio 
gelį vietos žmonių iš darbo. c^en^ turėti poezijos skai-

Svietą klaidinaiitieji lld 185 kp. mitingas
komedij aofai

čiomis dienomis ant sy
kio kaip susitarę, čieli trys 
religiniai komedijantai pa
sirodė visais savo gabumais 
ant spaudos puslapių ir ant 
televizijos ekrano Pirmasis 
išėjo ant pasaulines teatro 
estrados naujasis graikų 
karaliukas, mirusio Pau
liaus sūnus, sulošti tragiko
mediją. Antrasis buvo pats 
popiežius Paulius. Bet ir 
trečiasis tuojaus sekančią 
dieną pasirodė ant tos pa
čios estrados. Šis buvo ku
nigas Lionginas Jankaus
kas, atskridęs iš Lietuvos 
kaip dipukas, kuris dabar 
Brooklyne gyvena. Jis yra 
dabar Lietuvoje teisiamas.

Niekas negali man pri- 
. mesti to, būk aš čia gal iš 
religijos juokiuosi. Visai to 
nedarau, nei noro neturiu 
tą daryti. Bet naujas Grai
kijos karaliukas tai darė 
juokus iš religijos. Jo tėvas 

: miršta šilkais iškloto j ir 
auksu pazalatintoj lovoj — 
a p s t a t y tas visokiais įžy- 

| miaisiais dievais ir dievu - 
i kais, o naujasis karaliukas 
; bėga pas tėvą nešinas kokio 
ten mažo kalibro ikonėlį, 
apaštalėlį, kad šis dievukas 
išgelbėtų jo tęvą nuo mir
ties.

i Ar čia ne juokai? Didie
ji dievai nieko nepadaro jo 
tėvą išgelbėti nuo “Dangaus _ 
karalystės” — kur visada j 
šilta, kur visada gražu, kaip 
Floridoj — tai dabar ims ir 
jį išgelbės nuo tos kelionės 
koks ten iš palėpio ištrauk
tas mažytis ikonėlis-apašta 
lėlis. Tokie dalykai, brace, 

! niekur neina — kaip ant že
mės, taip ir danguje.

Romos miesto ugniagesiai 
sulėkė į Vatikaną savo

kaltinamas. Jis susitarė su 
televizijos transliuotojais ir 
bandė aną vakara atlošti 
savo tą komedišką akta ant 
televizijos ekrano. Kai klau
sėjas jo paklausė, ar tiesa, 
kad jis gelbėjo Hitleriui žu-1 
dyti Lietuvos žmones, tai jis 
skaniai nusijuokė sakyda
mas, būk dabar ten Lietu
voje tokis teismas įvykęs 
todėl, kad ten “trūksta 
maisto ir žmonės badauja.” 
Kad primesti kam nors tą 
kaltę, kad maisto trūksta, 
tai komunistai-rusai suma
nę apkaltinti kunigus, iškai
tant ir jį, ir visą religiją, 
ir primesti jiems, kunigams 
ir bažnyčiai-religijai, kad 
būk jie yra kaltininkai, kad 
dabar Lietuvoje maisto ne
są ir reikią jos žmonėms 
badauti.

Iš tokio kunigo Jankaus
ko teisinimpsi ir melavimo 
darosi tik juokas, net ir 
tragedijos metu. Visi Ame
rikos lietuviai žino, kurie 
tebeturi giminių Lietuvoje, 
kad dabar Lietuvoje žmo
nės netik ne badauja, ale 
tūlais atžvilgiais net ir per- 
sivalgo. Kitiems ir mums 
tūli giminės iš ten rašo ir 
bando duoti čionaitiniams 

I tūlus patarimus, ka valgvti 
I ir ko ne valgyti dėl sveika 
tos naudos. Jie sako, kad 
reikia nepersivalgyti rieba- 
lų-lašinių, nes tas kenkiąs 

| senatvėje sveikatai . Jie ir
gi taip darą — lašinius par
duodu, o valgą tik lėsąją 
mėsą.,

Jeigu jau Lietuvos darbi
ninkai žmonės pradeda pa
sirinkti, ka valgyti ir ko ne
valgyti, tai tas reiškia, kad

dienos metu
LLD 185 kp. susirinkimas, 

įvykęs kovo 10 d. “Laisvės” 
salėje, buvo pilnas entuzi
azmo ir naujų minčių, kaip 
padaryti susirinkimus skait
lingus ir veiklius. Padary
tas naujas tarimas visų 185 
kuopos narių naudai. Nu
tarta sekamą susirinkimą 
šaukti balandžio 14 d. 2 vai. 
dienos laiku, “Laisvės” salė
je.

Ta diena yra istorinė : 
1865 m. balandžio 14 d. 16- 
asis Amerikos prezidentas, 
kovotojas už vergijos panai 
kinimą, Abraham Lincoln 
buvo nušautas. Taigi tą 
dieną ne tik susirinkimą at
laikysime, bet ir Abrahamo 
Lincolno gyvenimą prisi
minsime. Visus LLD 185 
kuopos narius kviečiame su
sirinkti ir naujų narių pasi
kviesti.

Taipgi kuopa smarkiai 
rengiasi prie savo rengiamo 
koncerto, kuris įvyks kovo 
22 d., 2 vai. popiet, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Į šį pir
mą “Laisvės” salėje kon
certą ir tarybinių filmų ro
dymą kviečiame visus Di
džiojo New Yorko ir apy- ■ 
linkės lietuvius atsilankyti. ųe rusų.

Į LLD 2-os apskr. konfe
rencija išrinkti 8 delegatai.

Nariai, kurie dar neužsi
mokėję už 1964 met. duok
lių,' prašomi tuojau užsimo
kėti.

LLD 185 kp. fin. sekr.
J. Grybas

MIR E
Jonas Balnys mirė kovo 

i 15 d. Gyveno 387 So. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. Kūn|s t 
pašarvotas Ballas koplyčio
je (dir. A. Baltrūnas), 660 
Grand St. Laidotuvės įvyks 
kovo 18 d., Cypress Hills 
kapinėse.

Šią žinią pranešė telefo
nu brooklynietis M. Riske- 
V1C1US.

Klausimai ir atsakymai
Ar Kristijonas Donelaitis 

rašė ką nors vokiškai vo
kiečių būrams? — klausia

Phoenixe yra virš 8,000 be^ tymo popietę . Bet paaiškė-j smarkumų parodyti. Aišku,
------, j0 kad tą pačia diena mū-1 popiežius prizade.10 juos čia 

daug lyja net ir sniegti; J’ * f . ................................................
Pavažiavus iš miesto 80- 

uoju keliu, randasi didelis 
aeroplanų laužas. Mes ži
nome, kiek' lėšuoja pastaty
ti vieną karinį džetą — iki 
3 milijonų ir daugiau. Bet 
čia yra suversta tokių ir vi
sokių militarinių aeroplanų 
su militarinėmis žymėmis— 
US Navy, US Airforce, ir 
t. t. Čia jų yra suversta 
virš 10 tūkstančių. Vieni 
jau nublukę, kiti dar aiškio
mis spalvomis, bet padėti į 
laužą, suversti taip, kaip 
tik jovalas.
dolerių čia į šį laužą pa
skandinta?
pati valdžia nei Pentagonas 
nepasakytų.

Didelė dalis, o gal ir visi 
tie džetai dar buvo galima 
naudoti, bet juk yra nauji 
išrasti ir “daug geresni.” Ki
tus bilijonus dolerių sumo
kės mokesčių mokėtojai, iš 
to bus duoti kariniai užsa
kymai, iš to bus pelno sa
vanaudžiams fabrikantams. 
O be to, jei neduos naujų 
užsakymų, tai ir didelė da
lis darbų užsidarys, bus dar 
didesnis nedarbas. Argi tai 
nelogiška? Dirbk ir krauk 
į laužą, ir vis turėsi dar-

Rusų kultūrinis 
centras-parduotas

Daugeliui ir lietuvių gerai 
.žinomas Rusų-Amerikiečių 
namas, — kultūrinis cent
ras, — esąs Rivington gat
vėje, Manhattane. Tai aps
tas pastatas: pirmutiniame * 
aukšte užkandinė, gi antra
jame ir trečiajame—salės.

Čia vykdavo nemaža mi-^ 
tingų, koncertų, visokių 
kultūrinių pramogų. Pasta
to savininkai buvo pažim- 
gieji Niujorko rusai. Čia 
per keletą metų vyko ir mū
sų laikraščio “ Laisvės” 
bendrovės dalininkų suva
žiavimai.

Dabar šis pastatas jau ne- 
... Nebegalėdami jo 

išlaikyti rusai jį pardavė.
—Kas pirko? — klausiau 

savo informuotoją.
—Nupirko kaž kokia nu- 

ertorikiečių organizacini; 
dabar tame name puertori- 
kiečiai įsisteigs savo bažny
čia.

Gaila, kad taip atsitiko. 
Rusų veikėjai bėdavoja, kad 
neužtenkamai turi jaunimo, 
kuris būtų galėjęs tą centrą 
ilgiau palaikyti. Senieji iri
sai veikėjai palaipsniui 
miršta, jų gretos retėja, jė
gos silpnėja, ir neturi kas 
tęstų jų darbą tolyn. Ns.

jie turi daugiau maisto, ne- į Augustas Zeitz, iŠ Temple 
gu jiems reikią. O juk “ge- j pjjHs N. J.
raišiais smetoniniais lai- Atsakymas* Kr- Donelai- 
kais Lietuvos darbo žmones tis klebonavo dar lietuvis- 

ko j e Tolminkiemio para
pijoje ir jis rašė daugiau
siai lietuviškai. Ar jis bu
vo ką sukūręs ir vokiečių 
kalba, nežinome.

raišiais” smetoniniais lai- Atsakymas: Kr: Donelai-

labai džiaugėsi, jeigu kiek 
galėjo ištęsėti bile lašiniu - 
tauku ištisus metus. Pasi
rinkti nebuvo, kas kam ti
ko ar ne. •

O dabar mūs kunigužis 
Jankauskas bando mus pra
juokinti su kokiu ten mais
to trūkumu-badu Lietuvoje. 
Duodasi jausti, ar tik jis 
nebando mūs mintis nu
kreipti nuo to, kuo yra kal
tinamas.

“palaiminti, pabagaslovin • 
ti.” Jie išsirikiavo eilėje 
prie popiežiaus Pauliaus 
apartmentinio< ■ namo, kur 
jis gyvena net ant viršuti
nio aukšto. Bet ką gi, ug
niagesiai ant žemės, o po
piežius — bala žino kur pa
debesy. “Dvasiai šventai” 
susisiekimas prastas tarp 
popiežiaus ir ugniagesių. 
Popiežius tą žino; jis nebū
tų popiežius, jeigu to neži
notų. Paleisi “laiminimo 
dvasią” iš a u k š t u mos, tai 
bala žino, kur ji gali pa
taikyti. Todėl jis susitarė 
su ugniagesiais, kad jie at
vyktų su savo aukščiausio
mis kopėčiomis^ beveik patį 
dangų siekiančiomis, ir pri
liptų jie prie pat jo lango. 
Ot, tada, tai viskas klosis 
sklandžiai — katram popie
žius paleis “palaiminimą,” 
tai tam gali pataikyti sta
čiai kakton.' Taip' ir atsi
tiko. ..

Ugniagesiai iškilę net po 
kelis, ant tų mechaniškų 
aukštų kopėčių, o Paulius 
kad duoda, tai duoda palai
minimus uniagesiams, iš
lindęs pusiau pro langą...

Bet negaliu sakyti tikrai, 
ar šis šio popiežiaus aktas 
yra originalus. Gerai neat- 

| simenu, bet man norisi ma
nyti, kad aš mačiau spau-

šų broliai ukrainiečiai gra
žiojoje Niujorko salėje, 
Town Hall, • turės didžiulį 
koncertą poetui ir kovoto- 
jui Tarasui Ševčenkai pa
gerbti jo 150 gimimo meti
nių proga.

Nebūtų draugiška, nebū
tų gražu, jei mes, lietuviai, 
tą pačią dieną ir valandą 
turėtume atskira mitingą 
tuo pačiu veikalu. Todėl 
ALDLD 1-osios kuopos pro
jektuota poeziios skaitymo 
popietė nukeliama ant to
liau, o balandžio 5 dieną lie
tuviai raginami dalyvauti 
ukrainiečių re n g i a m a m e 
mitinge-koncerte.

Smulkiau apie šį ukrainie
čių koncertą bus pranešta 
kitose “Laisvės” laidose.

Narys

ten yra užtvankos ir nei 
vienas lašas vandens nežūs
ta be naudos. Dalį vandens 
gauna ir iš gilių šulinių, 
kurie yra išmušti iki 1,000 
pėdų į žemę.

Negalima praleisti nepa
minėjus, kad Phoenixas yra 
vienas iš gražesnių miestų, 
jam lyginasi tik Yucaipa 
(Kalif.). Tačiau turi gra
žesnius" kalnus, apaugusius 
pušelėmis ir kitais mede
liais. Gi Phoenixo kalnai 
Rryni kaip nudegusi, lava. 
Tokios išžiūros kalnai man 
atrodo “nedraugiški,” bet 
kitaip apie juos mano vie
tos gyyventojai—jų pasaky
mu, “tokių gražių kalnų 
niekur kitur nėra.” Ir tie
sa, labai lengva pastebėti, 
kad vietos gyventojai į 
juos įsimylėję, nes nekartą 
matai vieną kitą namą pa
statytą perpus įkištą kalno 
“šonkauliuosna.” Sakau, lai-, 
mė, kad žmonės ne visi pa
tenkinti vienu ir tuo pačiu 
daiktu, nes jei mes visi my
lėtum tik vienaip, tai viet
inis mes susikimštame, o 
vietomis liktų tuščia vieta.

Negalima užmiršti ir to, 
kad šis miestas yra skirtin- bo... Tai kasimas duobės 
gesnis už daugelį kitų dar kapitalistinei sistemai. Kas I patarė LDS 3-čios apskri- 
ir tuo, kad čia labai aiškiai ją kasa? 
skiriasi varguomenė nuo 
geriau ekonomiškai stovin- — 
čių: šiaurinė miesto dalis JAUKIA PRIE N Y

New Yorkas. — Kelių 
dienų lietus pašalino mies
tui vandens stoką.

A. Gilman

Kiek bilijonų

Veikiausiai ir

Dzūkelis

New Yorkas. — 1964 me
tais čia jau buvo 18,600 au
tomobilių nelaimių. Nelai
mėse buvo 194 žmones už
mušti ir 10,135 sužeisti. .

New Yorkas. —Sulaukus 
81 metų amžiaus mirė lio
vęs kumštininkas Joseph L. 
Gordonas.

New Yorko apylinkės 
LDS kuopoms

Šiuo kreipiuosi į LDS 3- 
čiai apskričiai priklausan
čias LDS kuopas artėjančio 
LDS seimo reikalu. Kadan
gi LDS centras turi pinas 
rankas visokių reikalų pri
sirengime prie seimo, todėl

Motery klubo narėms
Trečiadienį, kovo 18 d., 

7:30 vai. vakaro, Laisvės 
salėje, įvyks Moterų Klubo 
susirinkimas.

Bus pateiktas raportas iš 
įvykusio Moters Dienos mi
nėjimo. Taipgi bus kas nors 
naujo — sužinosime, kai 
sueisime.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

New Yorkas.—New Yor- 
ko mieste automobilių ap- 
draudos kompanijos suma
žino apdraudą nuo 10 iki 15 
procentų. 

(

N-tw Yorkas. — Kovo 11 
dieną lijo su sniegu, auto 
vieškeliai buvo slidūs, tai 
ant East River vieškelio 
vienoje vietoje susikūlė net 
34 automobiliai. Buvo su
žeistų.

turi gražius bulvarus, mu-1 
ziejus, bįbliotekas, parkus, 
gražias aikštes, gėlynus, gi 
pietinėje miesto dalyje rasi
me geležinkelius, sandėlius, 
dirbtuves, kokios jau čia 
yra įsisteigusios, gatvės ne
asfaltuotos, nėra šaligatvių, 
viskas paskendę dulkėse, 
•kurias sudaro rudas smėlis. 
Čia matai lūšnas, moterys 
ir vaikai basi, dar ir gry

MOKYKLŲ BOIKOTO
New Yorkas. — Komite

tas kovai už negrų vaikų 
lygias teises su baltaisiais 
šaukė Antrąjį mokyklų, boi
kotą, pirmadienį, kovo 16 d. 
Organizatoriai numatė, kad 
jis turėtų būti dar didesnis 
ir už pirmąjį. Apie rezulta
tus bus parašyta sekamame 
“L” numeryje.

i ties komitetui pasirūpinti j 
sudaryti iš New Yorko apy
linkės kuopų talką į vai- (]oje įokį paę “trick come- 
riems darbeliams atlikti. dy” aktą 1 o š i a n t ir vieno 
Būtų gerai, kad kuopos pa- ankstyvesnio popiežiaus.
skirtų ne mažiau kaip po du 
narius į šiuo reikalu pasi
kalbėjimą su Centro valdy
ba. Žinoma, gali dalyvauti 
ir daugiau.

Pasikalbėjimas bus atei
nantį sekmadienį, kovo 22, 
“Laisvės” salėje. Pradžia 1 
vai. dieną. Pasikalbėjimas 
nesitęs. ilgai,—būkite laiku.

Apskrities sekr. P. š. | jos, kuriojė^fjis yra dabar

Trečias aktas atkreipė 
daugiau lietuviams dėmesio. 
Čia kunigas Lionginas Jan
kauskas, pataikęs atsidurti 
Brooklyne, kur jo Lietuvos 
liaudies teismo ranka nepa
lies.

Kunigas Jankauskas su
manė, sulošti komediškų vo
devilio aktą.iš tos tragedi-

AMERIKINĖ PREMJERA 
Penktadienį, Kovo 20 d.!

Nesusipratimas apie įvykius 
gyvenime, pradeda nepaprastą 

avantiūrą Maskvoje...

ARTKINO 
pastatymas plačiame ekrane.. 

EKSTRA:
“ULANOVA” 

jos gyvenimas ir mienas.
Durys atdaros kasdien 11:45 ryte 

CARNEGIE HALL CINEMA 
7th Ave. ir 56th^ St.

Tel. PL. 7-2131

DU ŽODYNAI JUMS
/

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi* bei išaiškinami

į 511 Puslapių — Kaina $3.50 ’

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50
t.

Gaunami “Laisvės” Knygyne
l

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

LAISVE j
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 17, 1964




