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KRISLAI
Fašistinis vidurkis 
Kryžiuota Lietuva 
įdomūs Morkaus raštai 
Bimba bus Chicagoje

Piety Vietnamas ir 
J. Valstijų planai

New Yorke įvyko antras 
mokyklų boikotas

Prezid. DeGaulle ir 
Lotynų Amerika

— Rašo J. Gasiūnas —
Tūlas J. Jakštas smetoninin- 

kų “Dirvoje” rašo, kad “An
tanas Smetona — vidurio ke
lio žmogus ir politikas.”

Kokio gi vidurio buvęs Lie-- 
tuvos diktatorius galėjo būti?! 
Suprantama, fašistinio vidurio. 
Jis/daug mokėsi iš Hitlerio ir 
Mussolinio. Smetona ieškojo 
/auksinio vidurio” fašistinėje 
ašyje.

Lietuvos liaudis, tačiau, pa
sirinko kitą kelią, kuris veda 
šalį į socializmą. Tada Sme
tonai teko nešti savo kudašių

je.
J. Valstijos ginkluoja ir 

aprūpina Pietų Vietnamo 
armiją, kiekvieną dieną

rapor tas ir 
pa-

tur! apie 
marinin- 
lakūnų.

Washingtonas. — Grįžu
sio iš Pietų Vietnamo R. 
McNamaros 
prezidento Johnsono 
reiškimas rodo, kad JAV
dar daugiau bris į karą 
Pietų Vietname.

Dabar ten JAV 
.18,000 karininkų, 
ku, pėstininkų ir
Vietnamo partizanai dažnai 
nušauna JAV malūnspar
nius ir žūva amerikiečių, 
nes jie dalyvauja kare Pie
tų Vietnamo valdžios pusė-

pas savo mokytoją Hitlerį ir 
ten prieglaudą gauti.

Kiek girdėt, lietuviški “va- 
difiotojai” bandys Lietuvą “iš
gesinti” New Yorke rengia
moje pasaulinėje parodoje.

Tuo klausimu rašydamas. K. t 
č. “Naujienose” nusiskundžia, į 
kad parodos vietoje ruošia-J 
mas pastatyti “lietuviškas” 
kryžius, kainuojąs apie $4,- 
000. Nepatenkintai jis stato 
klausimą : “Argi lietuviai nie
ko kito ir nebeturi, kaip tik 
l&yžių kryžius?”

Tarptautinėse parodose 
Chicagoje lietuviškieji “veiks
niai” irgi pasigarsino tik' 
“kryžių kryžiais.”

Jis’ norėtą, kad 
Lietuva būtų geriau 
ta, negu tik kryžių 
Lietuva.”

“gražioji 
pagarsin- 
ir kryžių

Ar gi galima ko gero tikė
tis iš visokios šersties “veiks
nią,” kurie nuolat ir nuolat 
kokiais būdais niekina atgi
musią Lietuvą, jos suklestėjusį 
kultūrinį gyvenimą?

Kiekvienam kiek blaiviau 
mąstančiam žmogui turėtų bū
ti aišku, kad “veiksniai” trokš
ta gražinti į Lietuvą kryžių ir 
Bryzelių gadynę, kurioje liau- 
(T/s būtų priversta dvasiški jos 
ir dvarininkijos jungą vilkti.

Bet tos dienos jie niekad 
nesulauks. Nebėra jėgos Lie
tuvą grąžinti į “kryžių ir kry
želių” gadynę.

amerikiečiams tas atsieina 
po $1,500,000. Jungtinių 
Valstijų militarines jėgas 
ten komanduoja generolas 
Paul D. Haekinsas.

McNamara raportavo, 
kad dabar Pietų Vietnamo 
militarist!] generolo Kha 
nho jėga§ sudaro # 380,000 
vyri] armijoje ir žandarų 
pulkuose, gi partizanu or 
ganizuoti daliniai turi tik 
apie 35,000. Kaip matome, 
tai ginkluotų jėgų skaičius 
labai skirtingas. Kodėl val
džia neįveikia partizanų? 
Tik todėl, kad su partiza
nais eina milijonai žemdir
bių, žvejų ir • darbininkų 
bei kitų vietnamiečių.

New Yorkas. — Pirma
dienį, kovo 16 dieną, New 
Yorko mieste įvyko antras 
mokyklų boikotas. Boikotą 
organizavo tas pats komi
tetas, kuris buvo surengęs 
pirmąjį boikotą vasario 3 
dieną.

Dabar į mokyklas neatė
jo 267,460 mokinių ir ne
mažai mokytojų. Buvo rei
kalaujama to paties,

kyklas boikotavo pradinių 
mokyklų mokiniai, kurių 
neatėjo 211,600.

Mokyklų tvarkytojai pri
ėmė boikoto komitetą, ku
ris įteikė reikalavimus, j čia. 
Prieš kelias dienas jie prie- į

Mexico City. — Kovo 15 
dieną čionai atvyko Pran
cūzijos prezidentas Charles 
De Gaulle. Meksikieč i a i 
karštai sveikino žymų sve

De Gaulle 10 dienų pra-

UNIJISTAI KOVOS 
Už J. HOFFĄ

Washingtonas. — Tyms- 
terių unija ves kovą prieš 
neteisingą Chattan o o g o s 
teismo sprendimą apkalti
nant unijos prezidentą Ja- 
mesą Hoffą.

Tymsterių unija yra vie
na iš skaitlingiausių ir ga
lingiausių mūsų šalyje, nes 
ji turi 1,700,000 narių.

KALBOS IR DARBAI 
SKIRIASI

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Valstybės 
departamento sekretorius 
D. Ruskas vėl sakė, kad 
būk JAV “plečia užsienio 
prekybą”. Bet žodžiai nesu
derinami su darbais, nes 
dar šimtai dalykų nelei* 
džiami parduoti socialisti
nėms šalims.

Už pasitraukimą 
iš Piety Vietnamo

Washingtonas. — Demo
kratas senatorius Ernest 
Greuningas iš A1 a s k o s, 
griežtai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos pasi
trauktų iš Pietų Vietnamo. 
Tarp kitko jis sakė:

“Netolimoje ateityje, jei
gu bus tęsiama JAV inter
vencija, tai ji bus pasmerk
ta, kaip kriminalystė...

Aš klausiu jumis, tėvai ir 
motinos: Jeigu jūsų sūnus 
verstinai paimtas į militari- 
nę tarnybą būtų užmuštas 
P. Vietname, ar jūs jaustu
mėtės, kad jis žuvo už mū
sų šalį? Aš jausčiausi prie
šingai, kad jis žuvo kaip 
klaidų auka”.

IŠ VISO PASAULIO

kalaujama to paties, kaip dalyse, kad nereikėtų 
ir pirmąjį kartą—lygių tei- kus vežioti 
siu negrų vaikams su bal- ■ dalis.
tųjų vaikais, kad į mokyto- j ------
jų eiles priimtų daugiau ne- Į New Yorkas* — Negrų 

I grų, kad nebūtų diskrimi- kraštutinis muslimų vadas 
nacijų prieš negrų, puerto- Malcolm X sako, kad 1964 
rikiečių ir kitų mažumų j metais bus fizinių kovų 
vaikus. i tarp negrų ir baltųjų. Jis

: “Baltieji bus pri
trenkti, kada jie suras, jog 
paklusnus verggTs pavirto į 
liūtą. Būtų geriau, jeigu 
baltieji ta anksčiau supras
tu”.

. u juv kictuuic iv uieiiųi piet
inė ir komitetą nuo 15,000 I jeįs Meksikoje ir Prancūzi- 
marsuotojų, kurie reikalą-1 jos Qvįnėjoje ir Martinique 
vo statyti daugiau mokyklų i sa]ose 
tirštai apgyventose miesto I 

i vai- i

dentas suvaidino didelę rolę 
išlaisvinime Prancūz i j o s 
kolonijų Afrikoje.

De Gaulle užėmė realisti
nę poziciją ir linkui milži
niškos Kinijos. Jis reikalau
ja. kad, JAV intervencija 
būtų sulaikyta Pietų Viet
name, o leistų pietrytų Azi
jos tautoms pačioms savo 
reikalus . tvarkyti. Nėra 
abejonės, kad jo apsilanky
mas turės įtakos ii* į Loty
nų Amerikos šalių santy
kius su Kuba.

Mexico City. —Prancū-

I p

buvo pastatyta I sako:
prie 850 mokyklų, bet jokių 
incidentų nebuvo, nes boi
koto organizatoriai ragino 
dalyvius laikytis ramiai ir 
tvarkiai. Daugiausiai mo-

De Gaulle apsilankymas 
. Meksi k o j e ir L o t y n ų

i kitas miesto . Amerikos srityje turės di- 
į dėlės svarbos. Yra faktas, 
kad Lotynų Amerikoje at
bunda nacionalistinis judė
jimas už politinę ir ekono- zijos prezidentas De Gaulle 
minę laisvę, už pasiliuosavi- nuo Tautinio palociaus bal
iną iš po JAV kapitalistų | kono kalbėjo ispaniškai į 
galios. Prancūzijos prezi-1 225,000 minią.

JAV prezidentas reikalauja 
vęikti prieš skurdą n

JAV kongresmanai 
nesikeis algą

Washingtonas. — JAA) 
Atstovu butas 222 balsai'! 
prieš 184 nusitarė nepasi- 

bus 
dėl 

tar-

MUŠA MOKYTOJUS
New Yorkas. — Mokyto

jos ir mokytojai reikalauja 
policijos protekcijos. Per 
mėnesi buvo sumušta virš 
20 mokytojų.

Daugumoje atsitiki m ų 
grupės mokinių puolą Mnt 
mokytojų, bet buvo ir tokių 
atsitikimų, kada mokymosi 
amžiaus jaunuoliai puolė 
mokytojus lauko pusėje, 
matomai, kad jie% atėjo iš 
kitų mokyklų.

Washingtonas. — Prezi- neteko vilties savo mokslą 
dentas Johnsonas įteikė 
Kongresui pasiūlymą veikti 
prieš neturtą ir skurdą. Jis 
sako, kad mūsų šalis užtek
tinai yra turtinga, industri
niai galinga, kad neturėtų 
būti vietos vargui, skurdui 
ir neturtui.

O betgi šalyje yra daug 
vargo ir skurdo, kuris, ypa
tingai jaunimą, veda prie 
prasikaltimų.

Jungtinėse Valstijose yra 
26,000,000 jaunuolių tarp 
16-kos ir 24-rių metų am- 
žiaus. Apie 7,500,000 jau- stijoms $315,000,000 pagal- 
nuuolių metė mokslą, nes bai jaunuolių.

pritaikinti gyvenime.
Tarp bedarbių virš 

procentų sudaro jaunuoliai, 
kurie neturi industrinio pa
tyrimo, tai. yra 1,200,000 
jaunuolių bedarbių, jų tar
pe vienas ketvirtadalis neg-1 
rai.

Prezidentas siūlo, kad į 
Kongresas skirtų iš federa
linio iždo $412,500,000 pa
galbai bedarbių jaunuolių, 
suradimui darbų jiems ir 
lavinimui darbų.' Taipgi jis 
siūlo, kad federalinė vy
riausybė dar paskolintų vai-

12

kelti 'sau algų, kartu 
nepakeliama ir algos 
1,700,000 i federalinių 
liautoji!.1'

• ■ • i

Dabar JAV kongresma- 
nąi gauna po-$22,500 ąlgos 
per metus, turi apmokamus 
sekretorius ir, kitokių fi
nansinių privilegijų. Biliu- 
je buvo siūloma dar pakelti 
po $.10,000 metams.

Bet kada opozicija parei
kalavo, kad balsavimai bū
tu vardošaukiu, o šiemet 
bus kongresmanų rinkimai, 
tai jie ir pasibijojo balsuo
ti už algų pasikėlimą.

NEGRe KANDIDATUOS 
Į JAV KONGRESU .

Selma, Ala. —Pirmu kar
tu nuo negrų paliuosavimo 
iš vergijos negrė Amelia 
Boynton kandidatuos į kon- 
gresmaną Alabamos 4-tame 
distrikte prieš Kennethą 
Robertsą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Per kelis I New Yorkas. — JAV di- 

t_ I ___ • ___Trentonas. — '
mėnesius ant New Jersey
Turnpike vieškelio įvyko 
LlOO^automobiliu nelaimiu.7 V v

Kur automobiliuose buvo 
apsaugos diržai,' jų kelei
viai mažiau nukentėjo.

Rio De Janeiro. — Brazi-Jungtinės Tautos, N. Y.—
Liaudiškų šalių atstovai Ii jos prezidentas Joan Gou- 
kreipėsi į Jungtines Tau
tas, kad sulaikytų reakcinę

j Pietų Afrikos Respubliką,
Labai įdomus aprašymas. Rurį siekia nužudyti devy

nis komunistus, žymius an-
P. Grigaičio sekretorius, tai tifašistinius kovotojus, 
gerai žino, ką jis rašo. x

Beje, vienas kitas mūsą 
skaitytojas klausia, kaip “Tė
vynės Balsą” įsigyti. “T. B?’ 
Adresas: Vilnius, Lenino aikš- 
nė 15, Lithuania, USSR.

Vilniuje išeinąs “Tėvynės 
Balsas” dabar spausdina Chi
cagoje gyvenusio Albino 
Morkaus raštą: “‘Vaduotojai’ 
iš arti?’

Kadangi Morkus buvo “va
duotojų” ALTo sekretoriaus

Antanas Bimba rašo, kad 
jiems Floridoje gerai vyksta 
atostogauti. Pabuvojo St. Pe- 
tersburge, paskui Fort Lau
derdale, o dabar — Miamio 
mieste apsistoję pas Gabrė
nus.

Kovo p a b a i goję jau bus 
Floridą apleidę ir net Chica- 
gą pasiekę. Kovo 29 d. ten 
ruošiamas masinis mitingas 
Bimbos pilietybei ginti.

Atrodo, kad balandžio pra
džioje jie grįš New Yorkan. ■ 
Laukiame.

Komitetas įgaliotas darbuo
tis, kad geriau prie LLD na
cionalinio suvažiavimo pasi
ruošti. Suvažiavimas, kaip ži
nia, įvyks liepos 4 d., New 
Yorke.

lartas kreipėsi į Kongresą 
ragindamas legalizuoti Bra
zilijos Komunistų partiją.

Prezidentas pasirašė 
įstatymą konfiskavimui že
mių po 7 mylias į 'abidvi 
puses nuo geležinkelių ir 

1 plentų ir jų atidavimą beže
miams ir mažažemiams.

AFL-CIO Sheet Metal Work
ers Int. Association 28 loka- 
las New Yorke, turintis 3,300 
narių, per 76 savo gyvavimo 
metus nėra nei vieno negro i 
savo tarpą įsileidęs.

Tai kokia gėda! Nesupran
tama, kaip AFL-CIO vadovy
bė tokią padėtį toleruoja. Juk 
konvencijose nusitariama vi
sokią rasinę diskriminaciją 
.naikinti visur, kur tik ji 
sireiškia. Ar dar ilgai ji 
unijose toleruojama?

Karačis. — Kašmyro sri
tyje 50,000 mosulmonų at
bėgo iš Indijos pusės, o iš 
Pakistano apie 20,000 bu
distų ir krikščionių pabėgo 
į Indijos pusę.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos spauda rašo, kad trys 
JAV kapitonai, kurie buvo 
nušauti su bombonešiu 
“RB-66”, bus teisiami, kaip 
šnipai.

pa
bus

<. LLD 2-osios apskrities kon
ferencija, įvykusi kovo 15 d., 
“fcųsvės“ salėje, buvo visapu
siškai sėkminga.

Komiteto raportai buvo 
trumpi ir brandūs. Užgirtas 
chicagiečių iškvietimas lenk-' 
tyniuoti naujų narių įrašymu, 
Be( jokio vargo buvo išrinktas 
apskrities komitetas.

Malarija kasmet nusineša 
apiez2 milijonu žmonių gyvy
bių, nurodo Jungtinių Tautų 
pasaulinė sveikatingumo or
ganizacija.

ši organizacija turi išdirbus 
planus malarijai sukontroliuo
ti, bet reikia visų valstybių 
bendros paramos.

Tokio. — Joponijos eko
nominė gamyba 1963 m. pa
siekė 197 procentus imant 
už 100 procentų 1948 m. ga
mybą, o Jungtinių Valstijų 
tik 113 procentų.

New Delhi.— Indusai nu
kovė 5 pakistaniečius nau- 

’ jame pasienio susirėmime.

NAUJAS JAV KARO 
LAIVAS

Washingtonas. — Puget 
Sound karo laivyno statyk
loje baigtas statyti naujas 
karo laivas “Sacramento”, 
53,000 tonų įtalpos. Jis yra 
naujos rūšies karo laivas, 
nes tarnaus kaip naftolai
vis, amunicijos sandėlis ir 
mažesnių laivų bazė.

PREZIDENTAS MATe 
POTVYNIUS

Erlanger, Ky. — Prezi
dentas Johnsonas skraidė 
virš pavasario potvynių, 
nuo kurių kenčia septynių 
valstijų Ohio slėnio gyven
tojai.

Nuo potvynių jau nuken
tėjo apie 150,000 žmonių. 
Nuostoliai siekia $500,000,- 
000. \

KVIEČIA Į TALKĄ
Briuselis. — Walter Ros- 

tows, JAV Valstybės de
partamento planavimo ta
rybos prezidentas, kviečia 
kitus NATO narius į talką 
pietrytų Azijoje “nugalėji
mui komunistinio p a v o- 
jaus”.

RUOŠIA TURKŲ-PERSŲ
NAUJĄ GELEŽINKELĮ
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos ’paskolino

nui) apie $20,000,000 nutie

' džiausiąs naftolaivis “Man
hattan”, 105,000 tonų įtal
pos, veš į Tarybų Sąjungą 
70,000 tonų kviečių.

Saigonas. —JAV prisiun
tė į Pietų Vietnamą šnipiš- 

jie 
bus naudojami prieš parti
zanus, ar kaimyniškas so
cialistines valstybes, tai ne
pasakoma.

. - . - . tv.,,. Hanojus. — Kinija, Šiau- ku “U-2” lėktuvu. Ar
Simui naujo gelezmke io r-g yįetnamas įr Kambo-
290 mylių ilgio. Jis sujungs 
Turkijos ir Persijos gele
žinkelius.

dža svarsto, kaip bendro
mis pastangomis atmušti 
JAV agresiją.

Į ALBANY SUMARšAVO 
, 4,000 ŽMONIŲ

Albany, N. Y. — U'ž* neg
rų lygias teises ir darbus 
maršavime dalyvavęs Mike 
Davidov rašo “Workeryje”, 
kad iš 34 miestų buvo sužy- 
giavę virš 4,000 žmonių. 
Jie atvyko traukiniais, au
tobusais ir automobiliais.

Oras buvo prastas—sni
go, bet tas nesulaikė laisvės 
kovotojų.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Rockefelleris sako, 
kad Goldwateris, norėda
mas patapti kandidatu į 
prezidentus, veda klaidi
nančią propagandą.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Prie Juhgt. Tautų buvainės 
demonstra v o virš 2,000 
žmonių reikalaudami, kad 
Vakarai nesikištų į Kipro 
vidaus reikalus.

Už LAISVĘ ŽODŽIO

New Yorkas. — Civil Li
berties unija kreipėsi į tele
vizijos ir radijo savininkus, 
jų programų tvarkytojus, 
kad per tinklus būtų leista 
kalbėti ir JAV Komunistų 
partijos atstovams.

Lima, Peru. —Amazonės 
srityje indėnai apsupo ir 
laiko tyrimo komisiją, ku
rioje yra 30 civilinių ir 10 
kareiviu, c.

Havana. — Tarybų Są
junga suteikė Kubai kredi
tan apsausinimo ir drėkini
mo mašinų už $15,500,000.

Alžyras. — Prancūzija 
panaikins Sacharoje atomi
nių bombų bandymų įren
gimus.

Dallas, Texas. —žmogžu
dys Jack Rubis grasina nu
sižudyti kalėjime, nes būk 
“jury” jį neteisingai? nutei
sė.

Washingtonas. — JAV 
militaristai Pentagono cen
tre ruošia, naujus planus 
dar didesniam apsiginkla
vimui.

Montrealis, Kanada. — 
Kovo 15 dieną čionai apsi* 
vedė artistai Elizabeth Tay
lor ir Richard Burton.
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Jack Ruby nuteistas mirti
š. M. KOVO 14 d. Teksu valstijoje, Dalias mieste, 

baigėsi buvusio Čikagos gengsterio Jack Ruby (Rubio) 
teismo procesas. Prisaikdintieji teisėjui—astuoni vyrai 
ir keturios moterys—surado, kad kaitinamasis Ruby 
1963 m. lapkr. 24 d. nušovė tariamąjį prezidento Kene
džio užmušėją Lee 0swaldą iš .anksto apgalvojęs—už
mušė blogais tikslais, todėl pats Ruby turi būti užmuš
tas elektros kėdėje. Rubio teismo procesas tęsėsi apie 
mėnesį laiko—prasidėjo š. m. vasario 17 d.—baigėsi ko
vo 14 d. •

Tenka pažymėti, kad šis Rubio teismo procesas bu
vo, iš tikrųjų, tęsinys to, kas įvyko praėjusių metų lap
kričio 22 d. Dallaso mieste—tęsinys tragedijos, kai buvo 
užmuštas prezidentas Kenedis.

Buvęs Čikagos gengsteris, vėliau saliūno-kabareto 
.savininkas Dallaso mieste, Jack Ruby, nušovė Lee Os- 
walda, kai tas buvo surakintas policijos rankose ir poli
cijos nuovadoje. Tai,’ kaip Ruby Oswaldą nušovė, matė 
milijonai amerikiečių, stebėję televizorius, nes visa tai 
buvo televizuojama!

Taigi šis Rubio teismo procesas buvo labai papras
tas: nereikėjo jokių liudininkų, kurie būtų sakę, kad jis 
0swaldą nušovė. Tai matė visa tauta, tai matė visas pa
saulis. Dėl to nei teisiamojo advokatams nereikėjo saky
ti, kad jis yra nekaltas avinėlis, kad Rubis Oswaldo ne- 
nųšovė.

Rubio advokatai, gindami jį teisme, tik bandė įti
kinti teismą, kad jų ginamasis asmuo, tą minutę, kai jis 
Oswaldą nušovė, buvo pamišęs, todėl, einant Teksu vals
tijos įstatymais, neturėtų būti baudžiamas mirties baus
me.

Bet valdžios liudininkai, ypatingai policmenai, liudi
jo, kad Ruby nebuvo pamišęs, kad jis iš anksto planavo 
0swaldą nužudyti! , , ’ 1 . ‘

Visa tai ir paveikė džiuriftienus; ir jie nutarė, kad 
pats Ruby turi būti nužudytas. . 1 ’ 1

Nusmerktojo advokatai sako, kad jie apeliuos į 
aukštesnius teismus,, reikalaudami atmesti šio1 teismo 
sprendimą. Kąip ten toliau bus,’.liekasi Telaukti ii1 pa
matyti. J ’ *•' ■' b-* 7 ’ ‘•' > V-
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AR DALLASO TEISMAS gerai padarė, nusmeik-( 

damas gengsterį Ruby mirčiai, mes čią nesiimame 
spręsti. Nei mes, nei koks kitas doras žmogus, pagaliau, 
dėl jo nuteisimo ašaros neišlies. Mes ne kartą esame pa
sisakę, jog būtų daug geriau, jei iš viso mirties bdusmė 

• būtų panaikinta ne tik mūsų šalyje, o ir visame pasauly. 
.Bet čia jau kitas klausimas.

Mums ir visam pasauliui rūpėjo ir teberūpi klausi- 
”mas tas: ar Rubis turėjo prikišęs savo nagus prie prezi

dento Kenedžio nužudymo? Buvo sakyta, buvo skelbta, 
..kad jis dalyvavo tame baisiame suokalbyje. Bet teisme 

šis klausimas nebuvo iškeltas, nebuvo nei paliestas.
Jeigu Rubis bus, kaip teismas nutarė, nužudytas, 

aišku, jis niekad negalės pasakyti, ar jis dalyvavo pre
zidento Kenedžio nužudymo sąmoksle, ar nedalyvavo. 
Jei jis būtų paliktas gyventi, tai gal ateityje kada nors 

‘išsiplepėtų.
Bet jei Rubis ir bus nužudytas, tai dar ne tuoj. Už 

' jį stoja įžymūs advokatai, kurie pasiryžę daryti visą, 
kad ju ginamasis asmuo, Oswaldo užmušėjas, nebūtų 
nužudytas. Jie apeliuos į aukštesnį teismą Teksu valsti
joje, jei ten pralaimės,—į federalinį teismą, ir žada eiti 
net į patį šalies Aukščiausiąjį teismą. Visam tam ims 

‘ apie dvejus metus laiko.
O prezidento Kenedžio užmušimas vis dar tebestovi 

4 klausimo ženkle.

Kas ką rašo ir sako
BRITŲ DARBIEČIAI 
APIE “APSIGYNIMĄ”

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Britanijos darbiečių ’lyderis 
Harold Wilson sako, kad jei
gu Britanijos valdžią ’paimtų 
darbiečiai, tai jie išsižadėtų 
nuklinių ginklų. Darbiečiai 
norį, kad nuklinėmis jėgomis 
būtų tiktai dvi — Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga. 
Jis nebijo, kad Britanija ne
turėtų nuklinių ginklų.

Kai kas gali pasakyti, kad 
jo politika yra defytistinė. To
li gražu. Joki nukliniai gink
lai Britanijoje nepajėgtų ap
saugoti Britanijos nuo sunai
kinimo atsitikime nuklinio ka
ro. Tai kam tuomet jie nau
dingi? Kam leisti pinigus to
kiems ginklams?

Tas pats ir su Kanada. Nu
kliniai ginklai, kuriuos Kana
dos Vyriausybė įsigijo, nesu
teikia apsigynimo,, apsaugos. 
Už tai, kad nukliniame kare 
būtų tiktai naikinimas vieni 
kitų, be jokio apsigynimo.

Dar vienas dalykas, kurį 
reikia visiems įsidėti į galvą: 
ir Kanados bombos, sprogda
mos naikinant priešo bombas, 
paskleistų pavojingą radiaci
ją. Kitaip sakant, savos bom
bos prisidėtų prie padidinimo 
radiacijos. Tai koks čia 
sigynimas?

Humoristas Will Rogers

ap

LIETUVOS 
MOKSLININKAI 
TARĖSI

Elta praneša iš Vilniaus:
š. m. kovo 9 d. prasidėjo 

Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos visuotinio susirinkimo 
sesija. Mokslininkai svarsto 
ataskaitą apie akademijos 
1963 metų veiklą ir mokslinio 
tyrimo darbų planą 1964-1965

Sesiją atidarė respublikos 
Mokslų akademijos preziden
tas profesorius J. Matulis/ 
Ataskaitinius pranešimus 
tvarstomu klausimu .padarė 
Lietuvos TSR. Mokslų akade
mijos prezidiurpo . .vyriausiasis 
mokslinis sekretorius akade
mikas K. Meškauskas ir sky
rių akademikai - sekretoriai: 
fizikos-technikos ir matemati
kos mokslų — profesorius P. 
Brazdžiūnas, chemijos ir bio
logijos mokslų — profesorius 
V. Girdzijauskas ir visuome
ninių mokslų — profesorius 
K. Korsakas.

Sesijos dalyviai išklausė 
taip pat Lietuvos TSR Moks
lų akademijos prezidento pro
fesoriaus. J. Matulio praneši
mą apie mokslinio tyrimo dar
bų 1966-1970 metais uždavi
nius, kuriuos iškėlė TSKP CK 
gruodžio,ir vasario Plenumai.

Sesijoje dalyvauja Lietuvos 
KP Centro Komiteto sekreto
rius J. Maniušis.

Raseiniai. Prie žemaičio paminklo.

APIE PADYKĖLIUS
Pastaruoju metu mūsų 

didmiesčiuose — ypatingai 
Niujorke ir Čikagoje — tū
li padykę vaikai pradėjo 
mušti... savo mokytojus. 
Kas Čia pasidarė? Kodėl 
užpuolė tokia “liga”?

Tuo klausimu aną dieną 
paraše “Vilnyje” pastabas 
L. Jonikas. Jis sako:

Kodėl Čikagos mokyklose 
taip pašlijo mokinių discipli
na?

Mokytojai, ypač moterys, 
skundžiasi, kad mokiniai juos 
apspardo, veidą apdrasko na
gais, plaukus rauna.

Kita sakė, kiekvienoje kla
sėje reikia pastatyti ginkluo
tą policistą. Kitaip mokinių 
nębus galima sudisciplinuoti.

“Jie smogia žaibo greitu
mu... Tūlose mokyklose pu
sę mokinių reikėtų išmesti,” 
sakė ji.

Klausimas—kodėl ?
Atsakymo gal reikėtų ieš

koti ne ten, kur tūli mandra-t 
pypkiai nurodo.

Manding, tai išdava šalto
jo karo. .Na, sakysime, kokia 
ateitis laukia jaunų paauglių?

Gal Pietinio Vietnamo 
džiunglės. Gal vienoje kurio
je iš virš 300 karinėje bazėje 
užsieniuose! Arba—bedarbių 
gretos.

Padėtis tikrai nesveika.

Senesnieji Amerikos lie
tuviai dar gerai atmena 
humoristą-pokštininką Will 
Rogersfą, kuris su virvuke 
(lariat) teatruose išdarinė
davo visokius pokštus. Vo- 
devilinio teatro epochoje jis 
buvo gana spalvinga asme
nybė.

Will Rogers buvo Chero
kee genties indėnų kilmės 
vaikas, gimęs (1879 m. lap
kričio 4 d.) ir augęs Indėnų 
Teritorijoje! Oolagah kai
me, vėliau tapusiu Oklaho
ma valšt. dalimi. Jis užau
go, kaip sako, “balne,”—iš
moko jodinėti vos pradėjęs 
vaikščioti.

Will Rogerso biografija, 
tai šio krašto liaudies sū
naus epiška apybraiža. Vi
sas jo “mokslas” buvo įgy
tas kaimo pradžios mokyk
loje. Jis negalėjo anglų 
kalba taisyklingai nei rašy
ti, nei kalbėti. Jis nebuvo 
lavintas novelistas, nieko 
nežinojo apie teatrą ar vai
dybos techniką. Jis dirbo 
ūkiuose “kaubojų” (gyvulių 
kaimenės saugotoju), gau
damas už tai 25 dolerius 
per mėnesį.

Tačiau, nežiūrint šio ribo
tumo, jis tapo didžiausia te
atro atrakcija, pirmeiliu 

■ vaidintoju (jis “vaidino” 
pats save) ir pri p a ž i n t u 
rašytoju. Jį gaudyte gaudė 
teatrų agentai, mokėdami 
jam pasakiškai aukštą ho
norarą. Jį kviesdavosi į sve 
čius net šalies prezidentai 
ir įvairūs kiti kultūrininkai. 
Kai išduodamas jam pasą 
valdininkas paklausė —“Ar 
esi amerikietis?” Willas jam 
atsakė: “Well, mano žmo
nės neatplauke į šį kraštą 
laivu Mayflower kaip pil- 
grimai, bet jie tą laivą pa
sitiko”!.

Will Rogerš'!buvo geras 
pasakorius. Jo sąmojų mė
go kiti jo draugai “kaubo
jai.” Jie visi sutiko, kad jų 
Willas yra talentingas- hu
moristas . Jojikų rungtynė
se, ar virvės, kilpos žaidi
mu o s e, Willas laimėdavo 
premijas už “gerą pasiro
dymą.”

Will Rogers anksti pajuto 
nenuoramos gyslelę; jį vi
liojo platesni horizontai, ke
lionių pomėgis. Su kitu sa
vo draugu “kaubojų” jis iš
plaukė krovininiu laivu, 
kaip samdinys, Buenos Ai
res (Geroji žvaigždė), Ar
gentiną (Sidabro šalį). Ten 
“pampose” (stepėse) jis ta
po “gaučo”: ganė kaimenes, 
karštais įspaudais rūšiavo 
gyvulius ir pan. Jo alga bu
vo — keturių Amerikos do
lerių ekvivalentas mėnesiui. 
Tačiau ši rutina, nuotykių 
ieškančiam jaunuoliui, grei- 

į tai įgriso. Jis panoro eiti 
karan, tapti raiteliu. Tuo 
metu britai kariavo prieš 
Afrikos būrus. Iš Argen
tinos laivais buvo vežama 
anglams mulai, arkliai, asi
lai ir kifokia karinė medžia
ga. Will Rogers vienu to
kių laivų išvyko Afrikon 
kaip arklių šėrikas. Tačiau, 
jo laimei ar nelaimei, karas 
su būrais buvo baigtas ir j 
jam kareiviauti neteko. Jis 
liko be darbo ir be pinigų. 
Tuomet jis pasisamdė vie
nam cirko kolektyvui “ak
torium” kaip virvės triuki- 
ninkas. Su ta trupe jis ap- 
Leliavo kone visą Afriką. 
Bet ir tai jam nusibodo. 
Jis išvyko į Angliją, o iš 
ten į Australiją. Ten jis 
irgi buvo cirko (lalyvis.

Kaip “kaubojus” jis da
lyvavo 1904 m. St. Louis 
parodoje, o sekamais metais 
Niujorko Madison Square

Garden arenoje ištaigiame 
arklininkų-jodinėtojų pasi
rodyme. Visur jis savo 
vaidmenį atliko pagirtinai. 
Iš ten jis pateko į Niujor
ko Broadway Hammerstei- 
no teatrą vodevilininku ir 
pagaliau, tame pačiame 
mieste, į Ziegfield Follies 
trupę, pasižymėjusią dau
giausia spektakliniu žave
siu.

1919 m. Will Rogers jau 
buvo kinoteatro žvaigždė, 
lįolivude jis išbuvo trejus 
metus, pagarsėjo savo triu
kais ir sąmojum. Tačiau 
pantomina, tylus filmas, 
nedavė jam progos pilnai 
pasireikšti; įrašai negalėjo 
pavaduoti jo sodraus dialo
go. Bet-kai 1929 m. jau bu
vo ištobulinta kalbinis ki
nas ir radijas — Will Ro- 
gerso žvaigždė iškilo iki ze
nito. Sensacijas gaudančią

publiką jis be galo žavėjo. 
Jis buvo populiariausias 
žmogus J. A. Valstijose, 
brangiausiai apm o k a m a s 
aktorius, žurnalistas - rašy
tojas ir radijo komentato
rius.
'Will Rogers savo pavydė

tiną karjerą baigė 1935 m. 
rugpiūčio 15 d. Point Bar- 
row, Aliaskoje; jis žuvo 
lėktuvo avarijoje. Nuo to 
laiko jau praėjo 29 metai, 
bet jis neužmirštamas ir 
dabar.

Will Rogers buvo tikras 
liaudies sūnus. Jis natūra
liu Oologah kaimo žargo
nu satyrizavo silpnąsias 
ž monių gyvenimo puses, 
daugiausia gnaibė pa
sipūtėlius didikus, vadi
namus “iškimštais marški
niais” (stuffed shirts). Jo 
sąmojus buvo švarus, bet 
aštrus kaip chirurgo peilis, 
kuris pjauna smarkiai ir

A, Petriką

Kas bus su “Darbininkų 
kalendoriumi”?

tilo-
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Kalendorius, metraštis — 
populiari knyga lietuviuose. 
Kiek aš atmenu, mūsų pir
kelėje, Lietuvoje, būdavo; 
kiekvienerių metų kalendo
rius — jei ne lietuviškas, 
tai lenkiškas. Todėl mes, 
laukdami naujųjų metų, 
laukdavome ir kalendo
riaus. •

Jungtinėse Valstijose ka
daise Mahanojaus “Saulė” 
leido kalendorius. Daug vė
liau pradėjo juos leisti “Ke
leivis.”

Kai į Ameriką atvyko V. 
Kapsukas, jis stebėjosi, ko
dėl lietuviai socialistai ne
leidžia kalendorių!

—Juk tai knyga, kurią 
daug darbininkų kas metai 
norėtų įsigyti, — sakė jis.— 
Gerai paruoštas kalendo
rius niekad žmogui neatsi
bos, nes kas metai jame bus 
vis kas nors naujo, pa
trauklaus.

Ir V. Kapsukas įtikino 
vadovaujančius asmenis, 
kad reikia metraštį leisti.

Kaip kalęndorių pavadin
ti? Vieni sugestavo “Lie 
tuvių socialistų k a 1 e n d o- 
rių,” kiti sakė, lai būva 
“Kovos” kalendorius
met, kaip žinia, ėjo laik
raštis “Kova,” .LSS orga
nas. \

V. Kapsukas abiem pava
dinimam priešinosi. Jo nuo
mone, tokie pavadinimai 
būtų per daug siauri, nepa
trauklūs, kai kuriuos, klasi
niai nesusipratusius, pilnai 
neapsišvietu sius darbinin
kus net sulaikytų nuo pir
kimo.

—Tinkamiausias pavadi
nimas būtų “Darbininkų 
kalendorius,” — teigė Kap
sukas. — Darbininkų klasė 
yra ir bus, darbininkas — 
gerbiamas visuomenės na
rys, todėl ir tokis pavadini
mas — pats geriausias.

Na, ir V. Kapsukas sure
dagavo, o LSS išleido 1917 
metais “Darbininkų kalen-

I dorių,” turėjusį didžiulį pa
sisekimą.

Bet kaip greit V. Kapsu
kas iš JAV išvyko į Rusiją, 
taip greit mirė ir kalendo
riaus idėja; nieks nesirūpi
no jo išleidimu sekamiems 
metams.

1924 metais, man gyve
nant Čikagoje, sugalvojome 
išleisti “Darbininkų kalen
dorių” 1925 metaims. Re
dakcinį darbą pasiėmė V. 
Rudaitis, J. Gasiūnas ir šitų 
eilučių rašytojas. Išleido 
“Vilnis” Čikagoje.

1926 metais “Darbininku 
kalendorių” taip pat ta pati

redakcija ir “Vilnis” išleido.
Man grįžus atgal į Niu

jorką dirbti “Laisvėje,” ne
atsimenu, kaip ten atsitiko, 
ir “Darbininkų kalendo
riaus” leidimas čia buvo per
keltas; “Laisvė” jį leido, o 
man teko redaguoti.

Pasisekimą mūsų metraš
tis turėjo didelį: kas metais 
spausdindavome po 6,000- 
7,000 egzempliorių ir bėgy
je poros mėnesių visi .išsi
platindavo. Taip buvo iki 
1933 metų. Tuomet “Lais- 
vės”spaustuvė turėjo daug 
darbų, be to, ruošėmės leisti 
žurnalą “Šviesą.” Na, tai 
pasiūlėme vilniečiams, kad 
jie leistų “Darbininkų ka
lendorių.”

Iš karto metraštį Čikago
je redagavo H. Jagminas 
(jau miręs), o paskui sun
kią redagavimo naštą pasi
ėmė L. Jonikas; jam teko 
ilgiausiai metraštį redaguo
ti. -- į

Ilgainiui vilniečiai, neži
nau kuriais sumetimais, pa
tį metraščio pavadininią pa
keitė — iš “Darbininkų ka
lendoriaus” padarė “Vil
nies” kalendorių. Tai buvo, 
žinoma, susiaurinimas, kaip 
buvo nurodęs V. Kapsukas, 
pačios idėjos.

Deja, šiems metams jau 
nebeturime nei “Vilnies” 
kalendoriaus. Ir apie tai, 
rodosi, nebuvo net aišikiai 
viešai pasakyta, kodėl ka
lendorius neišėjo.

Matyt, jėgų stoka buvo 
vyriausia priežastis.

Darbininkiško metraščio 
neišleidimas — didelė spra
ga mūsų kultūriniame bare.

Galvokime, kaip “Darbi
ninkų kalendorių” atgaivin- 

■ ti.
Man rodosi, bus didelė vi

sam mūsų judėjimui negar
bė ir nuostolis, jei metraš
čio išleidimo idėją palaido
sime.

Ką Pats, Levuk, apie tai 
galvoji?

Rojus Mizara

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Kovo 2 d. Lietuvių sajėįl 

patalpoje įvyko LDS 6 kuo
pos susirinkimas. Narių at
silankė vidutiniai. Buvo ti
kėtasi žymiai daugiau. Ta
čiau, kaip pasirodo, dauge
lis narių pamiršo ateiti, žo
džiu tariant, buvo geras su- , 
sirinkimas. O visgi, juo 
daugiau narių dalyvau
ja, tuo būna geresnis-gy- 
vesnis.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad beliko tiktai vie
nas ligonis užsimaldavęs 
pašalpai: A. Bliznik. O Juo
zas Strolis pasveiko, su va
sario 22 diena atsisakė nuo 
pašalpos. Buvo smagu di
dėti, kad Juozas sėkmingai 
pasveiko. H. Pagiegalienės 
sulaužyta koja gražiai gy
ja. Ji jau po truputį gali 
vaikštinėti be lazdelės. Gra
žus progresas sveikatos 
žvilgsniu. Visiems dar ser
gantiems LDS 6 kuopos na
riams linkiu greitai pa
sveikti.

Sekretorius džiaugsmin
gai pareiškė, kad jau nema
žas skaičius narių pasimo
kė j o duokles už kelis mėne
sius į priekį ir'keliolika na
rių už visus 1964 metus, tai 
geras dalykas. Bet yra dar 
keli nariai, kurie nėra mo
kėję savo duoklių už šiuos 
metus. Draugai, pasirūpin
kite apie duoklių mokėjimą, 
tai jūsų reikalas.

Buvo kilęs klausimas ir 
apie LDS 16-tąjį seimą, ku
ris įvyks liepos 2 ir 3 dieno
mis! Henry Hudson viešbu
tyje, New Yorke. Pasirodė, 
kad nariai nebuvo pasiruo
šę šiame susirinkime dis- 
kusuoti seimo reikalus. Pa
siliko iki sekanęio susirin
kimo. Visi pasiruoškime di- 1 . I t U 4 . Vki ' 'skusijai.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 6 d., Lietu
vių salės kambaryje, 315 
Clinton St. Pradžia 6:30 
vai. vakaro. Visi kuopos na
riai prašomi dalyvauti. y

Nauja knyga
Ilgai ir nekantriai laukta 

mūsų veikliosios draugės 
Ksaveros Karosienės kny
ga “Tarptautinė Moters 
Diena ir kova už lygiatei
siškumą ir taiką” jau išėjo 
į pasaulį. Labai linksma. 
Puiki lietuviams dovana. 
Dėkui jums, brangioji 
drauge. Mūsų Moterų Sky
riaus literatūros platintoja 
M. Kazlauskienė gavo dide
lį bundulį ir platina ją. Sa
ko : “gražiai parsiduoda. 
Žmonės perka”. Linkiu sėk
mingai darbuotis. Literatū
ros platinimas yra svarbus 
ir garbingas darbas.

Onytė Wellus

Los Angeles, CaL
Klaidos atitaisymas

Vasario 21 d. laidoje 
po aukos iš vajininkų mies
tų.

Dėl Los Angeles ir Yu
caipa, Cal., buvo pažymėta 
$102. Turėjo būti $162. At
siprašome. “Laisvės” Admi
nistracija.

til-

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė pareiškė, kad 
nesulaikys Ispanijai milita- 
i’inės pagalbos.

Philadelphia, Pa. <
Kovo 8 d., 715 N. 6th St!, 

patalpoje, buvo paminėta 
Tarptautinė moterų diena. 
Buvo pateikta skanūs pie
tūs, kuriuos pagamino Nelė 
GriciūnienėU Didelis jai • 
ačiū.

Oras pasitaikė gražus, tai, 
be vietinių, turėjome ir iš 
tolokai svečių. IšEastono 
atvažiavo dviem 'automobi
liais Katiniai ir Šarkis; iš 
Chesterio buvo Lipčiai; iš 
Avalono — Bekampiai; o išx 
Sellersville — A. ir B. Ra
manauskai. Tai buvo lah^i 
malonu su jais susitikti.

Po pietų keletas draugų 
pakalbėjo apie moterų ko
vas už lygias teises, už de
mokratinius reikalus.

' i

P. Walantiene

/



Justas Paleckis i

Mūsų kelionė saulėtoje Meksikoje
skaičiaus statistika pasikei- pavadintame nacionalinio 
tė (dabar Meksikoje yra 37 
milijonai žmonių).

Mums teko lankytis įvai
riose vietose, bet visur la
bai įvairūs žmonės pabrėž
davo tą patį: puikiausiai

' apsieiname be dėdės Šamo

herojaus atminimui Įamžin
ti Guatemoku, mes matėme 
gana gerai įrengtą ir šiuo
laikinį kompleksą ■ pastatų, 
sporto įrenginių, darbinin- 
kųŲnokyklų, bibliotekų, 
skaityklų ir aptarnavimo 
įmonių, v v

Jau ne pirmą kartą man 
teko perskrosti vandenyną 
oro keliu. Bet visgi, verž
liai skrisdamas iš pusrutu
lio į pusrutulį, jauti tary
tum koki sukrėtimą. Visiš
kai prie to priprasti, man 
atrodo, negalima.

Mes—TSRS Aukščiausio- Į bei kitų.
sios Tarybos atstovai depu- Į Kovą už nacionalinių sa- 
tatai M. Gapurovas, A. Da- vo šalies turtų susigrąžini- 
dašas, V. Isajevas, P. Kozy-įmą meksikiečiai teisingai 
ris, A. Mac a variams, N J ftiiko tęsiniu tos kilnios ko- 
Taramašic ir aš — vykome ; vos prieš ispanų įsiveržimą, 
j Meksiką geros valios mi- į kurią kovo jo indėnų vadas 1 
sijai. Šis pavadinimas 'vi- i Guatemokas ,tęsiniu tų žyg- 
suotinai priimtas, bet, ma- Į 
nau, šiuo atveju tai buvo ne j 1917 metų revoliucijos ir iš-į 
įprastinis parlamentarų vi- i sivadavimo didvyriai, tie,- 
J?tas. Daug kas sieja mū- kurių vardai iškalti liau- _________
sų taip tolimas šalis — ir dies labiausiai gerbiamų galėjome įsitikinti, kad 
savitarpio palankumas, ir i paminklų — Idalgo, Morelo- 
nenuramdoma^revoliu c i n ė j so, Chuareso, Viljos, Zapa- 
dvasia, būdinga mūsų tau- tos — pjedestaluose, 
tų charakteriui, ir taikos 
siekimas. _____ ____ _____ ........... . ......

Laukdami susitikimo' su draugiškai ir šiltai. Prade-* butų stoką ir duoti kiekvie- 
pasakiška Meksikos žeme, Į dant oficialiais priėmimais nai šeimai butą, 
brangia mums dar . iš ro-, ir baigiant atsitiktiniais pji- 
mantinių jaunatvės svajo- J šnekesiais gatvėj — visur 
nių, mes prisiminėme ne tik jautėme gyvą domėjimąsi ir 
actekų skulptūras iš pa- palankumą mums. Netgi 
veikslėlių, audringas meksi-1 vienam iš mūsų skirtas šar- 
kiečiu melodijas, narsias.; žas, kurį išspausdino įtakin- 
Pančio Viljos — laisvės ar- gas konservatorių laikraš- 
mijos vado — akis, žvelgti- tis, priešingai žanro tradici- 
sias į mus iš po šauniai už- j joms buvo nepaprastai ge-1 
smaukto sombrero nuo ki- j raširdiškas, ir vietoj baltos 
no ekrano..

Atmintvje iškilo ir tokie Įsodino į deputato 
stipriai rišantvs mus drau- kišenėlę baltą balandį su 
gėn saitai, kaip sąjunginiu- alyvos šakele, 
kystė antrajame pasaulinia
me kare, kaip laiškas nuo kurių laikraštinių keisteny- 
legendarinio meksikiečių bių. 
revoliucijos vado Emiliano • liamintiškai svarstė, su ko- 
Sanatos. kuris entuziastin
gai sveikino mūsų Spalį ir 

Ištiesė per vandenyną (jj*au- 
gvstės ranką mūsų Leninui. 
Ne atsitiktinai kaip tik Mek- 
siką^pirmoji iš Lotynų A- su mūsų atsitiktiniu susiti- 
merikos šalių pripažino jau-; kimu su profsąjungų judė- 
nąją Tarybų respublikąJ jimo veikėju Lombardu To- 
Mūsų delegacijos atvykimas 
laimingai sutapo su. 40-o- 
sioms šio įvykio metinėmis.

Labai malonu, kalbant 
zapie draugystę ir simpati
ją, pridurti įkvepiantį žo
dį “tradicinė.” Sutikęs mus 
aerodrome Nacionalinio 
kongreso Nuolatinės komi
sijos viceprezidentas p. A. 
Ruisekas Aveljapeda visiš

kai pagrįstai sujungė šiuos 
žodžius. Jis aukštai įverti
no du draugiškus Meksikos 
parlamentarų vizitus į Ta-

i darbių, kuriuos atliko 1910- i clyti visa, kas geriausia, kas
1017 iv --pažangiausia . Bet net mū-

. • v v • • vz . *

Svarbus mūsų kelionės 
įvykis buvo susitikimas su 
Meksikos Juntinių Valstijų 
prezidentu p. Adolfu Lope- 
zu Mateosu. .

Turiningas buvo pasikal
bėjimas su šiuo žymiu vals
tybės veikėju, žinomu tai
kaus tarptautinių problemų 
sprendimo šalininku, inicia
toriumi sudaryti Lotynų 
Amerikoje branduolinio 
ginklo neturinčią zoną. Iš-

WORCESTER, MASS
> Ko-
. nuo

ap- 
Kuo-

kinimą, kad ir mūsų delega
ciją — antroji Meksikos že
mėje — bus patenkinta sa
vo kelione.

Didelę, netgi simboliška 
prasmę turi tai, kad Meksi
ka skuba parodyti svečiams 
savo senybes. Juk ši žemė 
išugdė tūkstantmetę kultū
rą, ji amžiams įrašyta į is
toriją kaip vienas puikiau
sių kūrybinių, meninių jos 
puslapių.
f Artimai susidūrus su ža
vingomis senovės aukštybė
mis, ypač aiškiai pajunti 
meksikiečių nacionalinio iš
didumo ištakas, jų mokėji
mą nenulenkti galvos netg1 
prieš galingiausią spaudimą 
iš svetur.

Dar Majakovskis 
keturis dešimtmečius 
tiksliai nusakė, kad,
Meksikoje yra įvairių par
tijų, grupių, būrių, visus 
jungia viena idėja — troš
kimas išsivaduoti, neapy
kanta engėjams, žiaurie

siems “gringams,” padariu
siems iŠ Meksikos koloniją, 
įtrėžusiems pusę teritori
jos. .. amerikiečiams, šimto 
trisdešimties milijonų žmo
nių milžinu prislėgusiems 
dvidešimties milijonų tau
tą.”

Nuo tor laiko gyventojų

kone 
labai 
nors

tus dolerius, bet anaiptol 
tuomi džiaugtis negali, nes 
visos surinktos šios draugi- , 
jos vardu aukos tapo čionai 
ant vietos prašvilptos viso
kių vadų. Draugija baigė 
savo dienas nepalikdama 
jokios atminties - paminklo 
dėl Lietuvos, o per tą visą 
laiką gana daug doleriukų 
iškaulyta iš lengvatikių. \

Skaityta laiškas nuo 
mite to ginti A. Bimbą 
nupilietinimo. Laiškas 
kalbėtas ir priimtas, 
pos sekr. JaskeviČius : ra
portavo, kad laike K1. Petri- 
kienės prakalbų tapo su
rinkta vi?s 50 dol..' ir daug 
dar prižadėjo duoti. Susi
rinkimas įgalino Jackevičių, 
kad ir ant toliau rinktu au
kas šiam tikslui.

Žiemos metu net neturė
jom jokių parengiįJą^.. Da
bar, su pavasariu, pradėsim 
parengimus. Pirmutinis pa
rengimas įvyks bal. 5 d. 
Bus margučių parė bei pie
tūs. Su šiuomi parengimu 
pasveikįnsim “Vilnies” šeimi
ninkų suvažiavimą.

Minėjome Tarptautinę 
Moters Dieną—8 Kovo
ALDLD 11 kp. moterų 

skyrius buvo surengęs pra
kalbas atžymėjimui Tarp
tautinės moters dienos. 
Kalbėtoja turėjome Litera
tūros D-jos Centro pirmi
ninkę R. Petrikienę. Ji savo 
žingeidžioj kalboje perbėgo 
istoriją Moterų dienos. Kal
bėtoja sakė, kad ■ ši diena 
gimė Jungtinėse Valstijose 
1908 m. . Tuomet moterys 
neturėjo teisių, negalė j o 
daly v a u t i balsavimuose, 
kartu bendrai su vyrais rū
pintis tautos reikalais. Vy
rai biurokratiškai žiūrėjo į 
moterį kad ji tinkanti tik 
prie pečiaus ir vaikų augi
nimo. Bet po 56 metų mote- Mūsų darbščios kuopos 
rys per sunkias kovas išsi
kovojo sau pilnas teises bū
ti žmogumi ir kartu su vy
rais dalyvauti balsavimuo
se ■— rinkime šalies val
džios.

Šiandien moteris ne to
kia, kokia ji buvo prieš pen
kiasdešimt metų. Šiandien 
moterys jau dalyvauja vi
suomeninio gyvenimo tvar
kyme. Šiandien viso pasau
lio moterys kalba viena kal
bą, jos sako: mes nenorime 
karo,-mes norime taikos ir 
taikingai sugyventi su vi
so pasaulio tautomis.

Baigdama kalbą, prisimi
nė apie A. Bimbos ‘teismą, 
kurį užvedė teisdarybės de
partamentas,-kad jį nupilie- 
tinti tik už tai. kad jis laike 
Korėjos konflikto smerkė 
mūsų valdžios žygius. Kal
bėtoja sakė: argi tik vienas 
A, Bimba buvo priešingas 
tam karui. Milijonai ameri
kiečių buvo; priešingi tam 
karui, tai ar ir juos “reikė
tų nupilie tiūti”. Jeigu tokių 
priemonių teisingumo de
partamentas imtųsi, tai pir
miausia reikėtų nupilietin- 
ti mūsų šalies buvusi prezi
dentą, nes jis laike rinkimų 
pasisakė, jeigu jis bus iš
rinktas prezidentu, tai jis 
važiuos i Korėją ir sustab
dys nekaltų amerikiečių 
kraujo liejimą. Prezidentas 
D. Eisenhower savo priža
dus išpildė. Kažin ar tei
singumo dept. imsis kokių 
priemonių nupilietinti bu
vusi prezidentą ir kitus mi
lijonus piliečių kartu?

Baigdama, kalbėtoja ra
gino visus dorus lietuvius 
prisidėti vedimui kovos 
prieš nupilietinimą A. Bim
bos, nes ši kova bus sunki 
ir iškaštinga, daug kainuos. 
Į jos atsišaukimą ant vie
tos tapo sudėta virš 50 dol. 
Kiti prižadėjo vėliau prisi
dėti

Užbaigus prakalbą, vietos 
kuopietės moterys surengė 
arbatėlės parę ir visus daly
vavusius pakvietė prie jos. 
Kadangi draugė K. Petri- 
kienė jau daug metų kai 
lankėsi Worcesteryje, tai 
worcesterieciai buvo išsiil
gę jos, tai parė ilgai užsitę
sė, nes visos motervs sten
gėsi su viešnia pasikalbėti.

‘ Mūsų miesto, kaip ir kitų 
miestų, mokyklų taryba ir 
visuomenininkai susirūpi
nę, kad daug jaunimo bai
gę pradinę liaudies mokyk
lą toliau nebando vidurinės 
mokyklos mokslo siel/ti, 
kad geriau prasimokslinti, 
Šiandien gauti geresnį, 
geriau apmokamą darbą 
reikia daugiau mokslo turė
ti. Jaunuoliai to nemato ar 
gal nenori mokslo tęsti ir 
prisiruošti prie geresnių 
darbu, v ■ ,

Mūsų miestas yra indust
rijos miestas, yra įvairių 
dirbtuvių, bet šiuomi laiku

Aplankėme taip pat jau- ėjo taip, kad mūsų vizitas 
kų, genii įrengtą kvalifi- P?s vaWbevs vyriausy- 
kuoto darbininko butą, kai- i bes yadovą buvo dukart il- 
bėjomės su juo ir jo mielais £esms, namatė proto- 
vaikučiais. Mums buvo vi- ^olas. Mat,, p. Lopezas Ma 
siškai suprantamas svetin-1 teosas Jabai ft’.vyai domisi 
gu šeimininku noras paro-! taix<°s ir F S R S - Meksikos 
- - - - ■ - santykių problemomis.

Ir šiame garbingame pri
ėmime, ir susitikimuose su 
Kongreso Nuolatinės komi
sijos pirmininku p. Romulu 
Sąnčesu Mirelesu, su užsie
nio reikalų sekretoriumi p. 
M. Telju, ir per laisvus pa
sikalbėjimus su parlamen
tarais buvo pabrėžiama vie
na mintis: nėra kliūčių 

I plėsti draugiškus santykius 
tarp mūsų šalių. Kaip lo
ginis šių draugiškų pasikal
bėjimų užbaigimas paskuti
nę mūsų viešėjimo Mechike 
dieną buvo pasirašytas susi
tarimas apie Meksikos- 
TSRS parlamentinių grupių 
sudarymą Kongrese ir TSRS 
Aukščiausiojoje Taryboje.

Apie daug ką. aš čia dar 
nepapasakojau.

Bet nors keletą eilučių bū
tinai turiu paskirti mūsų 
susitikimui su bičiuliais iš 
Meksikos - T S R S instituto. 
Nuo’ pat pirmųjų sveikini
mo žodžių, kuriuos tarė jo 
direktorius p. Manuelis Me
sa, o paskui — per visą mū
sų platų ir karštą pasikal
bėjimą, lietųsi tarybinės 
liaudies gyvenimą, mūsų pa- 

| šnekovai pasirodė esą pui- 
i kiaušiai informuoti ir nea- 

. Ne veltui prie in
i' stituto yra gausi tarybinių

sų tiksliai užprogramuotoje 
ir neilgoje kelionėje mes

Meksikos darbininkai gyve- 
• j na kol kas gana sunkiomis 

| sąlygomis. Ir į mūsų klau- 
Mūsų delegaciją meksi- j simą, kaip greit Meks i k o s 

kiečiai sutiko nepaprastai' mieste tikimasi likviduoti

nosinaites dailininkas pa- 
švarko

Pasitaikė, tiesa, ir kai

Vienas žurnalistas Ri

kiu slaptu tikslu mes atvy
kę: juk, girdų negalimas 
daiktas, kad tarybine delega
cija atvažiuotų šiaip sau. 
Kitas kažką spėliojo ryšium

ledanu. Bet, aplamai, spau
dos tonas buvo gana objek
tyvus.

Noriu pasakyti, kad mes 
daug kartų turėjome pro
gos nuoširdžiai pagirti Mek
sikos naujoves. Pats 4 mi
lijonus gyventojų turįs 
Meksikos miestas, toks ne
bepanašus į Majakovskio 
aprašytą egzotiką maža
aukščių namų panoramą, 
sužavėjo mus ryškia ir įvai
ria savo didžiulių naujų na
mų a r c h i t ektūra, nuosta
biais bareljefais ir fresko
mis ant sienų, apvainikavu
sių senovę ir dabartį. .

Meksikos parlamento na
rė ponia Gvedelupe Rivera 
Marin, didžiojo dailininko 
Diego Riveros duktė, mie
lai parodė mums savo tėvo 
ir jo bendražygio (Siquei
ros) kūrinius. Neįmanoma 
užmiršti nuostabios Sikeiro- 
so sienų tapybos medicini
niame socialinio aprūpini
mo centre, kur paprastai ir 
galingai pavaizduota žmo
nijos kovos prieš vėžį isto
rija—nuo bejėgiškumo bai
mės iki nuojautos, kad ligą 
nugalės gilioji kobalto tera
pija.

Mes, žinoma, apžiūrėjome 
garsųjį Meksikos metraštį, 
pavaizduotą Prezidento rū
mų vidinėse sienose. Diego 
Riveros darbus, kur pasta7 
rųjų metų revoliuciniai įvy
kiai pereina į freską, ku
rioje pavaizduotas Karlas 
Marksas, rodantis kelią į 
komunistinę ateitį.

Mūsų kolegos meksikie
čiai parodė mums kai ku
rias kultūros, medicinos ir 
socialines-buitines įstaigas, 
kurios teikia meksikiečiams 
ne mažesnį malonumą, ne
gu jų laimėjimai, vystant 
pramonę.

Darbininkų mies t e 1 y j e,

, nors ne Į 
tokį erdvų, — mums atvirai 
buvo atsakyta, kad anks
čiau nei per ketvirtį .am
žiaus tai nepavyks padary
ti.

Mes turėjome progą su
sipažinti su labdarybės or
ganizacija, kurios rūpesčiu 
nepasiturinčių tėvų vaikai 
gauna pigesnius pusryčius 
— vietoj 1 pezo moka 20 
centavų. Bet, sprendžiant 
iš to, kad beveik dviem su 
puse milijono mažylių grė
sė pusbadžiavimas, sąlygos 
šalyje dar aiškiai sunkios.

Nacionalinio kongreso 
Nuolatinės komisijos posė
dyje, skirtame mūsų vizi
tui, senatorius A. Mena Bri
tas kalbėjo' apie rimtas ir 
sudėtingas Meksikos ekono
mines problemas, nors po-1 
slinkiai ūkiniame gyvenimo L .. 
vyksta intensyviai. Kasme- Į- 
tinis nacionalinio produkto , . .... , . . .
padidėiimas artimiausiu lai- biblioteka ir nygy-
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tinis nacionalinio produkto
nas, pardavinėjantis mūsų 
leidinius. Įsteigti čia rusų 
kalbos kursai įgalino mus 
kalbėti su jais ir be vertėjo.

Vi^ur, kur mums teko bū- 
Į ti senoje ir puikioje Meksi- 

umilliuu UI LIULI pUUUVLVU V CU - v . j _

kalbėjo apie dalies stambio- zeĮneJe? puolat jautėme 
šiltą draugiškumą, taikin
gumą.

ku turi pasiekti 7 procen
tus, kas žymiai daugiau, ne
gu Juntginėse Amerikos 
Valstijose.

Ir čia, ir per kitus susi
tikimus mūsų pašnekovai

sios pramonės nacionaliza
vimą, apie kai kuriuos so
cialinius pertvarkymus, ku
rie užrašyti konstitucijo
je ir kažkokiu mastu įgy
vendinami. Beje, dabartinį 
Meksikos vystymosi kelią 
jie apibūdindavo kaip socia
listinį, nors, žinoma, šis sę- 
cializmas aiškiai neatitinka 
mūsiškei šio žodžio sąvo
kai.

Neseniai į Sardinijos uos
tą Oliįiją buvo atvežta iš 
italų Alpių milži n i š k o s e 
pintinėse 3 tonos skruzdžių. 
Jos bus paleistos saloje, no
rint išvyti iš čia kitą skruz
džių rūšį, kuri padaro daug 
žalos kamštiniams ąžuo
lams.

Daugiau kaip 30 savo gyvenimo metų rasvano gyventojas 
Jokūbas iNarušaitis pašventė liaudies menui. Skoningi, 
dailūs, patrauklūs servizai, vazos puošia daugelio 

žmonių butus Lietuvoje. Tai vis Narušaičio kury- * 
ba. Liaudies menininkas dalyvauja respub

likinėse ir visasąjunginėse meno parptose, 
kur jis susilaukia pasisekimo.

moterys kas metai turi du 
senų drabužių išpardavi
mus. Šiemet irgi turės pa
vasarinį išpardavimą gegu
žės mėnesį. Diena nenuskir-
ta, bet kas turite nereika- sun^u darbą Rauti.
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Po ilgu žieminių vakacijų 
ALDLD 11 kn. turėjo pir
ma nariu susirinkimą kovo 
9 d. Viešojo knvgvno kam
barys buvo pilnutėlis na
triais ir narėmis. Nors ilgai 
susirinkimai neivvko, bet 
kuopos valdyba laikė susi
rinkimus ir svarbesnius rei
kalus aptardavo.'

Kuopos valdvba raporta
vo iš savo veiklos: ji buvo 
surengus ’’Laisvės” metinį 
banketą, kuris nusisekė ge
rai, pasveikino “Laisvės” 
šėrininkų^ suvažiavimą su 
šimtu dol. ir dar liko kele
tas dolerių kuopai.

lingu drabužių, tai mes pri
imsime juos. Su pavasario 
pradžia mūsų moterys pra
deda puoštis su naujos ma
dos drabužiais, tai yra rei
kalinga vieta spintoje dėl 
naujos mados rūbų. Štai 
mūsų darbščios moterys pa
dės jums spintas ištuštinti. 
Kas turite apnešiotų drapa
nų. kad ir “mink coat” ar 
“Russian sable”—mes dėl 
ju turim pirkėju. Drabužių 
stotis 99 Providence St., ar
ba 29 Endicott St.

Šiame susirinkime suži
nota. kad mūsų kuopoje

daug bedarbiu ir tarp tų 
senu darbininkų, kurie at
leisti iš darbu, randasi daug 
jaunuolių. Baigę pradinę 
mokyklą ■ darbo negali gau
ti. tai užsiiminėja vagystė
mis, iš karto mažesniais 
apiplėšimais, o vėliau, kai' 
pamoksta “amato”, tai jau 
ir prie didesnių apiplėšimų 
eina. Per visą miestą išsi
plėtęs biznis automatiškų 
mašinų: cigarečių, saldai
nių, minkštu gėrimų par- 
duotuviu visur viešose vie
tose pristatvta, tai jauni
mas ir pradeda tą “amata”.

randasi 4 ligoniai. Ona Du- Nekurie iš tu. automatiškų
cigarečių marinų savinin
kai nusiskundžia, kad tos 
mašinos neša nuostolius, iš
ima iš stočių.

Tuoiau "pasveiks. 1 Mūsų miesto vietinis laik- 
; raštis užpildytas žiniomis 

* s vis o k i a s vagystes.
Teismai dirba pasiraitoję 
rankoves, bet prasižengi
mai ne mažėja, o daugėja. 
Gal mažas bausmes skiria? 
Tik vienos dienos iš teismo 
pranešime sako, kad per 
vieną dieną tapo nubausta 
110 ypatų už važiuotės tai
syklių sulaužymą ir visi 
bendrai sumokėjo 805 dol. 0 
kur kiti prasikaltėliai! :-

JaskeviČius

donienė ir V. Trakymas pa
sidavė į, ligoninę, P. Sa
dauskas jau sugrįžo iš ligo
nines po operacijai, jaučia
si gerai.
JaskeviČius dar gydosi sa-'j 
vo ranką. Linkime ligoniam 
greit pasveikti.

Kaip visur, taip ir nas 
mus vietiniai “veiksniai” 
buvo surengė jomarka at
vaduoti Lietuvą nuo lietu
viu ir gražinti ją smetoni
ni nkams-kunigams, kad jie 
valdytu savo dvarus-cent- 
rukus ir mūrinius namus.

Diena pasitaikė saulėta, 
tai klubo svetainė prisirin
ko beveik pilnutėlė publi
kos.. Žinoma, publika dali
josi į dvi dalis: senesni lie
tuviai ėio ne Liet, vaduoti, 
bet pasiklausyti - pažiūrėti 
meninės programos—dainų 
ir tautiškų šokių. Ši dalis 
programos buvo graži ir 
publikai patiko.

Antrą dalį publikos suda
rė jaunesnio amžiaus, tai 
yra, dipukai, kurių čionai 
randasi apie penki šimtai. 
Kalbėtojų buvo daug, todėl 
jų vardu neminėsime, ant
ra. kalbėtojai nieko nežino 
apie savo tėvų žemę. Aš pa
tarčiau “vaduotojams” su
pažindinti savo kalbėtojus 
su Lietuva, lai jie perskai- 
toinformacijų brošiūraitę 
“New Lithuania”, kuria pa
rašė amerikietė keliautoja- 
rašvtoja Anna Louise 
Strong.

Philadelphia, Pa. *
Aptarė svarbius reikalus
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6-os apskrities komi
tetas laikė posėdį. Iš ra
portų paaiškėjo, kad praė
jusiais metais buvo veikta 
ir buvo neblogos pasekmės.

Nutarta'surasti vietą, kur 
pavasarį būtų galima su
rengti išvažiavimą-pikniką.

Iš Baltimorės delegatas 
raportavo, kad baltimorie- 
čiai ir šiemet ruošia “Lais
vės” ^paramai pikniką, kuris 
įvyks birželio 21 dieną. Pro
gresyviai lietuviai būkite 
pasirengę vykti į baltinio- 
riečių pikniką. Apskrities 
komitetas nutarė kooperuo
ti, kad piknikas būtų pa
sekmingas.

Aptarta spaudos reikalai. 
Plačiai kalbėta apie pasi
nio j imą nupilietinti AntanąAmžina atilsį Liet. Remti

Draugijai. Ši organizacija Bimbą. Nes keista, kad 
išgyvavo apie 25 metus. JAV vyriausybė suteikė pi^ 
Laike tvėrimo šios draugi- lietybę visokiems pabėgę- 
jos ir man teko dalyvauti. liams, kurie praėjusiojo ^a- 
atstovaudamas Hudson 
Liet. Piliečių Klubą. Šios 
draugijos tikslas buvo rem
ti Lietuvą, padėti prisikelti 
iš karo griuvėsių. Gražus 
obalsis, ar ne? Galėjo atlik
ti daug gražaus darbo, ku
riuo šios draugijos rėmėjai 
būtų galėję pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti už savo sudė-

ro metu. dalyvavo žudyme 
žmonių, vien Lietuvoje iš
naikino virš 600,000, gi tuo 
metu pasimojo ant žmo
gaus, kuris tiek daug veikė 
karo laimėjimui, kovojo 
prieš hitlerizmą. Nutarta 
paaukoti į sveturgimių fon-

A. Lipčius
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Antano Bimbos pilietybei 
ginti aukos

PATERSON, N. J.
M. Kli-s ............. $25.00
Po $10: P. O. Cliftonie- 

čiai, J. Smith, J. S. Bim-i, 
P. Haledoniečiai:

Po $5: O. K. Cliftonie- 
čiai, S. M. Pensijonieriai, 
Brolis Ylguvie t i s ir M. 
Šve-s. Vienas iš dzūkų $2. 
M. Padr. $1.
NEW HAVEN, CONN.

Po $5: LLD 32 kp., J. 
Kunca, J. Petkus, Jozapina, 
E. Rodminienė ir Margaret 
Valinchus.
BENLD, ILL.

J. J. Daujotai ... $25.00
LOS ANGELES, CALIF.

LLD 145 kp.......... $25.00
J. Norkus ............. 20.00
Progreso mylėtoja 20.00 
A. Dočkus.............10.00
A. Talan ................. 5.00
Leo Peters ............. 5.00
S. F. Smith ............. 2.00
Po $1: C. Pečiulis, Slapu

kas, A.M., B. SH., F. Slėnis, 
Miškų špukas, Detroitietė,

SELLERSVILLE, PA.
A. B. Ramanauskai $10.00

AVALON, N. J.
J. A. E. Bekampiai

CAMDEN, N. J.
*A. J. Pranaitis ...

CHESTER, PA.

10.00

A. Lipčius.............$5.00
P. Šlajus................  2.00

GLOUCESTER, N. J.
U. Gužonienė .... $5.00
S. Vaišvilienė ....... 5.00

HOOD RIVER, ORE.
J. A. Dwarsh....... $5.00

RICHMOND HILL, N. Y.
Prisiminus

Peter Vagnis .. $25.00
GLENDORA, N. J.

Antanas .............
LEWITTOWN, PA.

A. S. Matuliai .... $5.00
CHEREY HILL, N. J.

V. Philadelphietė . $5.00
PHILADELPHIA, PA.
. F. Lešinskas....... $10.00

Po $5: P. Degutienė, H. 
Kušleikienė, H. Tureikienė, 
F. P. Walantai, J. Stasiu- 
kaitis, H. Merkis, W. J. Ša
pranauskai; F. Navardaus- 
kas $3; A. Keršanskas $2. 
Po $1: H. Merkienė, C. Mi
siukonis, Nepažįstamas, ir 
P. Puodis.
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Moterų 
Pažangos Klubas .. $25.00

Nuo gaspadinių ... 7.00
Po $5: F. S. Nakas, V. 

Žabui, Terzų šeima, G. Ur
bonas, J. A. Daukus, Mr. & 
Mrs. Bogus, J. P. Stakvilai, 
J. Shurmaitis.

Po $4: A. A. Žilinskai,
Aldona Liminskas, A. M.:, Kaip jau buvo “L” pra- 
Machis; V. Žilinskas ir XXX nešta, kad sirgo Sofija Lip-

į čienė. Jai buvo padaryta 
operacija ant tulžies. Iš li
goninės 
namie.
sveikti.

po $3.
Po $2: U. Kaspark, E. 

Ulinskienė, A. Varaneckie- 
nė, C. Steponkevičienė, J. 
K. Lakomski, D. J. Mikalo- 
junas, J. Saulėnas, X-X-, A. 
Avižienis, B. K. Kraptavi- 
čiai, Ch. Belunas, A. Braze- 
vičius.

Po $1: N. Astrauskienė, 
J. Misevičius, J. Bagdon, 
G. Jonionis, M. Prakevi- j 
čius, J. Valiukas, P. Dulkie- 1 
nė, J. Garelienė, E. Jesky, ; 
Z. Dantienė, V. Stasiukinie- i 
nė, V. Sakalauskas, A. Das- 
kus, P. Storonienė, H. Ly- 
bon, A. Karalienė, M. John
son, A. Dobreskienė, G. 
Nausėda, M. Jesudavičia, J. • 
Milickas, J. Prunskus, A. 
Dočkus, R. Steppon, M. A- 
ranuk, V. Smalstis, P. Gus-, 
taitis, A. Macijauskienė, A. 
Svetkauskas, V. Kalinaus-

Kovo 8 dieną LLD 10-os 
kuopos parengimas pami
nėjimui Moterų Dienos ir 
“Šviesos” 30 metų sukak
ties gražiai pavyko. Svečiai 
atleis, kad svečio kalbėtojo 
neturėjome sąlygom susidė
jus, bet iš susirinkusių, ku- 

Širdingai ačiū aukoju- ■ rie buvo iššaukti tarti žodį 
siems ir pasidarbavusiems, kitą, pasakė daug reikšmin- 
Prašau čekius ar money gų išsireiškimų. Pirminin- 
orderius išrašyti B. Ker-1 kavo R. Merkis. Svečių bu- 
shulis vardu ir siųsti: A. vo iš Eastono, Chesterio ir 

Sellersvile mūsų geri drau
gai parengimų lankytojai. 
Ačiū jiems. Aišku, didžiu
moje vietiniai.

Šeimininkės buvo Griciū- 
nienė ir Šmitienė. Jom pa
gelbėjo Valantienė, Termi- 
nienė ir Merkienė. Maisto 
aukojo Valentienė, Griciū- 
nienė, ir Šmitienė. Ačiū 
joms. Gautas naujas na-

kas, J. Laimikis, ir J. Kai
raitis.
BROOKLYN, N. Y.

K. V. Milinkevičiai $5.00
K. Piliackas........... 5.00
Širdingai ačiū

Bimbos pilietybei ginti Ko
mitetas, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y., 
11417.

Sekr. J. Grybas

Sauja žiežirbų
“Tėvynėje” tūlas Vt. ple

pa, kad Tarybinėj Lietuvoj
visur “daugi au rusų...” j rys į LLD kuopą — Lešins- 
Jis, padboda iš įvykusio I kas. Aukų padengimui lė- 
Lietuvos kompozitorių su- šų surinkta $148. Ačiū už 
važiavimo, sausio 9-10 dd. duosnumą. 
išrinktų komitetų eilę pa- 
v a r d ž i ų, kurių galūnės 
skamba “slaviškai,” ir tuo 
bando įrodyti, būk tai esą 
rusai.

Bet jei tasai ponas pasi
rašytų savo pilną pavardę, 
tai gal būtų Vaitkevičius, 
kas irgi skambėtų su sla
viška galūne. O jei jis pa
vartytų savo susivienijimo 
narių sąrašą, tai veikiau
siai surastų apie trečdalį 
pavardžių su slaviškomis 
galūnėmis.

“Vienybėje” už vasario 12 
d., šių metų, S. Narkeliūnai- 
tė duoda vėjo V. Vaitiekū
nui už atsisakymą dalyvau
ti viename mitinge tik dėl 
to, kad V. Tysliavienė ten 
turėjo rodyti Tarybų Lietu
voj suktą filmą. S. Nar- į 
keliūnaitės “• 

_ i “Laisvės” administracijos 
pučiamas ve-Raiškas priimtas, bet visa- 

$5.00 jas,” persunktas per šilkinį pUgiškai išdiskusavus daly-
sietelį. Bet argi galima ko t prašymas nepatenkintas 
daugiau norėti iš Narkeliū- susidėjus sąlygoms. Padis- 
naitės, kada ji pati užgiria kusuota vasarinių parengi-
visokius veiksnių ir “vaduo
tojų” darbelius?

Dienraštis “Scranton 
Times” įtalpino trumpą ži
nelę apie James R. Hoffa 
teismo eigą; rašoma, kad 
Hoffa trimis nusikaltimais 
ištęisjntas, o dviem prime
timais a p k a 11 intas. Bet 
koks keistumas: vienas liu
dininkas, Shobe, kriminalis
tas ir kalėjęs, prisipažino 
Haffos advokatui, kad jis 
buvo pasamdytas Justicijos 
departamento, kad kokiu 
nors būdu surastų Hoffą 
kaltu. Na, tai ir ieškok tei
sybės, jei nori, mūsų šalies 
teismuose!

Vienužis

LESTER, PA.

jau grįžo, taisosi 
Linkiu pilnai pa-

A. Lipčius

Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto bendrabutis

i

B

PHILADELPHIA, PA

ūkas renka J,

Gauta gražios 
paramos Aųtano Bimbos 
gynimui. 
Šmitienė.

Kuopa šį sezoną surengė 
du parengimu ir rodymą 
filmų iš Tarybų Lietuvos. 
Visi gražiai pavyko.

Kovo 13 d. 10 kuopos su
sirinkimas buvo gyvas dis
kusijomis . Išklausyti komi
sijų raportai. Parengimas 
kovo 8-tą davė kuopai nau
dos. Paaukota A. Bimbos 
gynimo komitetui bylos ve
dimui $50. J. Šmitienė su
rinko $116 ir tęsė darbą to
liau. Viso pasiųsta $166 ir 
tikimės sukelti virš poros 
šimtų dolerių. “Laisvės” 
vajininkai pranešė gavę at
lyginimą $12 ir pasiuntė at- 

mų klausimas, bet paliktas 
ateičiai.

Balandžio mėnesį susirin
kimas įvyks senojoje vieto
je, bet gal bus paskutinis, 
kuomet svetainė parduoda
ma. Didesnė pusė narių 
pasimokė jo duokles. Nepa- 
simokėję prašomi pasimo- 
kėti pas kuopos sekretorių 
Merkį.

4600 Westinghouse kom
panijos darbininkų Les te - 
ryje kovo 12 sulaikė darbą 
už darbdavių disciplinos 
vartojimą. Ir jeigu kom
panija neatšauks suspenda
vimą dirbtuvės pirmininko 
Goldhahno, tai gali šaukti 
streiką.

James F. Milleris pike
tuodamas Food Fair krau 
tuvę pamatė, kad įvyksta 
krautuvės apiplėšimas. Plė
šikui bėgant su laimikiu 
Milleris vijosi 10 blokų ir 
su policijos pagalba plėšiką 
sugavo, $3,700 surasti. Food 
Fair manadžeris įteikė Mil- 
leriui $300 dovanų.

B

Teisėjas turi bėdų su Phi- 
ladelphijos policistais, kurie 
įduoda automobilių vairuo
tojams tikietus už prasižen
gimus, nepažymėdami vals
tijų. Daug tokių prasižen
gėlių iš Marylando ir New 
Jersey valstijų šaukiami tu
rintieji tokius numerius 
Pennsylvanijos valstijos.

Valstijos prokuroras Wal
ter E. Alessandroni pasiun
tė laiškus 67 apskričių pro
kurorams vykdyti valstijos 
įstatymus, draudžiant par
duoti cigaretes jaunuoliams 
iki 21 metų.

National Labor Relations 
taryba palaikė RCA kom
panijos įsikėlimą iš Camde- 
no į Meadowland, Pa. Uni
ja kaltino kompaniją pabė
gimu iš Camdeno nuo uni
jos sąlygų.

Princess Anne, Md., neg
rų kova už civilines teises 
didėja. Policija, šunys, ug
niagesiai dirba, daug su
žeistų, daug šunų įkąstų, 
areštuotų. Gubernatorius 
sako, gal reikės šaukti vals
tijos miliciją tvarkai palai- 
kyti.

Claymond mokykla su
spendavo 15 metų Larry 
Robinson už dėvėjimą Bea- 
tle drapanų. Tėvas R. Ro
binson sako, kovos prieš 
suspendavimą sūnaus, nes 
niekas negali nusakyti, ko
kiomis drapanomis jo sū
nus turi dėvėti.

Policijos rekordai sako, 
kad sausio menesį įvyko 2,- 
663 piktadarystes Philadel- 
phijoje. Prieš metus tų pa
tį mėnesį — 1,165. Miestas__ „ , i Kovo 8 d. įvyko Lietuvių ■ Sparčiai statoma Alytaus 
su trimis milijonais gyven- Literatūros Draugijos 28j transporto kontoros Lazdi-1 
tojų skaitosi aukštame pra- kuopos susirinkimas ir tą jų kolopa, miesto pieninė,! MilTOW xujuxxuc

.’Y'..*- pačią dieną tame susirinki- kelių ruožo gamybinis sek- G^udlTus^0 kūrybinius^^ry- 
—: — me buvo minėta Tarptau-1 torius.

sižengimų laipsnyje.

Pilietis

Food Fair kompanija, ku- j tinę Moters Diena. Žmonių 
rios darbininkai streiko susirinko nemažai, buvo at
lankė, reikalauja iš RCIA vykusių net iš kitų miestų, 
lokalo 1245-to penkių milN. Susirinkimo pirmininke 
jonų dolerių atlyginimo už 
“nelegalų streiką” ir padary
tus biznyje nuostolius. Dar
bininkai gaudavo $1.15 į va
landą.

Brockton, Mass.
Susirinkimai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Septintosios apskri
ties sekretorius J. Jaskevi- 
Čius praneša, kad komiteto 
posėdis įvyks sekmadienį, 
balandžio 12 d., 318 Broad
way, So. Bostone. Kuopos 
privalo prisiųsti skaitlingas 
delegacijas.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks balan
džio 6 d., Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose, Monte L 
loję. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. 1

Filmai iš Lietuvos
J. Petruškevičius, iš Bos

tono, parodys filmus iš Lie
tuvos. Rodymas įvyks sek
madienį, kovo 22 d., Lietu
vių Tautiško Namo žemuti
nėje svetainėje. Pradžia 2 
vai. popiet. Įžanga 50 cen
tų. Rengia LLD 6 kuopa. 
Prašome vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti.

Nesveikuoju
Jau kelinta savaitė Mari

jona Gutauskienė nesvei- 
kuoja. Ketina kreiptis pas 
daktarą specialistą sveika
tos ištyrimui. Linkiu grei
tai, pasveikti.

Geo. Shimaitis

60

Rochester, N. Y.
Gedimino Draugyste 

jau 60 metų
Kovo 6 d. Gedimino drau

gystė nutarė paminėti savo 
60 metų sukaktį: turėti va-1 
karienę, meninės progra
mos ir pakviesti miesto 
pareigūnus.

Paminėjimas, atsibus bir
želio 6 d. savoje svetainė
je.

Išrinkta komisija pami
nėjimui paruošti iš sekamų 
asmenų: iš moterų, E. Use- 
vičienė, A. Baronienė, R. 
Černauskienė, iš vyrų, G. 
Daukas, R. Barauskas, J. 
Miller ir B. Černauskas.

Draugystės stovis po 
metų: Nuosava svetainė 
apie 300 vietų, restauranas 
su baru apie 130 vietų.

Svetainė ir restauranas 
išmokėti. Turi leidimą par
davinėti gėrimus.

Gedimino salėje laiko su
sirinkimus pąšalpinės: LDS 
11-ta kp., Sūnų ir Dukterų 
ir Politiškas Klubas; ap- 
švietos kuopos: LLD 50 ir 
Moterų kp. 110-ta.

Kuopos laikančios susi
rinkimus Gedimino salėje, 
gauna svetainę parengi
mams nemokamai.

Narių skaičius per porą 
šimtų.

Serga F. Gricius. Gydosi 
namie. Petras Žirgulis tu
rėjo operaciją, kovo 11-tą 
ant vienos kojos, o kovo 18 
d. turės ant' kitos kojos. 
Randasi Genesee ligonbuty- 
je.

Kovo 10 d. Rochestery 
prisnigo 10 colių sniego.

B. černauskas, 
Draugystės koresp.

Waterbury, Conn.

vykusių net iš kitų miestų.

išrinkta M. Svinkūnienė. 
Apsvarstyta kuopos reika
lai ir į kuopą įstojo 4 nauji 
nariai.

Po susirinkimo prasidėjo 
programa. Klementina 
Yenkeliuniene, kuopos sek
retorė, skaitė paskaitą apie 
moterų padėtį. Paskaita 
buvo labai įdomi ir žmonės 
buvo užsiganėdinę. Antra 
kalbėtoja buvo M. Svinkū
nienė. Ji kalbėjo apie pir
mutines moteris kovotojas 
ir po tam kalbėjo kaip mes 
turime remti mūsų darbi
ninkišką spaudą.

An r to j e temoje ji kalbėjo 
apie maisto kombinaciją. 
Jinai nurodė, kad seni žmo
nės turi valgyti tokį mais
tą, kuriame randasi vitami
no C. O vitamino C, randasi 
žaliose daržovėse ir medžių 
vaisiuose. Jei seni žmonės 
nevalgo žalių daržovių ir 
medžių vaisių, tai jų svei
kata silpnėja, protas ir at
mintis sumažėja, nes žmo
gaus smegenys reikalauja 
daug vitamino C. Kurio 
žmogaus protas gerai dir
ba, tai to smegenys turi 
daug vitamino C.

Kai tik užsibaigė progra
ma, tuojau M. Svinkūnienė 
atsinešė didelį bliūdą žalių 
daržovių: spinach, ridikiu- 
kų, salotų ir pradėjo pjaus
tyti. Ona Biartush atėjo jai 
į pagalbą ir tuojau saladas 
iš daržovių buvo sutaisytas. 
M. Svinkūnienė įdėjo sala- 
do į lėkštę kiekvienam po 
porą šaukštų ir visi skaniai 
valgė ir, girdėjau, gyrė, 
kad saladas yra geras, gar
dus.

Buvo ir daugiau moterų,

Žinios
LAZDIJAI

Jau tapo tradicija 
vienais metais Spalio

• čių dienomis peržvelgti at
likto darbo rezultatas. Metai 
—neilgai laiko tarpas, ta
čiau per šiuos metus senas 
dzūkų miestas—Lazdijai— 
neatpažįstamai pasikeitė.

Dar praeitais metais bu
vo rekonstruota mūsų mies
to centrinė Vilniaus gatvė. 
Šiais metais sutvarkyta S. 
Nėries aikštės važiuojamo
ji dalis ir dalinai Lenino 
gatvė. Pagilintas per mies
tą tekantis Lazdijos upelis, 
sutvarkyti jo šlaitai, išgrįs
tas dugnas. Pastatytas 
naujas platus tiltas. Su
tvarkyti šaligatviai S. Nė
ries aikštėj ir Vilniaus gat
vėj, tvarkomi Lenino gat
vėje.

Miesto gatvėse, broliškų 
karių kapuose pasodinta 
keli šimtai dekoratyvinių 
medelių. . .

Didžiosios Spalio revoliu
cijos 46-ųjų metinių išvaka
rėse Lenino—O. Sukackie
nės gatvių sankryžoje ati
daryta dviejų aukštų uni
versalinė parduotuvė. Viso
se septyniose jos sekcijose 
gausu prekių. Dzūkų gat
vėje naujose patogiose pa
talpose įsikūrė miesto ug
niagesių komanda. Gerai 
padirbėję, statybininkai 
trisdešimt trims darbinin
kų ir tarnautojų šeimoms 
kapitaliniai suremonta v o 
komunalinius butus, šiuo 
metu baigiami įrengti du 
aštuonių butų namai O. Su
kackienės gatvėje.

Netrukus bus baigtas ka
pitalinis remontas rajono 
ryšių mazge, bus įrengta 
automatinė telefono stotis.

is
kiek- • 
šven-

Kalbant apie laimėjimus, 
norisi papasakoti apie atei
ties planus. Toliau bus re
konstruota M. Melnikaitės 
ir dalinai Komjaunimo gat
vės. Bus baigiama tvarkyti 
Lenino gatvė. Daug lėšų 
bus skiriama šaligatvių 
tvarkymui. Bus statomi du 
aštuonių butų gyvenamieji 
namai, vidurinės mokyklos 
ir ligoninės priestatai

S. Verksnys

Sostinės gyventojams ne
būtina patiems nėšti balti
nius į skalbyklą. Pakanka 
paskambinti telefonu 2-45 • 
84, ir komunalinės skalbyk
los Nr. 1 mašina netrukus 
sustos prie jų namo. Po 2— 
3 dienų ta pačia transporto 
priemone buitinio aptarna
vimo darbuotojai atgabena 
švarius baltinius, gražiai 
įpakuotus baltame popie
riuje.

Gyventojams labai patogi 
nauja aptarnavimo forma. 
Ji sutaupo daug laiko.

A. Semeikis

kurios aukojo maisto tam 
parengimui. Klem Yenke- 
liūnienė dovanojo did e 1 į 
tartą, O. Jesulevičienė—py
ragą, I. Ablaziene —bonką 
agurkų, M. Ulozienė kavą 
ir kas reikalinga prie ka
vos, M. Cepliauskienė—bon-1 Turku, Tamperėje, Lachty- 
ką vyno, M. Raškauskienė; je. 
ir A. Dudienė po kugelį, J. 
Vaitonis — galioną šviežio 
pieno. J. Pakutka iš Che
shire, Conn., $5.00. •

Rengėjos taria ačiū vi
siems, kurie ką nors auko
jo šiam parengimui.

Buvo renkamos ir aukos, 
bus paskelbta vėliau.

Ten buvęs

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., kovo (March) 20, 1964

Lietuvos
Lietuvos architektų 

bendraautoriai
VILNIUS. — Respublikoj 

je sudaryta rajonų šefavi
mo komisija, sprendžiant 
miestų ir kaimų naujų sta
tybų architektūrines prob
lemas. Į ją įėjo Valstybinio 
statybos komiteto, Kultūros 
ministerijos, Lietuvos LKJS 
CK ir Architektų sąjungos 
atstovai.

Komisijos nariai teiks 
nuolatinę pagalbą miestų ir 
kaimų Taryboms, kuriant 
gražius pastatų ansamblius, 
žaliąsias poilsių zonas, vi
sa, kas liečia miestų staty
bų, gyvenviečių sutvarky
mą.

Jau dabar atliekamas di
delis darbas gyventojų taf- 
pe. Antai respublikos sos
tinės gyventojai aktyviai 
dalyvauja, sprendžiant 
miesto architektūros prob
lemas. Visai neseniai Mies
tų statybos projektavimą 
institute buvo eksponuoti 
nauji gyvenamųjų namų 
projektai, kad su jais galė
tų susipažinti visuomenė.

Šią savotišką parodą lan
kė ištisos šeimos, kiekvie
nas norėjo dalyvauti svars
tant naujų šviesių, gražių 
butų ir namų projektus, pa
sikalbėti su jų autoriais, iš-'v 
dėstyti savo nuomonę. Lan
kytojų nuomonės buvo mie
lai* išklausytos, ir projek
tuose buvo padarytas esi«L 
nis pakeitimas: atsižvel
giant į pastabas padidintas 
kambarių plotis.

Miesto gyventojai taip 
pat dalyvavo, kuriant eks
perimentinį 75 butų gyve
namąjį namą Žemaitės gat
vėje. Ir čia architektai ajį? 
sižvelgė į jų pastabas bei 
pasiūlymus.

Architektai" šefuoja ne 
i tik atskirus miesto rajonus.

šius jie užmezgė su jauno
jo energetikų miesto Elek
trėnų, Panevėžio gyvento
jais. Visi projektai, prade
dant reklama ir baigiant 
vaikų aikštelėmis kiemuos^ 
pateikiami visuomenės teis
mui.

ELTA

KALEVALOS ŠALYJE
VILNIUS. — Kai Lieti^ 

vos TSR nusipelniusį artis
tą E. Paulauską paklausė
me, kokie įspūdžiai iš ko
mercinės kelionės po Suo
miją, jis atsakė:

—Puikūs. Buvome suža
vėti suomių svetingumu.

E. Paulauskas parodė 
krūvą Suomijos laikraščių:

—Tai apie mus!..
E. Paulauskas — respub

likos nusipelniusio kolekty
vo Valstybinės filharmoni
jos styginio kvarteto daly
vis. Kartu su šiuo kolekty
vu į Kalevalos šalį dalyvy 
ti Suomijos - Tarybų Sąjur^ „ 
gos draugystės mėnesiui^ 
skirtuose koncertuose buvo 
išvykę Akademinio Operos 
ir baleto teatro solistai E. 
Saulevičiūtė, G. Sabaliaus
kaitė, V. Daunoras, H. Ba
nys, pianistas L. Digrys, 
birbyninkas P. Tamošaitis.

Mūsų artistai koncertavo 
stambiausiuose Su o m i j o s 
miestuose — Helsinkyje,

Kai kurių koncertii 
klausėsi Suomijos preziden
tas U. Kekonenas.

Kaip šiltai ir nuoširdžiai 
pirmą kartą Kalevalos š^ 
lyje koncertavusius Lieta? 
vos artistus priėmė šeimi
ninkai, akivaizdžiai rodo 
Suomijos laikraščiai, suve
nyrai, kuriuos parsivežė 
mūsų atlikėjai.



Taras Ševčenka
Kas galėjo pamanyti, kad 

“mažas piemenėlis — didis 
vargdienėlis” Tarasas Šev
čenka taps įžymiu savo tau
tos dainiumi ir puikiu dai
lininku.

Štai jis gano savo tėvo 
ir kaimynų kiaules. Negai
lestingai kepina kaitri Uk
rainos saulė. Pasislėpęs po 
medžiu ar krūmu, jis žiūri 
į debesis ir svajoja, svajo
ja...

Nors Ševčenkos (šeima gy
veno labai skurdžiai, bet sū
nų leido mokytis. Pirmas jo 
mokytojas buvo girtuoklis 
cerkvės tarnas — djačokas. 
Mokytis Tarasui sekėsi, bet 
mokytojas labai jį išnaudo
jo, vertė dirbti. Jis parodė 
berniukui ir pirmąsias kny
gas: elementorių ir malda
knygę. Knygose buvo ilius
tracijų, kurios žavėte žavė
jo busimąjį dailininką. Nu
tvėręs kur skiautelę popie
riaus, tuoj ją išpaišydavo.

Sunku buvo vaikui svajo
tojui mokytis pas girtuoklį 
ir išnaudotoją, o vasaromis 
ganyti kiaules.

Neištvėrė piemenėlis, pa
bėgo išgamų. Jis rado mies
telyje, netoli nuo savo kai
mo, gerą dažytoją, pas kurį 
apsigyveno ir mokėsi dažy
tojo amato. Bet neilgai. 
Tarasas buvo baudžiaunin
ko sūnus ir neturėjo teisės ■ 
be ^dvarponio sutikimo dirb
ti jam patikusio darbo. Nu
ėjo pas dvaro valdytoją pra
šyti leidimo, o tas, sužino
jęs, kad vaikas gražiai da
žo, nusiuntė jį pas poną En- 
gelgardtą tarnauti.

Ponas gyveno Vilniuje. 
Patekęs iš kaimo į miestą, 
kaimietis vaikinas buvo nu
stebintas jo grožio. Jis ža
vėjosi didingomis miesto 
bažnyčiomis, paminki ais, 
ponų rūmais ir pilimis. Be- 
sibastydamas po mies
tą, vykdydamas pono pa
vestus tvarkyti įvairius 
jo reikalėlius, jis nepamirš
davo užbėgti į vieną kitą 
bažnyčią, pažiūrėti, pasi
grožėti esančiomis ten sta
tulomis ir paveikslais.

Artinosi neramūs 1830 j 
metai. Lenkija ir Lietuva į 
bruzdėjo, buvo ruošiamas 
sukilimas prieš caro vai-. 
č&ią. Nugirdo tuos gandus 
1L dval-ininkas Engelgard- §vi "į UwrisspausdintiT

Ševčenka išbuvo tremtyje 
110 metų. Draugai jo nepa
miršo. Carui Nikolajui I 

.mirus (1855 metais), jie 
pradėjo rūpintis jo išlaisvi
nimu. Pagaliau, 1857 me
tais, jis buvo paleistas, grį
žo į Peterburgą, susitiko su

senais draugais, įsigijo ir 
naujų. Tai buvo Černyševs- 
kis. Dobroliubovas, Nekra
sovas ir kiti revoliuciniai 
demokratai. Pavyksta jam 
nukeliauti ir į Ukrainą, į 
savo tėviškę. Bet neilgai 
ten gyveno: atsirado niek
šų, kurie pranešė žanda
rams apie jo agitaciją prieš 
(caro valdžią. Ševčenka dar 
kartą buvo suimtas, buvo 
įsakyta grįžti į Peterburgą.

Ištrėmimai ir nuolatiniai 
persekiojimai pakirto Šev
čenkos sveikatą. Jis anksti 
mirė, nesulaukęs ir pilnų 
47 metų. Prieš pat mirtį 
sužinojo apie baučlžiaunin- 
kų išvadavimą iš baudžia
vos.

Ševčenkos laidotuvėse da
lyvavo didelė minia žmonių. 
Po poros mėnesių jo drau
gai, vykdydami poeto tes
tamentą; nuvežė jo karstą į 
Ukrainą ir palaidojo ant 
aukšto Dnepro kranto, ne
toli Kanevo miesto.

Ukrainos liaudis dabar su ■ 
pagarba ir meile mini savo 
didįjį dainių ir menininką 
Taiasą Ševčenką. Jo kny- ^us pįujė, kiršino ilgai.

__________u_____ iŠ’08 spausdinamos milijoni- 
šydavo eilėraščius savo gim- • niais tiražais, eilėraščiai iš- 
tąja kalba. Draugai žinojo i versti į visų Tarybų Sąjun- 
apie jo slaptą užsiėmimą, goję gyvenančių didesnių (l. vart|aiJ Kristatis,

Ševčenka

de-iš nelaisvės. Prasidėjo 
rybos su dvarponiu.

Po ilgų derybų dvarinin
kas sutiko parduoti vaikiną 
už 2,500 rublių — tais lai
kais tai buvo didelė pinigų 
suma. Bet ją pavyko su
rinkti: dailininkas Briulo- 
vas nutapė poeto Žukovskio 
portretą ir surengė loteri
ją

Su dideliu džiaugsmu su
tiko Ševčenka žinią apie 
laisvę. Prieš jį dabar atsi
darė visai kitoks pasaulis, 
gražesnis, spalvingesnis. Jis 
pradėjo mokytis Dailės aka
demijoje. Briulovas leido 
jam naudotis savo turtinga 
biblioteka. Godžiai pradėjo 
jis skaityti knygas. Studi
javo prancūzų kalbą, istori
ją, zoologiją, fiziką, anato
miją. Jis skaitė Homero-, 
Gėtės, Šilerio ir Valterio 
Skoto kūrinius. Ševčenka 
draugavo ne tik su knygo
mis, bet ir su įžymesniais 
jų autoriais.

Dar anksčiau, pasislėpęs 
nuošaliame, ramiame Vasa
ros sodo kampelyje, jis ra-

kazokai
Kada mes buvome kazokai, 
Dar ligi unijos, senokai,— 
Tada gyvenome smagiai!
Su lenkais jautėmės draugai, 
Klestėjo mūs laisvi laukai, 
Mergelės lelijėlės 
žydėjo soduose, mylėjos, 
Ir džiaugės motinos širdis

I Laisvais ereliais sūnumis. . .
I

j Ii', guosdami senatvę ramią, 
i Jie augo gražūs ir tvirti,—
I Kol vardan Kristaus mūsų že- 
Užplūdo kunigai juodi (mę 
Ir padegė mūs tykų rojų 
Ir, paskandinę jį kraujuos, 
Kryžiavo žmonas įr kapojo, 
Ir vardan Kristaus žudė juos.
Nulinko galvos kazokėlių 
Ir pakelėj žolė saUsa. . . 
Darbuojas budeliai įšėlę, 
Vaitoja tėviškė visa,

‘ Tad; ritas galvos užmuštųjų, 
O kunigai kraupiu balsu

. “Te deum !—šaukia—
“Aleliuja!” 

Tad šitaip, lenke, mano broli! 
Magnatai, gobšūs kunigai,

ėmė mažiuką kojos pirštu
ką ir nuimtu nuo jo gabalė
liu sveikos odos užlopė-už- 
siuvo žaizdą. Šioji operaci
ja, atrodo, bus sėkminges
nė, žaizda gražiai gyja ir 
visi kiti simptomai rodo, 
jog visas tas reikalas kryp
sta, į gerąją pusę.

Tiek laiko negalit iš na
mų išeiti, prisiėjo nuo ne
kuriu ir draugijinių darbų 
atsisakyti, nekuriuos net 
mano pradėtus darbus tu
rėjo kiti draugai užbaigti, 
tik LD$ kuopos finansinius 
reikalus stengiuosi su savos 
šeimos pagalba atlikti, nes 
tame darbe nepatyrusiems 
atrodo perdaug atsakomy
bės. Gal su laiku ir pavyks 
ant savų, nors ir jau netaip 
stiprių kojų 
prie reikiamų 
kiek prisidėti.

atsistoti ir 
darbų, bent

J. žebrys 
perso n a 1 a s 

reiškia d. J. žebriui nuošir
džią užuojautą ir linki jam 
greit susveikti.)

(“Laisves”

Illl PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Išvien mes eitumčm lig- šiolei. 
Kazokui ranką tad ištiesk, 
Sujimkim tyras-mūsų sielas

Parengimas
Sekmadienį, kovo 22 d., 

Junior High School patal
pose 8 vai. vakaro, 30 žy
dų organizacijų rengia at
minimo susirinkimą žuvu- 
siems žydams Antrojo pa
saulinio karo metu. Bus žy
mių kalbėtojų.

P. Paserskis

Red. atsakymai
M. K. Jagmin, Palm 

Spring, Calif. — Ačiū už 
; laikraščio iškarpą. Infor
macija pasinaudosime.

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
REGISTERED NURSES *

Staff NuHie 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 8-8800. 
Ext. 350 or appt. Miss B. Lippe, 
Dir. of pursing. (2-26)

Eilėraščiai jiems patiko, ir tautų kalbas, 
jie padėjo išleisti jų rinki- ■ Ševčenkos kūriniai plačiai' 
nį “Kobzarių.” Tai buvo pir- žinomi ir Lietuvoje.
moji Ševčenkos parašyta Įsikūrus Tarybų valdžiai, 
knyga. Ją tuoj išpirko, dau- Lietuvoje pasirodė daug 
gelis eilėraščių tapo daino-, knygų, . biografinių apybraižų, 
mis, kurios ir šiandien skam- recenzijų ir straipsnių apie 
ba įvairiuose mūsų didžio- Taraso Ševčenkos^ gyveni • 
sios Tėvynės kampeliuose. K.....
Ševčenka parašė ir kelias 
poemas. Visuose jo kūri
niuose skambėjo neapykan
ta caro pakalikams, laisvės 
ir išsivadavimo iš carinės 
priespaudos troškimas.

Žinoma, tokie kūriniai ne
galėjo patikti tuometiniams 
valdovams: Ševčenka buvo 
suimtas ir išgabentas į O- 
renburgo dykumas taniau 
ti eiliniu kareiviu. Jam bu
vo uždrausta turėti pieštu-

i mą ir kūrybą. 1961 metais 
Grožinės literatūros leidyk
la išleido didoką Ševčenkos 
eilėraščių rinkinį 
rių.”

Kovo 9 diena sukako 150 
metų nuo Taraso Ševčenkos 
gimimo. Šios sukaktuvės 
iškilmingai minimos ne 
pas mus, bet ir visame 
šaulyje.

T. šuravinas
LTSR nusipelnęs mokytojas?’

“Kobza-

tik

drauge mielas, 
i rojų praeities!
Verte A. Churginas

ar galima buvo sugalvoti 
žiauresnę bausmę poetui ir 
dailininkui?

Dešimt ilgų metų išbuvo 
poetas plačiajame dykumų 
kalėjime. Bet jis netylėjo: 

I slapta, nučiupęs skiautelę 
i popieriaus, jis rašė eilėraš
čius ir slėpė mažutes kny- 

' gutes už batų aulų. Vėliau 
ir tie jo eilėraščiai išvydo

tas.
Šis dvarponis žiauriai el

gėsi su savo baudžiaunin
kais. Ir Tarasas kartą buvo 
baisiai išplaktas už tai, kad,' 
ponui išėjus į svečius, jis 
nuėjo į jo kambarius ir ėmė 
kopijuoti paveikslus.

Nieko gero tokiam ponui 
negalėjo duoti ruošiamas 
sukilimas. Ponas pabėgo iš 
Vilniaus į Peterburgą—tuo
metinę Rusijos sostinę. Čia 
paauglys Tarasas vėl pama
te- daug puikių meno pa
minklų. Ponas pasamdė jam 
net mokytoją. Kartais įsa
kydavo nutapyti savo drau
gų ir pažįstamų portretus.

Po ilgos darbo dienos Ta
rasas pavasarį, kada prasi
dėdavo “baltosios naktys,” 
nubėgdavo į vadinamąjį Va
saros sodą su dažų kibirė
liu ir čia tapydavo pamink
lus, pastatus, alėjas.

Kartą jį pamatė dailinin
kas Sošenka, irgi ukrainie
tis. Vaikino paveikslėliai 
jam patiko.

—Tu gabus, tau reikia 
rimtai mokytis, skaityti 
Mftygas, lavintis.

L-Bet aš baudžiauninkas. 
A& nelaisvas žmogus.

Sošenka susidraugavo su 
gabiu vaikinu, supažindino 
jį su rašytojais, dailininkais, 
architektais. Nauji draugai 
nusprendė išvaduoti Tarasą1

Roma. — Sekmadienį, ko
vo 22 dieną, Genoje atsida
rys Tarybų Sąjungos indus
trinė paroda. Ta proga į 
Italiją atvyko Tarybų Są
jungos skaitlinga delegaci
ja priešakyje su Kosyginu, 
premjero pavaduotoju.

Numatoma, kad Italijos 
prezidentas G. Grončis, ku
ris 1960 metais laikėsi Ta
rybų Sąjungoje, užkvies at
silankyti į Italiją TSRS 
premjerą Chruščiovą.

Madridas. — Susikūlė Is
panijos lėktuvas, tris žmo
nes užmušė ir 15 sužeidė.

Nereikia linų rovėjoms lenkti nugarą. Linus Lietuvoje dabar 
rauna mašinomis. Nuotraukoje matome šakių rajono 

“Sūduvos” kolūkio mechanizatorių Antaną 
Petkevičių linarūtes metu.

Miego svarba
Miegas — savotiška slo

pinimo forma, kuri jautrias 
nervines ląsteles apsaugo 
nuo pervargimo. Miego me
tu jos pailsi ir atkuria sa
vo darbingumą.

Tačiau ne visada miegas 
duoda laukiamą efektą. Bū
na, kai žmogus pabunda blo
gai pailsėjęs, sunkia galva 
ir bjauriai ^lusiteikęs. Kai 
kurie skundžiasi nemiga. 
Kad taip nebūtų, reikia lai
kytis tam tikrų higienos 
taisyklių.

Miegoti reikia pakanka
mai. Nuolatos per mažai 
miegant, chroniškai per
vargstama, suira nervų sis
tema. Nepakankamo savai
tės miego negalima kom
pensuoti ilgu sekmadienio 
miegu. Persimiegojęs žmo
gus būna apatiškas, tingus, 
sumažėja jo darbingumas 
ir gyvybinis tonusas.

Didelę reikšmę turi tai
syklingas miego ritmas. Rei
kia įprasti gulti ir keltis 
tuo pačiu metu. Tada žmo 
gus greit užmiega, o išmie 
gojęs lengvai atbunda.

Gerai, kai miegama toje 
pačioje patalpoje. Įprasti 
nė aplinka veikia kaip nėr 
vų sistemą raminančių są
lyginių refleksų konlplek 
sas. Daugelis žmonių, pa 
tekę į naują aplinką, ilga 
neužmiega ir neramiai mie 
ga.

Nerekomenduojama prie 
miegą skaityti: stiprūs 
įspūdžiai sukelia sunkius 
sapnus.

Prieš pat miegą nereikia 
daug valgyti ir gerti. Tai 
trukdo miegoti ir aštrus 
alkio jutimas. Todėl vaka 
rieniauti reikia, bet pusant
ros arba dvi valandos prie- 
miegą. (

Daug dėmesio reikia skir
ti ir patalpų higienai: kam
bario oras turi būti grynas, 
kai šilta, gerai miegoti ati
darius langą ar orlaidę.

Labai minkštas patalas 
išlepina odos kvėpavimą. 
Antklodė turi būti lengva ir 
ne per šilta.

Nakčiai reikia persireng 
ti naktiniais baltiniais. Ry
te pabudus, reikia tuojau 
keltis.

Miegui daug padeda va 
kariniai pasivaikščiojimai.

Prof. L Beliajevas

Ankara. — Turkijos vy
riausybė suteikė galią karo 
laivyno koman d i e r i a m s 
veikti pagal jų nuožiūrą 
Kipro salos srityje.

Pnompenhas. — Kambo
dža gavo iš Kinijos apsigy
nimo priemonių.

Paieškojimas
Ieškau brolio Labanausko Boles

lovo, s. Antano, ir sesers Labanaus- 
kaitės-Giknevičienės Antaninos, An
tano. Ilgą laiką jiedu gyveno 
Pittsburghe. Dabartinio jų adreso 
nežinau. Galvoju, kad jie gyvena ta
me pačiame mieste. Būsiu labai 
dėkingas, jeigu pažjstantieji mano 
brolį ir seserį asmenys man praneš. 
Ačiū iš anksto. Leonas Labanaus
kas, Požėlos 49-a, 6., Kaunas, Lith
uania, USSR.

5 p.-Laisve (Liberty)—Pei

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)

/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.Laurence, Mass.

Per kelias savaites chuli
ganui telefonu gąsdino 
Lawrence aukštesnės mo
kyklos tvarkytojus, kad yra 
padėta bomba ir sprogs. Su
važiuodavo policija, ugnia
gesiai, bet bombos nebuvo.

Paskui įsigavo į vidų, pa
darė daug nuostolių. *

Policija jau yra suėmus 
keturis jaunuolius ir išve
žus į pataisos namus, bet, 
mato'mai, naujų atsiranda.

SECRETARY
For President of fast growing 

Major Finance Co. Must have 
good shorthand and be willing to 
work unusual hours. Salary com
mensurate with experience and abil
ity. For appointment—Mr. Bosch, 
WA. 7-4000. (22-24)

vėliausių pergyvenimų
Kiekvienam gyve n i m e 

i n k a novoms nenoroms 
ir šilto ir šalto pergyventi, 
ypatingai jau pasiekusiems 
geroką metų skaitlinę. To
dėl ir man jau apie 6 mėne
siai laiko tenka kovoti su 
skaudamos kojos liga. Deja, 

' nekurie clevelandiečiai sa- 
i ko, kad komo suskaudėji- 
| mas nėra ligą, . tačiau J. 
i Bagdonas, mane aplankęs, 
i ne tik pripažino esant ligo
niu, bet apie tai parašė pra
nešimą ir į “Vilnį”, ir dėka 
to jo pranešimo pradėjau 
gauti korteles'■•su linkėji
mais pasveikti,' o jų gauta 
iš arti ir toli; artimiausios, 
žinoma, nuo vietinių drau
gų ir draugių, o tolimiaus- 
sios atėjo net iš Vilniaus. 
Vardus, nuo kurių gautos 
kortelės, nededu, nes užim- v. . 1 ...
tų perdaug vietos. Būkite ! žingsniavo vakaro ihumina- 
tikri, kurie siuntėte, yra j C1PL1 nusviestu Vilniaus . e- 
gautos, tik malonėkite pri- į mn(J. prospektu. Staiga j ap
imti nuo manęs nuoširdžią šuolių ausį Pasie e yriš

kos damos melodija. Ji skli
do iš parduotuvės, žybsin
čius originalia reklama ne
ono šviesomis išraižytais 

be kitų komplika- smuįk0 raktais. Suokalbiš- 
cijų, nėra jau taip pavojin- |<aį šyptelėję, abu pasuko į 

vidų. Užsukime ir mes.
“Pirmasis pasimatymas.

15

padėką už jūsų gražius lin
kėjimus.

Visos ligos, įskaitant ir 
manąją,

Ir pas mus angliškoje 
spaudoje buvo žinia, kad 
Lietuvoje teisė 7-nis' karo 
kriminalistus, kurie bend
radarbiavo su hitlerinin
kais žmonių žudyme, jų 
tarpe ir kunigą Lionginą 
Jankauska. v

Kovo 16 d. per radiją bu
vo pranešta, kad Tarybų 
Sąjunga reikalauja Jungti
nių Valstijų vyriausybės, 
kad pereitojo karo krimina
linius prasikaltėlius, kurie 
gyvena JAV, grąžintų į 
Lietuva teismui.

S. Penkauskas

DESIGNERS

Immediate openings - available for 
qualified Designers in the 

following categories:

STRUCTURAL
PIPING

HEATING & 
VENTILATING 

AIR-CONDITIONING 
ELECTRICAL

Apply In Person Or 
Send Resume to:

CATALYTIC 
CONSTRUCTION CO.

1528 Walnut St., Philadelphia 
Pa. 19102

KI. 5-7500

<
MAN. Married, exeprienced for 

Dairy Farm. Must be 
good milker and feeder.

Apply—
WILLOW RIDGE FARM
North Willow Grove, Pa.

(23-24)

MUZIKOS SALONAS
VILNIUS. — Jauna pora

REAL ESTATE

CROYDON 716 Emily Ave., 4 
room and bath. Dwelling on lot, 
50 x 100. Electric Heat. Ideal for 
couple. $5800. PI. 2-0575.

(22-24)

gos. Bet prie manosios, ne
žiūrint iš ko ji prasidėjo, 
bent kokios '
privestų prie kojos , neteki- ' dainuoja juodas taškas.

“Pirmąjį pasimatymą” 
nupirko... senutė.-

Jaunuoliai, kuriuos suvi
liojo šios dainos melodija, 
paprašė:

—Turite “Pamaskyės va
karus” ?

Nė vienas iš naujos, sko
ningai įrengtos sostinės 
parduotuvės — muzikos sa
lono .neišeina be dainos. 
Vieni nusiperka plokštelę,

komplikacijos; pirmasis pasimatymas

mo. Tokių pavyzdžių mes 
jau ant vietos ne vieną 
turime. Per virš 3 mėnesius 
nepavyko užgydyti mažiu
kę dešimtuko didumo žaiz
dą. Iš viršaus lyg ir buvo 
pradėjus gyti, bet pasirodė, 
jog po oda gedimas plėtėsi. 
Gydytojas patarė eiti į ligo
ninę nupjauti nuo žaizdos 
odą, išvalyti žaizdą, tai gal 
tuomet duosis užgydyti.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os apskrities, LDS ap
skrities ir Moterų sąryšio komitetų 
posėdis įvyks balandžio 5 d., 11 vai. 
ryto, 318 Broadway. Kviečiame virš- 
minėtų komitetų narius dalyvauti. 
Turime daug reikalų apkalbėti, ypač 
>paudos ir apskričių piknikus. At
siras ir kitų bėgančių klausimų .

Jaskevičius, 7 apskr. sekr.
(22-23)

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)

Lapkr. 13 d. pasidaviau mi- Į kiti — naujo kūrinio natas
nimai operacijai. Ligoninė
je. tapo patikrintas ir abel- 
nas mano sveikatos stovis. 
Pasirodė esama ir daugiau 
pas mane trūkumų: kojose 
silpna kraujo cirkuliacija, o 
be to dar esama ir cukrinės, 
o turint tuos elementus 
žaizdą labai sunku užgydy
ti. Tiesa, cukrų su vaistų ir 
tam tikrų dietų pagalba 
trumpu laiku pavyko paša
linti, tačiau žaizda vis tik 
nesidavė užgydyti. Vasario 
25 d. turėjau pasiduoti ant
rai operacijai, šį kartą nu-

arba naują muzikos instru
mentą.

Gamyklos įkurtuvės
16 tūkstančių kvadrati

nių metrų—toks naujo Vil
niaus “Neries” žemės ūkio 
mašinų gamyklos cecho plo-. 
tas. Neseniai statybininkai 
perdavė jį naudojimui. Į 
naujas patalpas jau persi
kėlė vitamininių šieno miltų 
agregatų surinkimo baras, 
įmonės laboratorija. Nauja
me korpuse įrengtos erd
vios buitinės patalpos.

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. V

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)

kt, kovo (March) 20, 1964
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Muziko Slėnio laiškas 
Aido Choro mokytojai

u z nuo- 
(su pro- 
Aidai”).

Didžiai gerbiama 
drauge Stensler!

Nuoširdus ačiū 
širdų jūsų laišką 
grama “Lietuvos
Man labai džiugu, kad dalis 
mano dainų patiko jūsų 
choristams ir žadate jas 
propaguoti tarpe kitų cho
ru. Tai labai didelis mano 
kuklaus darbo įvertinimas 
iš jūsų pusės.

Laukiu, kada iš jūsų gau
siu padarytas mano dainų 
kopijas. Paskutinių savo

Juozas Slėnys
dainų (bene gal pačių, mano 
požiūriu, geriausių ■ dainų) 
dar nepasiunčiau — tai pa-

Esu, taip sakant, ligonis-in- 
validas nuo 1963 m. gruo
džio 26 d., eidamas į mo
kyklą kritau ant šaligatvio 
ir susilaužiau koją. Per ma
no ligos laiką aš gaunu pil
ną atlyginimą, kaip ir dirb
damas. Per ligos laiką ne
buvo perdaug nuobodu, nes 
buvo daug lankytojų: mo
kytojai, muzikai, draugai ir 
mokiniai, o nuo sausio 16 d. 
mokiniai, kuriuos mokinu 
groti akordeonu, ateina pas 
mane į namus mokytis, kol 
sergu. Per šį laikotarpį 
perskaičiau labai daug gro
žinės ir muzikinės literatū
ros—žodžiu truputį apsi- 
šviečiau...

Kaip jūs rašėte, kad galė
tumėte prisiųsti Amerikos 
lietuvių kompozitorių kūri
nių—labai būčiau dėkingas 
už juos.

Labai prašyčiau j ū s ų, 
t kad man prisiųstumėte Ai- 
, do choro fotografiją prisi
minimui, kokią turiu iš ‘ 
Montello Vyrų dailės gru-' 
pės, su laišku ir visų cho
ristų parašais. Tai būtų, 
man didelė dovana nuo ma
no dainų atlikėjų.

Taipogi aš norėjau pa-

Ševčenkos 159 gimimo 
metinių minėjimas

Susiorganizavo tautinių 
grupių Niujorke specialus 
komitetas įžymiojo ukrai
niečių poeto ir kovotojo Ta
raso Ševčenkos 150 gimimo 
metinėms atžymėti.

T. Ševčenka gimė bau
džiauninko šeimoje, Ukrai
noje, bet vėliau jį geri žmo
nės išpirko iš dvarponio ir 
padarė laisvu. T. Ševčenka 
buvo talentingas poetas, ra
šęs ukrainiečių kalba; be 
to, jis buvo dailininkas ir 
kovotojas už darbo žmonių

Ukrainiečiai skaito T.
Ševčenką pačiu įžymiausiu

darysiu ateityje. Tai bus klausti; ar g;i]ima pas jus | 
estradinės dainos solistams, | ^auįj jav leisto St. Širn-i 
ansambliams, kulias pas ^aus žurnalo “Muzika” ir
mus mielai atlieka savi- 
veiklininkai.

Malonu girdėti, kad jūs 
žadate 1965 metais atvykt į 
Vilnių, į tradicinę dainų 
šventę, skirtą Tarybų Lie
tuvos 25-metinėms. Manau, 
kad mums teks Vilniuje pa
simatyti.

Šių metų birželio 28—29 
d.d. Vilniuje įvyks pirmoji 
respublikinė mokei e i v i ų 
dainų švente, tad jai ruo
šiasi visos mokyklos: cho
rai, orkestrai ir šokėjai.

Kaip matote; pas mus1 . . .. . . . i '‘V’-n MC1.UUUW Aiirxixvr cs. v i iau-
mostai saviveikloje atrodo • sjus linkėjimus Rojui Miza- 
zymiai didesni, ne#u ^et ra^ pocįuį įr j0 daini-žymiai didesni, ] 
kurioje kapitalistinėje vals
tybėje, nes viskuo pas mus 
rūpinasi Tarybinė valdžia 
ir Komunistų partija! Ka
da dažnai aš mintyse paly
ginu buržuazinių laikų ma
no saviveiklos lygį su mūsų 
dienų lygiu, tai apie praeiti 
nesinori ir galvoti—koks 
buvo mizernas gyvavimas. 
Entuziazmas mūsų savivei
klininkų tarpe begalo dide
lis ir pakilus. Smagu dai
nuoti ir šokti, kada yra ge
ras gyvenimas, nėra išnau
dotojų, kada kiekvienas 
žmogus dirba bendram Tė
vynės labui.

Jūsų darbo sąlygos žy
miai sunkesnės, todėl labai 
džiugu, kad jūs, drauge 
Stensler ir kiti muzikai, 
dirbate sunkų, kilnų ir mil
žinišką darba meno srityje 
progresyviu lietuvių tarpe!

Aš apie jūsų darbą žinau 
iš “Laisvės”, kurią gaunu 
nuo 1958 m. Gana įdomus 
laikraštis. Nuo 1958—1961 
ftietu aš taip pat rašinėjau 
į “Laisvę” muzi kinius 
straipsnius savo vardu, o 
tain pat slapyvardėmis: 
Pakalnio, šerūno, Skirgai
los ir kitais. Dabar pora 
metu labai užimtas darbais 
ir nėra laiko kada bepara- 
šyt i “Laisvę” Jau antri 
metai žurnale “Meno savi
veikla” “Įvairenybių” sky
relyje spausdina mano me
džiagą (muzikiniai anekdo
tai ir kt.). Manau, kad jūs 
ši žurnalą gaunate, o jei 
negaunate — parašykite,— 
tada aš jį jums siuntinėsiu.

Artimiausiu laiku išsių
siu savo naujas dainas ir 
ką gaunu iš naujų lietuviš
kų muzikos leidinių—natų.

Dabar truputį apie save.

Siusime magnetofono 
juosteles Į Urugvajų

Skaičiau “Laisvėje,” kad- 
radijo vedėjas Petro Re- 
vuckas iš Urugvajaus pa
geidauja mūsų chorų bei 
solistų dainų, įrašytų į mag
netofono juostelę.

Tarasas Ševčenka
savo dainium, garbingiau J 

“Muzikos žinios” bei “Mar- siu jų tautos sūnum. Jo 150 
gutis”, o taip pat lietuviško gimimo metinės minipios 

plačiai Tarybų Sąjungoje, 
minimos ir visame pasauly
je.

Balandžio 5 d. Niujorko 
Town Hall, 123 West 43rd 
St., Manhattane, įvyks di
džiulis koncertas garbin-

žurnalo (pernai išleisto, be
rods “Lithuania”?), kuria
me rašoma apie M. K. 
Čiurlionį?!

Na, baigiu, nes iš laiško pa
sidarė jau beVeik straips
nis. Perduokite visiems Ai
do giesmininkams mano 
nuoširdžiausius linkėjimus! 
Jums geriausios sėkmės,
drg. Stensler, choriniame 1 Choras 
darbe, daug energijoj ir į Krank Ilčiuko. 
geros sveikatos. Taipgi pra
šau nerduoti mano geriau-

ninkams ir J. Petruškevi
čiui.

Sėkmės! Laukiu laiško!
Su pagarba

Juozas Slėnys, 
Muzikos mokytojas, 
sav. kompozitorius 

Panevėžys, 1964. 2. 8.

Koncertas ir filmai 
kovo 22, Laisvės salėj

LLD 185 kp. smarkiai ir 
įvairiai rengia koncertą ko
vo 22 d., Laisvės salėj. Pra
džia 2 vai. popiet.

Koncertinei daliai Mild
red Stensler energingai 

irjis rašo laišką draugui rengia visą Aido chorą ir 
R. Mizarai, o Mizara pata- j0 grupes ir solistus, taipgi
ria kreiptis prie mūsų, t. y. 
Juozo Aleksaičio ir manęs. 
Tai gerai.

Mes su Aleksaičiu turime 
minėtų juostelių nemažai, 
nes jau seniai įrašinėj ame 
jas. Žinoma, įrašome tik 
istorines bei svarbesnes 
programas mūsų 1 koncertų, 
festivalių, banketų ir t. t.

Taigi bandysime susisiek
ti su draugu Revucku ir pa
siųsti jam keletą juostelių. 
Tik, žinoma, ims kiek nors 

. laiko, nes reikės kopijas da- 
, i*yti.

Ir taipgi mes norime ži
noti, ar draugas Revuckas 
turi magnetofoną, su kuriuo. 
galėtų groti juosteles.

! Prašau draugą Revucką 
parašyti man laiškelį šiuo 
klausimu ir šiuo adresu.

Draugiškai,
| Jonas Juška
1113-09 107th Avė.
Richmond Hill, N. Y. 11419 
USA

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-

gam įvykiui atžymėti. Pro- sirengime prie seimo, todėl 
gramoje dalyvaus Ukrai- patarė LDS g.čios apskri. 
niečių Leontovičiaus vardo , yeg komjtetui pasirūpinti 

s, vadovaujama ; sudaryti iš New Yorko apy- 
Choras dai-

1 nuos nemaža dainų, kurias 
parašė T. Ševčenka. Pro
gramoje bus Laisvės dai- įkįrįų ne mažiau kaip po du 
nimnkai _ negrų .grupe<. narjus į šiuo reikalu pasi- 
Dniepro šokėjai šoks.Ben-jįmą -su Centro valdy- 

. ™ 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.

Nepatinka Vakarams 
Kambodžos pozicija 

f
Saigonas. — Pietų Viet

namo militaristų valdžiai ir 
Vakaru diplomatams labai 
nepatinka Kambodžios po
zicija, kad ji laikosi neut- 
rališkai ir palaiko draugiš
kus ryšius su socialistinė
mis valstybėmis.

Kam b o d ž a reikalauja, 
kad Jungtinės valstijos iš
trauktų savo militarises 
jėgas iš Pietų Vietnamo ir 
leistų tos šalies žmonėms 
patiems savo reikalus tvar
kyti.

Kambodžios Gynybos mi
nistras generolas Lon Nolis 
išvyko į Pekiną ir Maskvą 
tartis, kad gauti apsigyni
mui ginklų ir amunicijos.

drai, programa bus įdomi, 
puiki. .„„j

Rengėjai prašo ir Niujor
ko lietuvius dalyvauti šia
me garbingame jubiliejinia
me koncerte. Atsiminkite: 
jis bus sekmadienį, balan- 

1 džio 5 d.
Prasidės lygiai 2 vai. po

piet. Ns.

T. Ševčenka

Testamentas

INDIJA NEDALYVAUS 
KONFERENCIJOJE

New Delhi. — Indijos vy
riausybė pareiškė, kad jos 
“visi ministrai užimti”, tai 
sekantį mėnesį nedalyvaus 
Indonezijoje Afrikos ir 
Azijos valstybių užsienio 
ministrų konferencijoje. Ši 
konfemcija svarstys sušau
kimą tokios konferencijos, 
kaip 1955 metais įvyko 
Bandunge, kuri suvaidino 
didelę rolę Afrikos ir Azi- • 
jos tautų išsilaisvinime. I

Kai numirsiu, jūs užkaskit 
Mane ant kurgano,
Tarp plačių gimtines stepių, 
Ukrainoj mano,
Kad matyčiau pievas, Dnieprą, 
Jo pakrantę gūdžią,
Kad regėčiau, kad girdėčiau, 
Kaip jis staugia, ūžia.
Kai nuneš iš Ukrainos
Į marias giliąsias
Priešų kraują jis... paliksiu 
Kalnus aš, plačiąsias
Pievas ir prie dievo sosto 
Tada nukeliausiu 
Pasimelsti... o lig tolei 
Nežinau aukščiausio !
Kai užkasite, sukilkit, 
Pančius sudaužyki!
Ir krauju piktųjų priešų 
Laisvę apšlakstykit!
Ir manęs šeimoj laisvojoj,
Naujoj ir laimingoj, 
Neužmirškit paminėti 
žodeliu širdingu.

Vertė A. Venclova

Nikosia. — Daugiau ka
nadiečių militarinių jėgų 
atvyko į Kiprą.

Katmandu. — Į Nepalio 
! karalystę atvyko TSRS spe- 
i cialistai fabrikų statymo.

LLD 2-osios Apskrities i“:

duetus. Victor Becker dai
nuos keletą dainų. O. Jonas 
Grybas parodys tikrai gra
žius Tarybų Lietuvos fil
mus su daug vaidybos, dai
nų ir šokių.

konferencijos tarimai
Š. m. kovo 15 d. įvyko i 

LLD II apskrities koferen- 
cija “Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, N. Y. . Konferenciją 
atidarė apskrities pirminin
kas J. Grybas 1:3.0 popiet. 
Mandatams patikrint pa
skyrė J. Gužą ir O. Cibuls-1 
kienę. LLD centro pirmi
ninkė K. Petrikienė buvo 
pakviesta pakalbėti apie or
ganizacijos veiklą.

Mandatų komisija prane
šė, kad yra 25 delegatai nuo

nė.
Sekr. C. Bready

B

ro- 
di- 
jo

Mildred Stensler
Į šį koncertą ir filmų 

dymą kviečiam iš viso 
džiojo New Yorko ir
apylinkės skaitlingai atsi
lankyti ir pasigrožėti tik
ruoju menu. Laikas labai 
patogus, antrą valandą die
ną. Po koncerto dar su švie
sa grįšim į namus.

Grožio mylėtojas

ir

siuntė delegatų.
Konferencijos pirmininku 

išrinktas J. Grybas, sekre
torium—C. Bready.

Skaitytas protokolas 
praėjusios konferencijos 
priimtas.

Komiteto raportą išdavė 
J .Grybas ir priimtas. Iž
de yra $380.

LLD centro sekretorius J. 
Grybas raportavo iš centro- 
veiklos. Knyga, kurią na
riai turėjo gauti už 1963 
metus, yra spausdinama ir 
neužilgo bus gatava. Taip
gi yra duotas užsakymas 
1964-ų metų knygai. Kaip 
greitai bus gatava, nėra ži
nios.

Buvo diskusuota “Šviesos” 
jubiliejinės laidos raštai. 
'Buvo reikalavimas, kad tu
rėjo būti ir paveikslai pir
mesnių organizacijos dar
buotojų. Užgirtas jubilieji
nis “Šviesos” raštų turinys 
su mažomis centrui pasta
bomis.

Nutarta, kad kuopos, ne
turinčios ižde pinigų, nemo
ka duoklių į apskritį ir yra 
pilnateisės apskrities narės.

Diskusuota LLD suvažia
vimo klausimas, kur bus

‘laisvės” vajui 
pasibaigus

Metiniame “Laisvės” da
lininkų suvažiavime iš ad
ministratoriaus F. Buknio 
raporto paaiškėjo, kad pra
ėjusių metų vajus visapu
siškai buvo^ pasekmingas. 
Apart atnaujintų prenume
ratų, gauta ir geras skai
čius naujų. Taipgi ir finan
siniai kvota išpildyta su 
kaupu. Tas reiškia, kad mū
sų “Laisvė” dar ilgai gy
vuos.

Nors vajus pasibaigė, bet 
vajininkų darbas niebao- 
met neužbaigiamas. Norė
dami išlaikyt mūsų laikraš
tį “Laisvę” visuomet turi
me rūpintis išlaikyti gera
me stovyje senas prenume
ratas bei gauti naujų ir pa
remti finansiniai. j

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad aš esu laimėjęs 3-ją do
vaną. Suprantama, tai ne 
mano vieno nuopelnas. Šir
dingai dėkoju visiems drau
gams bei draugėms, kurie 
kooperavo su manimi vaju
je ir padėjo man laimėti do
vaną. Esu dėkingas “Lais
vės” administracijai, o ypa
tingai L. Kavaliauskaitei už 
nuoširdų kooperavimą va
jaus darbe. i

Iš Lietuvos gavo 
liūdną žinelę

Marcelė Yakštienė (žino
moji darbšti klubietė, LDS 
13 kuopos pirmininkė) šio
mis dienomis gavo iš savo
gimtojo krašto Lietuvoje svarstomas LLD naujos 
liūdna, žinią. Ten mirė jos konstitucijos projektas. Ir

Imkes kuopų talką jvai- . brolign§ Ma ę d alėti a Aš- įgaliotas komitetas pasiųsti 
įsiems darbeliams atlikti.!____... - . .... _ •;-------- menskienė. Paliko 4 duktė-1Butų gerai, kad kuopos pa- h. 4 anQkug. Dukterys 

Marytė ir Alfonija gyvena 
Amerikoje, o dvi Lietuvoje.

Amerikoje, McAdoo, Pa., 
taipgi gyvena velionės bro
lis (ilgametis “L.” skaityto
jas) Juozas Kreipavičia su 
šeima. Velionės vyras Piju- 
šas Ašmenskas (Marcelės 
Yakštienės brolis) mirė 
prieš apie 10 metų Tarybų 
Sąjungoje.

Laisviečiai reiškiame 
užuojautą visiems velionės 
M. Ašmenskienės artimie
siems.

Tarp lietuvių
Antradienį kalbėjausi su 

brooklyniete Konstancija 
Karpavičiene. Ji dabar ga
li biskutį paeiti. Ją ištiko 
širdies smūgis sausio 22 d. 
ir nuo to laiko turėjo išgu
lėti lovoje. Negalėjo nei at
siliepti telefono, nei turėti 
lankytojų. Daktaras Petras 
Gustaitis liej5e jai ramiai 
laikytis, nes gali ir vėl atsi
kartoti liga.

K. Karpavičiene sako, 
kad sekmadienį pirmą sykį 
galėjo atsikelti ir pavaikš
čioti, pasėdėti kėdėje. Sa- 
vaimi aišku, kad tokia liga 
yra įkyri ligoniui. Ji džiau
giasi kad biskutį sustiprėjo 
ir gali nors per langą pa
žiūrėti. Labai pasiilgsta sa
vo draugų. Labai nuobodu 
buvo!

K. Karpavičiene yra New 
Yorko lietuvių Mot. klubo 
narė, jai būtų dabar malo
nu pasimatyti su savo drau
gėmis. Tad, kurios turi lai
ko, užeikite pas ją. Pasikal
bėkite, jos savijauta bus ge
resnė. Jos adresas: 110 
Wyona St., Brooklyne.

Linkiu Karpavičienei su
stiprėti, ateina gere s n i s 
oras, gal galės ir vėl su mu
mis dalyvauti.

D—ė

MOTINA IR MEILUŽIS 
UŽMUŠĖ MERGAITĘ
New Yorkas. — Policija 

suėmė Florence Pappolą, 32 
metų amžiaus, ir jos meilu
žį John Koltoski, 26 metų 
amžiaus. Jie prisipažino, 
kad per porą savaičių kas
dien mušė nesveiką, sergan
čią kaulų suminkštėjimo 
liga, 7-ių metų mergaitę ir 
užmušė.

New Yorkas. — Antra
dienį, kovo 17 d., airiai mi
nėjo Šv. Petriko dieną, pa
rade dalyvavo apie 130,000.

riai del “Laisvės” rašalo.
Valys Bunku

KLAIDOS ATITAISYMAS
Vasario 25 d. laidoje til

po A. Bimbps pilietybei gin
ti aukos gautos per mane. 
Buvo pažymėta Petras Go
delis $100, S,t. Petersburg, 
Fla. Turėjo būti — Petras 
Gudelis $100. Miami, Fla. 
Atsiprašau. L. K—tė.

į suvažiavimą 2 atstovus 
nuo II apskrities.

Buvo svarstoma I-os ap
skrities šaukimas II apskri
ties į lenktynes gavimui 
naujų narių į LLD. Po 
diskusijų nutarta, kad II 
apskritis priima kvietimą ir 
stos į lenktynes su Laja ap
skritimi.

Nutarta finansiškai pa
remti Argentinos laikraštį 
“Vagą” su $25. Taipgi pa
aukota A. Bimbos gynimui

Į apskrities komitetą ta
po išrinkti sekanti: J. Gry-

New Yorkas, — Mirė 
George Skouras. graikas,, 
vienas iš brolių, didžiojo fil
mų gaminimo trusto savi
ninkų.

New Yorkas. — Mirė Ilo-1 
na Schwarz Fabian, veng-1 
rų pabėgėlio Dr. Bela Fa- 
biano moteris. Jie abudu 
piktai veikė prieš Vengri- i 
jos liaudies respubliką.

Atėnai. —Kovo 12 dieną 
palaikai karaliaus Povilo' 
buvo palaidoti senoje ka
tedroje.

AMERIKINĖ PREMJERA 
Penktadienį, Kovo 20 d.!

Nesusipratimas apie įvykius 
gyvenime, pradeda nepaprašiau 

avantiūrą Maskvoje...

ARTKINO 
pastatymas plačiame ekrane. 

EKSTRA: 
“ULANOVA” 

jos gyvenimas ir menas, y 
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 

t
511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuviu Anglui Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:
I

LAISVE
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 20, 1964

t




