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KRISLAI
Naujoji Vengrija.
Chruščiovo viešnagė.
GeTras atkirtis!
“Veiksniams” nepatinka.
Nei šis nei tas!

Rašo R. Mizara

Iškilmingai, entuziastiškai 
Budapeštas sutiko Tarybų Są
jungos delegaciją su N. Chru- 
šiįiovy priešakyje.

Vengrijos sostine mini 19-ųjų 
metų sukaktį nuo savo išsilais
vinimo iš vokiškųjų fašistų.

Kas ją išlaisvino ?
Tarybinė Armija! Mūšiai 

miesto gatvėse virė baisūs. 
Drebėjo žmonės, drebėjo mie
stas, o daug tarybinių kovoto
jų, bemušdami priešą, patys 
paguldė savo galvas miesto 
gatvėse. Ir gražusis Budapeš
tas, nors buvo apgriautas, nu
niokotas, bet laisvas.

1956 metais tame pačiame 
Budapešte fašistai ryžosi pa
grobti valdžios vairą į savo 
rankas ir padaryti Vengriją, 
panašią j frankistų Ispaniją. 
Jiems tai daryti padėjo Ra- 
košio asmenybės kultas, pa
žeidęs šalyje socialistinį teisė
tumą.

Jano Kadaro vyriausybė 
kreipėsi į Tarybų Sąjungą, 
įrašydama talkos, kad. padė- 
t* jai nugalėti fašistinį sukili
mą. Balsas buvo išklausytas, 
ir šiandien Vengrija yra lais
va, laiminga, liaudiška šalis, 
statanti socialistinį gyvenimą.

Net ir buržuaziniai rašeivos 
pripažįsta, kad Vengrija žen
gia pirmyn — ekonomikoje ir 
kultūroje — labai sparčiais 
tempais.

Dėl to ir N. Chruščiovo 
Vengrijoje viešnagė yra tokia 
Įtekminga, puiki.
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METAI 52-ji

Ginklų gamintojai darosi 
labai didelius pelnus

Washingtonas. — Sena- 
I tinis komitetas, kuris ty- 
i rinėja Jungtinių Valstijų 
j militarinius užsakymus ir 
kompanijų pelnus, sako, kad 
kompanijos darosi “pirami- 
diškus pelnus.”

Senatoriai Sam J. Ervin 
iš N. C a r o 1 i n o s, Carl T.

• Curtis iš Nebraskos ir J. 
I L. McClellan iš A r k a n s o 
i sako, kad General Electric 
j Co. vien 1963 metų trečia- 
i me bertainyje, taksus at
mokėjus, turėjo $66,280,000 
pelno ir dar kitoms fir
moms perleidžia daug už

sakymų, nes pati negalėjo 
visų atlikti.

Douglas Aircraft Co. ir 
kitos lėktuvų ir raketų ga
mintojos armijai, pasidarė' 
“pavojingus pelnus.”

Raketų iššovimo įrengi
mų gaminime dalyvauja 1,- 
032 skirtingos kompanijos 
ir visos darosi didžiausius 
pelnus.

Ginklų gamintojai nuola
tos šaukia, kad būk dar 
Jungtinės Valstijos yra 
“nepakankamai apsiginkla
vusios,” ir visaip priešina
si nusiginklavimui.

Apie 6,000 dalyvavo 
mitinge už taiką

New Yorkas. — Kovo 28 
d., priešvelykio šeštadienį, 
Union Square susirinko ir 
iš ten d e m o n s t r aty viai 
marša v o į Washington 
Square, kur įvyko masinis 
susirinkimas už taiką -r 
kovai prieš skurdą. Daly
vavo apie 6,000 žmonių, 
dauguma jaunimas — stu
dentai.

Susirinkę reikalavo baigti 
i pavojingą karą Pietų Viet
name, sulaikyti Vakarų Vo
kietijos ir NATO ginklavi
mą, eiti prie susitarimo— 
panaikinimui atominių ir 
kitokių baisaus žudymo

Amerikos jaunuolių 
reikalavimai

San Francisco, Calif. — 
Kovo 21-22 dienomis, Du 
Bois klube, įvyko jaunuo
lių konferencija. Dalyvavo 
250 jaunuolių.

Jie aptarė Jungt. Valsti
jų naminius reikalus, užsie
nio politiką ir priėmė re
zoliuciją, kurią pasiuntė 
JAV vyriausybei.

Jaunuoliai reikalauja: at
šaukti McCarrano įstaty
mą, panaikinti Antiameri- 
kinį komitetą, sulaikyti 
varžymus į užsienį keliau
ti, kovoti prieš vargą ir 
skurdą ir baigti pavojingą 
kara Pietų Vietname.’ v v

LAW unija skiria milijonų 
dolerių visų suvažiavimui
Atlantic City. — United , kolegijų studentai, kurie 

Auto Workers unija skiria pasisakė už suvažiavimą, 
milijoną dolerių NacionaH- Tokio suvažiavimo svarbą 
nes Sąžinės koalicinei kon- plačiai apibūdino automo- 
vencijai, kurios sušaukimui • bilistų unijos prezidentas 
yra iškeltas obalsis. i Walteris Reutheris. Jis sa-

Į National Coalition of kė, kad JAV unijos ir kito- 
Conscience suv a ž i a v i m ą kios masinės organizacijos 
siūloma šaukti visokias or- galėtų sukelti $35,000,000 
g an i z ac i j as, neatsižvel- veiklai, kuri būtų vedama 
giant į jų tikslus, jų narių : prieš vargą, skurdą ir ra
iši tikinimus. sizma.

Už tokį suvažiavimą dar-i -------------------
buojasi daug organizacijų ' Washingtonas. — Bus ty- 
ir įvairiausių sąjungų. Au- rinėjama, kodėl Mississippi 
tomobilistų suvažiavime upėje atsirado milijonai ne- 
svečiais dalyvavo nuo 120 gyvų žuvų.

ginklų. Jaunuoliai metė

Sako: Mes visgi 
gyvuojame

“Blogai, yra blogai,” 
sako Eisenhoweris

šūkį: “Vienafinio karo mes 
norime — tai karo prieš 
vargą ir skurdą!”

Atlantic City, N. J.—Čio
nai įvyko JAV katalikų 61- 
ji konvencija mokslo reika
lais.

T. Sąjunga iššovė 
satelitų stotį

Progreso yra, bet 
dar negana

Ženeva. — Čionai vyksta 
tarptautinė konfer e n c i j a 
prekybos reikalais. Joje 
dalyvauja 120 šalių deleg
atai. Kubos delegacijos pir- 
m i n i n k a s Ernesto Che 
Guevera apibūdino Kubos 
prekybą.

Jis sakė, kad dar istori
joje nebuvo tokio kenkimo 
prekybiai, kokį praveda 
Jungtinės Valstijos link 
Kubos. Bet “blokada braš
ka.” Nepaisant visokių 
sunkumų, Kuba jau šeš
tuosius metus gyvuoja ir 
turi didelių pasisekimų 
siekdama laisvo ir laimingo 
gyvenimo.

Los Angeles, Calif. ■— 
Respublikonų partijos va
dai laikė susi rinki m ą ir 
planavo, kaip laimėti atei
nančius prezidentinius rin
kimus.

Buvęs prezidentas Eisen- 
roweris šaukė, kad yra “la
bai blogai,” nes demokratai 
“nupuldė Jungtinių Valsti
jų vardą.”

Jis gyrėsi, kad jam bū
nant JAV prezidentu jis 
nepasitraukė “nei pėdos 
prieš Tarybų Sąjungą.”

Suokalbininkai nuvertė 
Brazilijos valdžių

Rio de Janeiro. — Reak- •: nių nuo kovos už politinę 
cininkai su pagalba užsie
nio nuvertė žmonių^ išrink
to prezidento1 Joao Goular- 
to vyriausybę.' Sukilimą! yra “skaitomasi 
pradėjo balandžio 2 dieną j

Tolydžio Kinijos komunistų 
vadovai svaido purvo gniūžtes 
į Chruščiovą; puola,“ biaurio- 
ja jį ir visa tai, už ką Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija 
U vyriausybė stoja ir kovoja. 
w Kinams davė puikų atkirtį 
M. Suslovas, vienas iš tarybi 
nių komunistų vadovų.

—Kinų begėdiškas užsipuo
limas ant Chruščiovo asmens, 

sakė Suslovas, — jų ban
dymas izoliuoti jį nuo TS Ko
munistų partijos, prasmegs 
gėdoje, nes mūsų partija sto
vi su Chruščiovu, kaip su savo 
vadovu.

Kinų komunistų politika, 
kiekvienam aišku, labai žalin
ga politika; ji kenkia pasau
linei komunistinei vienybei, ji 
kenkia pastovios taikos žemė
je išlaikymui.

•" •"* •
Ji Senatoriaus Fulkright kalba 
sukėlė daug ir įdomių diskusi- 

^jų ne tik mūsų šalyje, o ir vi- 
same pasaulyje.

Bet'ją labai nepatenkinti ir 
lietuviškieji “veiksniai”. Anot 
Čikagos marijonų laikraščio, 
Fulbright “jau būtų palinkęs 
pripažinti komunistams, pir
moje eilėje Sovietų Rusijai, 
dabartines sienas...” Marijo
nai mano, kad “taip galvoti 
yra didžiausia nesąmonė.”

Čia tenka pridėti: didžiau
sia nesąmonė galvoti taip, 
kaip galvoja “veiksniai”. Mes 
tai visuomet sakėme ir sakysi • 
me.

Vakar, balandžio 6 d., su
kako 53-ji metai, kai pradėjo 
eiti mūsų laikraštis “Laisvė”,

Grįžo iš atostogų Antanas 
Bimba. Be svečiavimosi Flo
ridoje, jis buvo užsukęs ir į 
Čikagą, ir į Detroitą, kur sa
kė kalbas.

Savaitę laiko pailsėjęs na
muose, jis ir vėl stos darban 
redakcijoje,

Havana.—Kuba ir Veng
rija pasirašė kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį.

IŠ VISO PASAULIO
Budapeštas. — Vengrijos 

liaudies respublika iškilmin
gai paminėjo jos išlaisvini- 

:mą iš po hitlerininkų. 1945 
m. Tarybų Sąjungos armija 
sumušė hitlerininkus ir 
Vengriją išlaisvino. Iškil
mėje dalyvavo TSRS prem
jeras Chruščiovas ir eilė ki
tų apreigūnų.

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos militarinių jėgų 
pasitraukė hitle r i n i n k a i 
generolai Hans Speidel ir 
Adolf Heusinger. Jie abu 
tarnavo Hitlerio jėgose.

Maskva. — Po penkerių 
metų tyrinėjimo profeso
rius Vasilis Kesarevas sa
ko, kad ant planetos Mar
so yra gyvybė.

Berlynas. — TSRS Gy
nybos ministras maršalas 
Radionas Malinovskis atvy
ko į šį didmiestį.

Toronto. — Kanados Ko
munistų partija reikalauja, 
kad būtų pasirašyta neka- 
riavimo sutartis tarp NA
TO ir Varšuvos apsigynimo 
sąjungos narių, taipgi, kad 
būtų nevaržoma užsienio 
prekyba.

Washingtonas. — Jung-Maskva. — Balandžio 2
TSRS mokslininkai pa- tinių Valstijų pareigūnai ir 

skelbė, kad prieš porą die- negrų vadai laikė susirinki- 
nų jie iššovė į erdvę sate
litams stotį-platformą.

d.

mą ir aptarė padėtį vienuo
li likoje pietinių valstijų.

stotis pasitarnaus iššovi- i 
mui satelito linkui planetos ■ . 
Veneros.

Mokslininkai sako, k a d 
Tarybų Sąjunga pasigami
no dar galingesnes raketas, 

v___ __________  _ ___ /nių išrinkta vyriausybe, kurių pagalba į erdvę gali
Minas Geraiso provincijoje j kada ji neremia Washing- dar sunkesnius satelitus iš- 
generolas Olimpo Mourao ; tono politikos, 
ir gubernatorius Jose M. I Santiago, Čilė. — Čilės 
Pinto, 
viena po kitos armijos.

Parlamentas veikiančiuo
ju prezidentu priesaikdino 
parlamento pirmininką Ra- 
nierį Mazzillį.

Prezidentas Goulartas

ir ekonominę laisvę. Jung
tinių Valstijų rėmimas suo
kalbininkų tik rodo, kiek 

.” su žmo-

Prie jų prisijungė! spauda rašo, kad Brazili
joje sukilimą paruošė 
Jungtinių Valstijų turčiai. 
Dienraštis “EI Sigio” rašo: 
“Jungtinių Valstijų imperi
alistai su Brazilijos turčiais 
vardu demokratijos naikina

u j- . v. demokratija laisvoje Bra-bande priešintis suokalbi- .r. . . , . . , -
1 7ilnmn oohnn Iznvn c m Ir n

šauti.

Maskva. — TSRS protes
tuoja prieš Jungtinių Vals
tijų militarinius pratimus 
Irane, prie TSRS sienos.

Burke Marshall, Justici
jos sekretoriaus pagalbi- 

I ninkas, sakė, kad vis dar 
tik mažas procentas negrų 
vaiku lanko bendrąsias vie
šas mokyklas.

Constance Baker-Motley, 
i negrė atstovė iš A N N C P, 
sakė, kad nepaisant fede
ralinės vyriausybės pastan
gų, pietinių valstijų val
džios viską daro, kad var
žyti negrų rasę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Pietų Viet

namo militaristų valdžia 
sako, kad ji susitarė su La
oso dešiniaisiais, kad viet
namiečiai galėtų pulti par
tizanus ir Laoso teritorijo
je.

Jeigu tatai bus vykina
ma, tai išsiplės karas ir La
ose, nes prie Pietų Vietna
mo Laoso plotus valdo kai
rieji, tai yra, dešinieji ne-, 

navo iš Korėjos pulti Man- i turi teisių daryti susitari- 
Kiniją, tai J A V Į mų, kad vietnamiečiai ten 

prezidentas Trumanas at- j veiktų.
St. Augustine, Fla.—BaU šaukė jį iš komandos, 

tieji rasistai tik per vieną ‘ 
savaitę čionai areštavo virš 
300 negrų, kurie -protesta
vo prieš segregaciją.

72-jų metų senutė, Mas- 
sacsusetts valstijos guber
natoriaus motina Peabody, 
sako, kad ji demonstravo 
prieš negrų rasės persekio
jimą, ką turėtų daryti 
kiekvienas demo kratinis 
amerikietis.

SENATORIUS MORSE 
PRIEŠ KARĄ

Washingtonas. ■— Sena
torius W. Morse reikalaus, 
kad Senato nariai vardo- 
šaukiu pasisakytų JAV in
tervencijos į Pietų Vietna
mą reikalais.

Taipgi jis nori žinoti: ką 
mano prezidentas Johnso- 
nas apie Pietų Vietnamo 
diktatoriaus gen. Khanho 
išvadinimą senatoriaus 
Morse “JAV išdaviku.” 

1

zilijoje, šalyje, kuri siekė 
ekonominių pakaitų liau
dies naudai ir politinio iš
silaisvinimo iš po užsienio 
imperialistų jungo.”

Washingtonas. — Balan
džio 5 dieną po sunkios li
gos mirė generolas Douglas 
MacArthuras, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Jungtinių 

.•Valstijų militarinėse jėgose 
ištarnavo .52 metus.

Antrojo karo metu jis ko
mandavo JAV jėgas prieš 
imperialistinę Japoniją, vė
liau vedė kara prieš Šiau- 

! rėš Korėją. Kada jis pla-

ninkams, bet kada viena 
armijos dalis po kitos prisi- !• 
dėjo prie suokalbininkų, tai 
jis neteko jėgų. Darbinin
kų unijos buvo paskelbti-.
sios, kad jos gins preziden- j Janeiro.—Brazili-
to Goularto vyriausybę, ir naui* valdžia sudaryta 
daugelyje vietų atsisakė 
gabenti sukilėlių jėgas.

Sukilimas gerai buvo pa
ruoštas. Vienos provinci
jos po kitos gubernatoriai 
prisidėjo prie sukilėlių.

Kur yra dabar Goulartas, 
tai rašant žinių dar stoka, 

į Jis per radijo bangas sakė, 
į kad kovos už legalios vy
riausybės atsteigimą. Bet 
sukilėliai ima vieną po ki
tam miestą. Jiems organi
zuoto pasipriešinimo nėra. 
Reakcininkai ir militaristai 
džiaugiasi laimėjimu.

Washingtonas . — Jung
tinių Valstijų prezidentas 
Johnsonas pasiuntė karš
čiausią pasveikinimą Bra
zilijos sukilėliams ir paža
dėjo teikti didžiausią pagal
bą.

Havana. — Nuvertimas 
Brazilijos legalios vyriau
sybės yra smūgis Kubos už
sienio politikoje. Brazilija 
didžiausia ir skaitlingiausia 
Lotynų Amerikos šalis. Ji

Paryžius. — Prancūzijos stojo už tai, kad kitos vals- 
komunistai reikalauja tarp
tautinio suvažiavimo paša
linimui nesutikimų komu
nistų eilėse.

------------- ,-----
Atlantic City, N. J.—Ka

talikų suvažiavime buvo sa
koma, kad Jungtinėse Vals
tijose katalikų mokyklas 
lanko 4,534,000 vaikų, arba 
18 procentų vaikų, besilan
kančių į pradines mokyk
las.

Londonas. — Tarp Angli
jos ir Italijos pradėjo ve
žioti keleivius “Hawk er- 
Siddeley-Trident” lėktuvai, 
kurie įtalpina 80 keleivių ir 
skrenda po 600 mylių per 
valandą.

Chester, Pa. — Negrų ir 
baltųjų žmonių įvyko de- 
monstraija už priėmimą 
civilinių teisių biliaus. Po
licija areštavo 107 demons
trantus.

j “Vienybės” moterys ruošia
si traukti valdiškan teisman 
Clevelando “Dirvą” už tai, 
kad smetonininkų laikraštis 
parašė, būk “Vienybė” “skati
na bendradarbiauti su Lietu
vos okupantu. ..”

Neatrodo, kad kas nors tei- užkariavimui penkis bilijo- 
giamo iš viso to išeis, — juo 
labiau dėl to, kad tiek “Dir
va”, tiek pati “Vienybė” ne
žino pačios, ką jos rašo: abu
du kaltina Lietuvos liaudį, 
kam ji okupavo Lietuvą!..

Nėra čia logikos, nėra sen- 
so, ponai ir poniutės!

Washingtonas. — JAV
Kongresas paskyrė erdvių

nūs ir 200 milijonų dolerių.

tybės nesikištų į Kubos vi
daus reiąklus.

Bet tas įvykis nesulai
kys Lotynų Amerikos žmo-

iš militaristų ir reakcinin
kų tūkstančiais areštuoja 
unijų vadus, įvairių organi- 
nizacijų veikėjus, visus kai
resnio nusistatymo žmones.

PER VIENĄ SAVAITĘ ,v .. 
AREŠTAVO 300 NEGRŲ azurll^>

Pittsburghas. — Virš 8,- 
000 angliakasių Pennsylva- 
nijos, Ohio, Virginijos ir 
Kentucky valstijose paskel
bė streiką, reikalaudami 
naujo kontrakto.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų katalikai vys
kupai susitarė, vietoje lo
tynų, tai laikyti anglų kal
boje mišias. Dalyvavo 180 
vyskupų.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Raudonasis Kryžius iš
reiškė užuojautą Alaskos 
gyventojams, kurie nuken
tėjo nuo žemės drebėjimo.

Maskva. — Kalinine ir 
Leningrade paleista veiklon 
du dideli tekstilės fabrikai. 
Prie jų pastatymo dalyva
vo ir amerikiečių specialis
tai.

Londonas. — Penki TSRS 
veikėjai atvyko į Angliją 
prekybos reikalais.

Manila. — Susidaužė ma- 
rininkų malūnsparnis ir žu
vo 10 žmonių.

New Delhi. — Indija var
toja karo lėktuvus prieš 
mosulmonus.

Fairbankas, Alaska.—Po 
žemės drebėjimo išdžiūvo 
Tazlina ežeras ir Copper 
upė, matomai, vanduo nu
tekėjo į žemės plyšius.

Anchorage. — Paramai 
Alaskos nukentėjusiu Alas
ka išleido specialių bonusų 
$50,000,000 vertės.

Jersey City, N. J.—Lig
gett & Myers Tobacco Co. 
viršininkai sako, kad papi
rosų rūkymas sumažėjo.
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Ne taip lengva
BRAZILIJOS LIAUDIS buvo labai nudžiugusi, kai 

andai šalies prezidentas J. Goulart pasirašė dekretą, ku
riuo buvo nacionalizuojamos nedirbamos dvarininkų že
mės “dešimt kilometrų pločiu abipus valstybinių plentų 
ir geležinkelių.’' Tos žemės turėjo būti atiduotos tiems, 
kurie nori jas dirbti—valstiečiams.

Prezidentas taip pat pasirašė dekretą, reikalaujant, 
kad visi naftos (aliejaus) šaltiniai, laikomi privačių kom
panijų, turi būti suvalstybinti.

Visa tai puiku, visa tai labai patiko milijonams bra- 
ziliečių. Jie džiaugėsi, jie demonstravo, jie sakė, kad nuo 
dabar prasidėjo naujas jų gyvenimas.

Bet reakcinės jėgos taip pat nesnaudė. Dvarininkai, 
kapitalistai, remiami užsieninių imperialistų, labiausiai 
JAV kapitalistų, sukilo ir ryžtasi visa tai anuliuoti, pa
naikinti.

Šiuos žodžius rašant, nėra aiškių žinių, kas da
rosi Brazilijoje, kuo visa tai baigsis.

Viena, tačiau, turi būti aišku kiekvienam: Brazili
jos liaudies kova už šviesesnį gyvenimą nesibaigė, ir jos 
jokia jėga nesulaikys! Jeigu liaudis pralaimės šiandien, 
ji, pasimokiusi iš klaidų, kovos ir laimės rytoj!

Kas to nežino, tas nieko nežino!

Smūgis Alaskai
VISA MŪSŲ ŠALIS, visas kultūriškasis pasaulis] 

reiškia užuojautą Alaskos žmonėms, nukentėjusiems 
nuo didžiulio žemės drebėjimo, sunaikinusio ištisus mies
telius.

Nežiūrint visokių žmogaus “gudrybių,” jis dar vis Į 
yra per silpnas suvaldyti gamtos “prajovus.” žmogus 
galvoja apie Mėnulio pasiekimą, apie Marso užkariavi
mą, bet dar vis nebegali “suvaldyti” pačios žemelės, ku
rioje jis gyvena! 1

IMA Už LIEŽUVIO 
“NAUJIENŲ” MELAGIUS

Čikagos menševikų laik
raštis — melų, < pliatkų mai- 
šas, — tai visi, žino.. Meluo
ja P. Grigaitis, meluoja ir 
jo gizeliai.. . •

Pastaruoju metu “Nau
jienos” pradėjo ėsti ir 
Brooklyno “Vienybės” mo
teris, matyt, už tai, kad jos 
kai kada per savo laikraštį 
pasako ir tiesos žodį apie 
Tarybų Lietuvą. Ne visada 
joms pasitaiko tai padaryti 
— dažniausiai ir “Vieny
bės” moterys muša į tą pa
tį skylėtą barabaną, į kurį 
muša “vaduotojai,” — bet 
jos bando. Na, o už tai, 
kad bando, tai “Naujienos” 
ir jas visaip apmeluoja, 
šmeižia.

Andai į Čikagą buvo nu
vykusi “Vienybės” redakto
rė S. Narkėliūnaitė pade
monstruoti filmus, susuk-1 
tus Lietuvoje. Grigaitis pa
siuntė vieną savo “reporte
rių”, kad jis apjuodintų tai, 
kas Lietuvių Auditorijoje 
vyko, kur filmai buvo de 
monstruojami. Na, ir davė!

S. Narkėliūnaitė dabar 
per savo laikraštį pasiryžo 
paprosyti kailį pačiam Gri
gaičiui ir jo reporteriams. 
Š. m. kovo 25 d. “Vienybė
je” skaitome:

1. kovo 17 d. rašiny jisai 
tvirtina, kad filmų pasižiūrėti 
buvo 90 žmonių, o jau kovo 
19 d. sako, kad buvo 80. ‘ La
bai galimas dalykas, kad 
savaitės jisai tvirtins, jog 
viso nieko nebuvo.

Tiesa gi yra tokia, kad' bu
vo arti 200 asmenų,' kas Chi* 
cagdje reiškia labai daug, jei 
į tokio Draugo parengimus su
sirenka vos 400: , , >

2. Dr. Grigaičio reporteris 
rašo, kad pirmosiose eilėse su
dėjo S. Narkėliūnaitė, E. šu 
laitis ir Vilnies redaktorius Jo
nikas. Jei ir : Narkėliūnaitė 
tenai sėdėjo, tai kas gi filmus 
rodė? O jei dr. Grigaičio re
porteris tikrai buvo salėje, tai 
galėjo pastebėti, jei jisai dar 
tiek įžiūri, kąd Šujaitis buvo 
užimtas prie įėjime—su bilie
tais, gi kai dėl Joniko, tai jo 
šioje salėje visiškai nebuvo— 
jisai, mat, buvo tikrai, bet ki
toje gatvės pusėje esančiojo 
salėje, kur vyko Vilnies pa
rengimas.

Atrodo, kad dr. Grigaičio 
reporteriui čia išėjo, kaip tai 
žlibai panai, kuri, piršliams 
atvykus, norėdama pasirodyti, 
kacl gerai mato, ant stalo ka
vos puodą pamačiusi ir pama
niusi, kad tai katinas, atsive
dėjo 
ties, 

po 
iš

Geras argumentas už taiką
WALTER REUTHER, auto darbininkų unijos pre

zidentas, darydamas pranešimą unijos delegatų suva
žiavime, įvykusiame Atlantic City, N. J., suminėjo visą 
eilę reikalavimų,^kuriuos unija žada išstatyti sekamą 
vasarą derybose su fabrikantais. .

Tačiau, unijos prezidentas priminė, kad visų tų rei
kalavimų iškovojimas turės labai mažą reikšmę, jei 
mes neužtikrinsime pasaulinės taikos, kadangi žmonija 
šiuo metu turi ginklus visiškam savęs sunaikinimui.”

Tai teisingas pabrėžimas! Nes, iš tikrųjų, ką gi 
reiškia šiandien sieloj imąsis ir kova už tokį ar kitokį 
laimėjimą, pasiekimą, jei nėra tikra, kad žemėje viešpa
taus pastovi taika? Gąli išsikovoti geriausias darbo 
sąlygas su didžiausiomis algomis, bet jei karas užsi
liepsnotų, viskas žūtų!

Bet tai nereiškia, kad darbininkai neprivalo kovoti 
už didesnes algas ir geresnes darbo sąlygas! Taip, jie 
turi kovoti! Tačiau, kovojant už didesnes algas, už 
geresnes darbo sąlygas, reikia kartu kovoti, už taikos 
žemėje išlaikymą. Organizuotų ir neorganizuotų dar
bininkų, kaip ir visų galvojančių dorų žmonių, šiandien 
visas dėmesys privalo būti nukreiptas už pastovios pa
saulinės taikos išlaikymą, už nusiginklavimą, sunaiki
nant visus branduolinius ginklus ir einant prie visuoti
nio nusiginklavimo.

Kova už pilnas politines teises negrams siejasi su 
pasaulinę taiką. Čikagoje platinami lapeliai su tokia 
įspūdinga antrašte: “Start the War on Poverty—End 
the War on Mankind!”

Labai teisinga!
Kova už pilnas politines teises negrams siejasi su 

kova už taiką žemėje.
Kova už didesnes algas, už bet kokį darbo žmonių 

•būvio pagerinimą siejasi su kova už taikos išlaikymą 
žemėje.

Pastovi pasaulinė taika—visos žmonijos viltis ir sie
kimas.

ir smoge į jį iš visos pe- 
sušųkdama “škic”.
Istorija, kurią pasakoja 
Vytį, yra gryna re porte-

Turistai žygiuoja Anykščiu apylinkėmis.

apie
rio fantazija ir už ją patariu 
Chicagos žurnalistų draugijai 
pristatyti autorių prizui gauti 
fantastinių rašinių srityje.

4. Narplio j imąsis su filmo 
juostele, kurį dr. Grigaičio re
porteris mini, iš tikrųjų buvo 
narpliojimusi su filmo garso 
kąspinu. Nė tiek žmogus ne
atskiria. Teisybė, garsinei sis
temai netikėtai sugedus, reikė
jo pačiai filmo rodytojai, aiš
kinti, o nemažoje salėje ne
geriau tai būtų išėję ne pa
čiam reporterio bosui.

5. Reporteris S. Narkėliū- 
naitę plaka, kad ji nemokanti 
lietuviškai, nes neaiškiai kal
bėjusi; mat, jam kartais tik 
pasigirsdavusi tai žodžio pra
džia, tai pabaiga. Bet tai ne 
Narkėliūnaitfs lietuvių kalbos 
defektas, o reporterio klausos 
vibravimas. Tegul greičiau pa
sitikrina, kol ji visai neišvib- 
ravo.

6. Reporteris tvirtina, kad 
nauji buvo tik Argentinos fil
mai. Netiesa. Nauji buvo ir 
Vilniaus bei kaimo filmai ir 
dalis kultūrinės JAV lietuvių 
kronikos.

7. Sako, kad Vilniaus tero
dė tik kelis paveikslus, šis jo 
tvirtinimas dar labiau įrodo, 
kad kažkas su akimis ir ausi
mis netvarkoje, jei 15 min. 
filme pamatomą tik kelis vaiz
dus.

, 8. Netiesa, kad “daugelis 
negalėjo suprafeti;” ką Narkė* 
liūnaitė d'iškiUo.' '' Nesuprato 
tik vienas dr. Grigaičio repor
teris. ,

■ ' ‘ - 1 ■ ■ I I

9. Melas yra tvirtini pąas, 
kad filme parodytieji paršai 
buvo traukti prieš porą*metų. 
Jie buv*6: filmuoti sesers sody
boje pereitų metų spalio vidu
ry. Gi tuo metu, kaip dr. Gri
gaičio reporteris tvirtina, kad 
jie buvo filmuoti, tai tų paršų 
mamytė dar buvo Kiaulytė.

10. Narkėliūnaitė neapgavo 
savo žiūrovų, parodydama 
jiems švogerio (ne pusbrolio) 
paršus, bet dr. Grigaičio re
porteris apgaudinėja Naujie 
nų skaitytojus, Bridgeporte 
būdamas ir norėdamas jiems 
įrodyti, kad Salamiankos kolū
kiečiai pernai turėjo po 15 
arų. Neaišku, kiek dr. Grigai
čio režimas jiems leistų, bet 
dabar jie tebeturi dar po 60 
arų.

Narkėliūnaitė nesusi- 
po paaiškinimo ties vai- 
rodančiais švogerio par-

maišė 
zdais, 
šus, tik d r. Grigaičio reporte
ris susimaišė, neįstengdamas 
atskirti, kur paršas, o kur pus
brolis.

12, 13, ir 14 punktai, kur 
dr. Grigaičio reporteris pra
simano, šmeižia ir provokuo
ja, tai iš piršto išlaužti tvirti
nimai, jog “Narkėliūnaitė pa 
siryžusi įtikinti Amerikos lie
tuvius, kad reikia kultūrinėje 
srityje bendradarbiauti su da
bartiniais Lietuvos 
tais“ ir kad ji 
sumetimais’" 
nių, į Pietą 
cagą. <

Taigi, jei 
lis gyventų 
tintų; kad 
reikalingas, 
tai aš jį šitaip pataisyčiau:

— Oi baisus baisus yra ar
klio žvėris, ■

Bet dar baisesnis vyras ne- 
dagėręs!

okupan- 
šios politikos 

važinėjo i Vil- 
Ameriką ir į Chi-

dabar mano sene- 
Jr dar man tvir- 
arklys naudingas, 
bet ir pavojingas,

Vėl 
giminių

SKUODO ŽMONIŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į 
NIUJORKIEČIUS

Š. m. kovo. 24 d. Lietuvos 
dienraštyje “Tiesoje” buvo 
išspausdintas Skuodo gy
ventojų susirinkimo laiškas 
niujorkiečiamš. Laišką pa
sirašo 19 žmonių, skuodiš
kių, kųriųoą; .susirinkimas 
įgaliojo. Skaitytojų žiniai 
paduodame kai kurias to 
laiško ištraukas:

Gerbiamieji Niujorko 
miesto piliečiai!

Neseniai Klaipėdoje pasibai
gė hitlerinių pakalikų — lie
tuviškųjų buržuazinių nacio
nalistų gaujos dalyvių teismo 
procesas. Jis. atsklaidė šiur
pius žvėriško susidorojimo su 
taikiais ir beginkliais Skuodo 
gyventojais puslapius, 
atsivėrė neužgijusios 
ir artimųjų širdgėlos žaizdos, 
žmonių akyse vėl pasirodė 
ašaros, hitlerinį laikmetį pri
siminus. Vieningai visi prita
rė teismo sprendimui, pagal 
kurį žudikai buvo teisingai 
nubausti.

Tačiau viena aplinkybė ne
leidžia mums nuraminti savo 
sąžinės protesto- Teisiamųjų 
suole viena vieta buvo tuščia. 
Ją užimti turėjo Jankauskas 
Lionginas, Antano s. Deja, jis 
kol kas saugiai, niekieno ne- 
nųbaudžiamas, gyvena Jūsų 
gimtajame mieste Liongino 
Jankaus pavarde.

Susirinkę pasmerkti žudikų, 
mes, Lietuvos TSR Skuodo 
miesto ir rajono gyventojai, 
prisimename visus žiaurumus, 
mintyse mums vėl iškilo šiur
paus laikmečio vaizdas, kai 
upeliais liejosi nekaltas mūsų 
tėvų, vaikų, senelių kraujas. 
Tuo nekaltu krauju sutepta ir 
Jankausko sąžinė.

Kai hitleriniai okupantai lai
kinai užgrobė Tarybų Lietuvą, 
Skuode ir jo apylinkėse susi
būrė pakalikų gauja. Jų tar
pe buvo ir Lionginas Jankaus
kas, pačiu aktyviausiu būdu 
padėjęs organizuoti gaują, ku 
ri su didžiausiu sadizmu, be 
jokio teismo žudydavo taikius 
gyventojus ir karo belaisvius 
Skuodo apylinkėse bei Dimi- - Genero.- 
dkuouo apymiKese uei mum , . McArthurui DPh kelias travo koncentracijos stovyklo- iviCAiuiuiUĮ per Kelias 

žudikai: durtuvais badė dienas buvo padaryta trys 
į telegrafo operacijos.

j e, 
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stulpus daužė vos gimusius 
kūdikius.
, Jankauskas, būdamas vienu 
iš gaujos vadeivų, ne karta 
pats įsakinėjo žudyti, visuo
met vaikščiodavo su pistole
tu. . .

Jankauskas kuo aktyviau
siai dalyvavd visuose lietuviš
kųjų išdavikų gaujos posė
džiuose ir dalinantis nužudy-- 
dytų piliečių turtą.

Tai tik dalis siaubingų Jan
kausko nusikaltimų, kurie ne
ginčijamai liudytojų buvo įro
dyti teisme. Mes Jums prane
šame tai todėl, kad žinotumė
te, koks žmogus naudojasi Jū
sų ir visos amerikiečių tautos 
svetingumu, kartu kurstyda
mas neapykantą ir nesantaiką 
tarp mūsų šalių, šiurpulys nu
krato kiekvieną, žinantį kad 
žudikas šiandien laisvai ir 
prabangiai gyvena.

Kaip ir visi tarybiniai žmo
nės, mes gerbiame amerikie
čių tautą, užjaučiame dėl au
kų, patirtų kovoje prieš hitle
rinę Vokietiją. Mes tikimės,* 
kad ir niujorkiečiai supranta 
mūsų pasipiktinimą, užjaučia 
mus dėl patirtų nelaimių hit
lerinės okupacijos metais, štai 
kodėl mes kviečiame Jus, ger
biami niujorkiečiai, o taip 
pat Jus, dori lietuviai emi
grantai, pakelti protesto bal
są prieš aršaus žudiko ir sa
disto buvimą Jūsų mieste. 
. .. Tegu už savo nusikaltimus 
Lionginas Jankauskas atsako 
lietuvių tautai.

Šito mes Jūsų prašome var
dan humaniškumo, vardan to 
kraujo, kurį mūsų tautos pra
liejo bendroje kovoje prieš 
fašizmą, kuriam, uoliai tarna
vo Jankauskas.

Ligonines vyr. gydyt., K. Ašokalis 
Nukentėjusi, A. Arbačiauskienė 
Nukentėjusi. G. Baipšlenė 
Skuodo vidurinės mokyki, direk

torius, J. Brazdžionis 
Pensininkas, K. Budrikis 
Nukentėjusi, P. Dirkstienė 
Mosėdžio kolūkio pirmininkas,

Z. Dzimisevičius
. Stalius, K. Jablonskis

Elektromonteris, P. Jablonskis 
MSV traktorininkas, A. Juzumas 
Rajono vykdomojo komiteto pir

mininkas, ;P. Karecką
Agronomas, S. Kuodis
Melioravimo inžihier., V. Marozas 
Darbo jaunimo vidurinės mokyk

los direktorė S. Maigaitė
Moksleivė, G. Pliuškytė
Miesto vykdomojo komiteto

mininkė, G. Raizgienė
Santechnikas, A. Ramonas
Rajono tarybos deputatas,

A. Staneika
Rajono tarybos deputatas,

<5. Sabanskis

pir-

Kosmonauto namas 
mėnulyje

Rūpinasi chemikai ap
saugoti ir kosminius laivus 
bei kosmonautus, išlipusius 
kitoje planetoje. TSRS 
prof. V. Nikiforovas viena
me savo darbų pasakoja 
apie galimą kapsulės su‘ 
ekipažu nusileidimą:

“Aš ją apgaubčiau dideliu 
kelių dujų sluoksnių rutu
liu. Toks apvalkaląs apsau
gos kosmonautus nuo dide
lių temperatūros svyravi
mų, kenksmingų Saulės 
spindulių ir Mėnulio pavir
šiaus medžiagų. Apsigau
bęs permatomu rūbu, kos
monautas galės ramiai su
rinkti pirmuosius uolienų ir 
mineralų pavyzdžius nusi
leidimo rajone, išaiškinti 
Mėnulio poveikį tam duji
niam apdarui, nustatyti ga
limo lakiųjų medžiagų 'garų 
žalingumo laipsnį.”

NEi VISI AKMENYS 
YRA KIETI

Daug rūšių ir spalvų yra 
akmenų. Jų susiformavimo 
istorija ilga ir įvairi. Gali
ma tiek pasakyti, kad ak
menys susidarę iš apie 30 
mineralų, vienur vienų mi
neralų daugiau, kitur yra 
kitų daugiau., Todėl jie nė
ra vieno kietumo.

Washing tenas

Šen ir ten pasidairius
Šiurpuliai supurto širdį I būti teikiama visiems žmo- 

^stebint televi z i i o i e ra- npms nemokamibestebint televi z i j o j e ra 
sistų vaidinamą tragediją 
Alabamos ir Marylando 
valstijų miestuose, kur tam
siosios rasės jaunų žmonių 
kraujas liejasi vien tik dėl 
to, kad jie reikalauja lygių 
pilietinių teisių su baltai
siais — darbo ir kiek dides
nio šmotelio duonos gyvy
bės palaikymui. Todėl su
žvėrėję šovinistai automa
tais, ašarinėmis bombomis, 
ilgomis buožėmis ir gerai 
išlavintais piktais šunimis 
pastoja kelią laisvės kovo
jančiųjų protesto žygyje; 
juos užsiundo šunimis, ku
rie sukandžioja, sudrasko 
demonestrantų kūnus, ku
riems tenka kelias savaites 
pagulėti ligoninėje užgydy- 
mui žr’Hu, kitus, bėgan
čius, kazokai apdaužo pai
komis ir pavaišina ašarinė
mis bombomis.

porą

daktarai apie

Filadelfijoje jau 
kartų per televiziją kalbėjo 
medicinos 
gimdymo kontrolės reika
lingumą. Daktarai ragina 
įstatymais legalizuoti teiki
mą žinių moterims, kurios 
nenori turėti daug vaikų. 
Patarimai moterims turėtų 
būti teikiami nemokamai, 
miestų sveikatos įstaigose, 
ir kitur.

Turėjimas daug vaikų ne
turtingoms šeimoms tai di
delė nelaimė, kuri atneša 
motinai baisų skurdą ir su
trumpina amžių.

Pentagonas giriasi, kad 
jam dabar gerai sekasi su
medžioti Pietinio Vietnamo 
partizanų patrulius, nes jis 
pasisamdė iš džiunglių apie 
šimtą puslaukinių sau tal
kininkų, kurie kaip Ameri
kos indėnai suuodžia netoli 
miške pasislėpusį žmogų ir 
kaip gončai gali sekioti 
žmones numintomis jų pė
domis. Ieškodami partiza
nų, jie nevartoja žmonių 
kalbos, bet kalbasi imituo
dami paukščių ir 
kalbomis signalais.

žvėrių

Filadelfijoje neseniai įvy
kusiame medicinos daktarų 
draugijos suvažiavime buvo 
vienbalsiai nutarta pradėti 
griežtą kovą prieš tabako 
rūkymą. Bet konferencijo
je išryškėjo, kad prieš ta
bako rūkytojus kovą rei
kia pirmiausia pradėti tarp 
daktarų, nes daugelis pačių 
įžymiųjų daktarų dar nesi
liovė rūkę.

Pennsylvanijos valstijos 
plaukų kirpėjų lyga (bar
benu unija) nesusitaria dėl 
vienodos kainos už plaukų 
nukirpimą. Vieni balsavo 
už pakėlimą nuo $1.75 iki 
$2, o kiti reikalavo pakelti 
iki $2.25. Pasiginčiję tris 
valandas nutarė, kad kir
pėjas siųstų savo balotą į 
centrą iš savo namų. Prie 
sąjungos priklauso suvirš 
1,000 žmonių.

‘ šiuos žodžius rašant, At
lantic City, N. J., vyksta 
Jungtinės automobilistų iš- 
dirbystės darbininkų uni
jos konvencija. Konvenci
ja vienablsiai priėmė re
zoliuciją, kad visoje šalyje 
būtų atimtos sveikatingu
mo. įstaigos iš visų priva- len Mikitas, 
tiškų rankų monopolijos ir 
suvisuomenintos. Šią svei- kad A. Makarevičienė do- 
katingumo programą įvyk
dyti JA;V patarė atvykęs 
iš Kanados darbininkų vei
kėjas T. C. Douglas. Re
zoliucijoje pabrėžta, kad 
medicininė pagalba turėtų

nėms nemokamai, ne vien | 
tik seneliams, kaip kad.^> 
niau buvo reikalauta. Au
to darbininkų unijos rezo
liucija girtina. Už jos įgy
vendinimą reikia kovoti.

Pennsylvanijos valstijos 
įstatymai draudžia nepilna
mečiams jaunuoliams par
davinėti cigaretes taip, kaip 
ir alkoholinius gėrimus. 
Bet tabako nuodų pardavi
nėjimas nebuvo griežtai 
vykdomas. Tačiau dabar 
jau nebegali nei tėvas pa
siųsti į parduotuvę savo ne
pilnamečių vaikų parnešti 
jam* cigarečių. Bet daug 
kėbliumų įvyksta su laužy
mu įstatymų automates: 
Įmetei pinigus į automatą, 
ir iškrinta pakutis cigare
čių.

Pastaruoju laiku cigare
čių gaminimo stambusis 
sindikatas gudriai atsiker
ta prieš jiems primetamą 
kaltę, būk tai cigarečių rū
kytojai apserga vėžio ligo
mis plaučiuose ir kituose 
kvėpavimo organuose. Ta
bako nuodų monopolistai 
visą kaltę suverčia ant iš
sprogdintų atominių bombų 
radiacijos nuodų, kurie 
sukelia vėžio ligas plaučiuo- 

daug tiesos 
tabako nuo- 
radiacija 
už žmonių c

se. Čia irgi 
pasakyta, bet 
dai ir atominė 
abu atsakingi 
susirgimu vėžio ligomis.

Policija praneša, kad per 
praėjusį mėnesį Filadelfijo
je buvo suareštuota suvirs 
1,000 ištvirkusių jaunuolių 
nuo 12 iki 16 metų amžiaus. 
Išryškėjo, kad randasi ap& 
3,000 jaunuolių, kurie veda 
tarpusavio karą ginkluoti 
peiliais, ledų skaldymo 
durklais, revolveriais ir tu
ri net vieną kitą militari- 
nį kulkosvaidį. Kur jie ga
vo armijos ginklą, dar ne
išaiškinta.

Pennsylvanijos gubermr 
natorius W. Scr a n t o n a sr 
lankydamasis Filadelfijoje 
užsimanė pamatyti, kur gy
vena skurdžiai... Guber
natorius apsilankė dviejų 
skurdo paliestų šeimų, gy
venančių namuose, kurinį 
netinka nei kiaulėms gy
venti. Gubernatorius, nu
stebęs, patarė miesto namų 
inspektoriams, kad jie pa
ragintų namų savininkus 
nugriauti tokius namus, o 
nuomininkus perkelti į tin
kamus butus.

Pregresas

MIAMI, FLA.
Pataisa ir priedas 

“Laisvės” kovo 27 d. lai
doje buvo patalpintas A. 
Bimbos pifietybei ginti au
kotojų sąrašas, kuriamą 
buvo padaryta pora klaidų, f • 

Mano buvo parašyta, kad 
Lietuvių Socialio Klubo 
patriotas aukojo $30, bet 
buvo klaidingai paskelbta, 
kad tą sumą aukojo Lietu
vių Socialis Klubas.

Taipgi mano buvo para
šyta, kad Walter Lack au
kojo $5, bet paskelbta klai
dingai, kad aukojo Walter 
Sack. Kur paskelbta He
len Mikštas, turėjo būti He-

Taipgi čia noriu pridėti, 

vanojo bonką geros deg-i 
tinės, už kurią gauta, nW 
dos, $14, kurie irgi pr’A 
skirti tam pačiam tikslui. 
Jai ačiū už dovaną.

E. K. Sliekienė

t
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Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius Moliniai dievai Meksikoj €
jįpie Moters Dieną ir taiką

Per skaičiau Ksaveros 
Baltrūnaitės-Karosienes 128 
puslapių knygą “Tarptau
tinė Moters Diena ir mote
rų kova už lygiateisiškumą 
ir taiką,” kurią išleido dien
raštis “Vilnis,” pranumera- 
ratorių padedama.

Knygelė gana įdomi, tik 
kažkodėl autorė vadinasi 
tuo netaisyklingu, senoviš
ku vardu, kurį jai kadai
se primetė senieji koviečiai. 
Jos tėvas buvo ne Baltrūnys, 
bet Baltrūnas, todėl ji yra 
ne Baltrūnytė, bet Baltrū
naitė.
f Knygos autorė išsamiai 

nagrinėja Moters Dienos 
istoriją, jos kuklią užuo
mazgą ir pagaliau tapimą 
tarptautinės reikšmės šven
te. Įžangoje ji sako:

“Tarptautinė Moters Die- 
t/a daug kuo skiriasi nuo 
kitų mūsų šalyje švenčia
mų dienų. Visųpirma tuo, 
kad ji pabrėžia klasių ko
vos momentą. Nors kol kas 
švenčiama tik siauro pobū
džio susirinkimuose ir ne
pasižymi masinėmis de
monstracijomis, bet ji su
spėjo suleisti šaknis į Dė
dės Šamo žemę. Iš tų šak
nų išaugs turtinga augme
nija, kuri duos gražius vai
kius. Toji diena skiriasi 
nlio kitų švenčiamų dienų 
dar ir tuo, kad ji išvengė 
komercinio subanalinimo. 
Prisiminkime kad ir Moti
nos Dieną, kuri švenčiama 
antrąjį gegužės mėnesio 
sekmadienį. Tikroji jos • 
prasmė susmulkėjo. Pasi- į 

įtenkinama tik motinu ap-j -

Amerikos lietuvių moterų 
kovas, jų organiz a c i j a s, 
spaudą, teisių bei taikos 
reikalą ir kt.

Apie autorę šiek tiek ži
nių suteikia Alisė Jonikie
nė. Iš jos sužinome, jog 
Ksavera Baltrūnaitė gimė 
Lietuvoje, Ramygalos mies-

(proteinų) pačioje mūsų 
žemėje, arba jas galėjo at
nešti krintanti meteorai iš 
erdvės ar kitų planetų.

Visai neseniai Afrikoje, 
vakarinėje Tanganikos res
publikos dalyje, mokslinin
kai iškasė priešistorinio 
žmogaus kaulus. Anatomi-

tolyje, neturtingų tėvų šei- jos specialistai dabar juos •
moję. Ji pasako net ir jos studijuoja.

Matamoros mieste viskas 
atspindi senove : gatvės 
siaurutės, grįstos, bet grin
dimas jau seniai sulūžęs, 
šiuo laiku jau tik dulkės ir 
purvas po lietaus; šaligat
vių kaip ir nėra; namų sie
nos, langai ir durys be 
skirtumo aptaškytos pilku 
purvu. Todėl viskas ir at
rodo kaip užgrabinis gyve
nimas. Gal todėl čia ir

Jie mano, jog ^mongS atrodo, kaip viską
gimimo datą (moterų pa- tai kaulai beždžionžmogio T , ,* iw- l /t • . , x fuMuiumvg| praradę, retas kuris atrodošaulyje tai nepapiasta) —• | (homimdae), kuris buvo s- k * - guvesnis O 
1901 m. gegužės 30 d. Į panašesnis i dabartini žmo- • .mes , ’ i ,v, ..TA v Kenvprn ntwVn 1007 IMric;8e8m8 I .Udl l . visgi neatrodo, kad Jie butųiA\A^aIei.a.;^VZk°l907 (homo sapiens) labjau, | islg ti nesJAV Ksavera atvyko 1907 
m. 1915 m. mirė jos tėvas, 
todėl ji, tik baigusi pra
džios mokyklą, turėjo padė
ti motinai išlaikyti šęimą; 
daugiau mokslo siekti ji ne
galėjo. Ji pradėjo dirbti 
“Kovos” j ' 

pareigose išbuvo tol, kol 
tas laikraštis sustojo ėjęs. | akmenėjo ir dėl to taip ilgai 

išsilaikė. Tie kaulai rasta 
po keliom pėdom smėlio. 
Tai seniausias iki šiol ras
tas žmogaus prosenolis.

negu dabartinė gorila ar 
šimpanzė.

Šie žmonių giminės pra
bočiai gyveno Afrikos ty
ruose prieš 1,750,000 metų 
ar dar seniau. Sausas Af-

raštinėje ii>tose ribos klimatas/jų kaulus 
išbuvo tol, kol gerai sukonservavo, jie su-

krovimu dovanėlėmis, daž
nai nieko nereiškiančiomis. 
Pro kaspinų ir popiergalių 
krūvas sunku įžiūrėti jos 
prasmę.”

Visai teisingai pasakyta!
Čia visokios šventės ar 

minėjimai išnaudojami biz
nio ir pelno reikalams. Biz- 

.nieriai jas išreklamuoja, iš- 
^pučia, kad turėtų daugiau 

pelno.
Autorė ne be pagrindo 

pasidžiaugia, kad Moters 
Dienos užuomazga yra 
Jungtinėse Amerikos Vals

tijose. Mat, 1908 metais 
Niujorke streikavo siuvyk
lų darbininkai, kurių dau
guma buvo moterys. Kovo 
8 d. jos suruošė Rutgers 
Square demonstraciją, ku
rią žiauriai puolė policija. 
Daug moterų buvo sužeista 

/ bei sumušta. Dėl to ta die
na buvo pavadinta — Mo
terų Diena. Tą sąvoką pa
rėmė tuomet įtakinga soci
alistų partija ir kitos dar
bininkų organizacijos. 1910 
m. įvyko antroji tarptauti
nė socialisčių konferencija 

^Kopenhagos mieste, Dani- 
. nijoje. Ši konferencija už- 

/ gyrė Moters Dienos idėją 
ir nuo to laiko ji įgavo 
tarptautinę reikšmę, kurios 
ji neprarado iki šiol. Tary
bų Sąjungos moterys tą 
dieną ypatingai atžymi.

Autorė daug dėmesio 
skiria taikos reikalui, kaip 
svarbiausiam šių dienų 
klausimui, kai termobran
duolinių bombų krūvos vis 
auga, didėja. Ji mini aš
tuntąją tarptautinę taikos 
konferenciją, įvykusią 1962 
m. rugsėjo 1-7 d. Tokio 
mieste, Japonijoje. Toje 

* konferencijoje Ks. Karosie- 
a.pė atstovavo San Francis- 
f ko miesto keliom pažangių

jų moterų organizacijom. 
Konferencijoje buvo apie 
1,000 atstovų, tarp jų 75% 
moterų.

Savo knygoje autorė iš
samiai nušviečia Anglijos ir

Ksavera dirbo ‘’Moterų 
balso” administratore, CIO 
unijose, tekstilės unijų or
ganizatore Kalifornijoje ir 
per 20 metų buvo San Fran- 
cisko unijų tarybos pirmi
ninke. 1932 m. ji dalyva
vo tarptautiniame prieška
riniame kongrese Olandijo
je ir ten buvo išrinkta Pa
saulinio Taikos Komiteto 
nariu. Ji nė dienos ne
nutraukė darbo su pažan
giuoju lietuvių ir tarp
tautiniu judėjimu. Ypa
tingai ją domino ir domina 
kova už taikos išlaikymą 
pasaulyje. 1962 m. ji važi
nėjo po plačiąją Tarybų 
Sąjungą ir ilgai pabuvo T. 
Lietuvoje, kur ji susipažino 
su tos šalies tarybiniu gy- 

| venimu bei jos siekimais.
Ksavera Baltrūnaitė-Ka- 

j rosienė reta moteris lietu
vių tarpe! Nedaug yra to
kių nuosaikių, pastovių ir 
reikalui atsidavusių kovo-

Legenda ir mokslas
Šventraštis mums sako, 

jog dievas sukūręs žemę 
per šešias dienas prieš 6,- 
000 metų ir tuo patim kar
tu iš molio nulipdęs, į sa
ve panašų, tobulą žmogų, 
Adomą, o Ievą padaręs iš 
Adomo šonkaulio. Kad ši 
juokinga biblijos pasaka 
yra neįtikėtina, be jokio 
mokslinio pagrindo, — 
mokslas tai seniai įrodė. 
Moksliniai duomenys tei
gia, jog ugnies kamuoly s- 
žemė pradėjo vėsti ir jos 
pluta kristalizuotis prieš 
penkis ar dešimt bilijonų 
(milijardų) metų, o žmo
gus laipsniškai išsirutulia- 
liojo iš žemesnių gyvybės 
formų. Gi gyvybės ląste
lės galėjo susikristalizuoti

Kas buvo naujo 
J. F. K. laidotuvėse
John Kenedis buvo pir

mas Jungtinių Valstijų ka
talikas prezidentas. Tragiš
kai jam žuvus, kaip kas 
laukė vien katalikiškų lai
dotuvių. Jis buvo laidoja
mas su militarine pagarba.

Iš Baltojo Namo į Kapi
telį, priešakyje karsto, pės
ti ėjo trys dvasiškiai: kata
likų, protestantų ir žydų. 
Tai buvo daroma, gal būti, 
pabrėžimui politinės vieny
bės skirtingų religinių sek 
tų.

Bet du dalykai buvo “pa
goniški”, tai paskui karstą 
vedimas juodo žirgo, žir
gas buvo pabalnotas, prie 
balno prisegtas kardas, 
taipgi batai “galvomis” at
sukti į žirgo užpakalį. Tai 
reiškė: štai yra žirgas, jo 
batai, kardas, bet karžygis 
jau daugiau ne j odinės—mi
ręs. Tai pagarba karžygio, 
imama iš senų senovės, dar 
nuo Čingis Chano ir Romos 
imperijos laikų.

Kita senovė, tai kada Ke- 
nedienė prie prezidento 
karsto galvūgalio uždegė- 
eternalinę liepsną, kuri ten 
degė apie porą savaičių. 
Tai taipgi paimta senovės 
tradicija.

Trečias dalykas, tai užda
rymas prezidento palaikų 
karste. Karstas buvo už
darytas ir užtiestas Jungti
nių Valstijų vėliava. Ši nau- 
janybė nesuderinama su 
katalikų laidojimo prakti- 

. ka, nes ir popiežius būna

j vargo prislėgti, nes apsi
rengę švariai, nors ir ne 
prašmatniai, veidai pilni, 
sveikos išvaizdos, neišbadė- 
k- -

Jau esu minėjęs, kad mes 
lankėmės jų katedroje, ku
ri randasi miesto vidury, 
prie gražios aikštės. Ši tą 
jau minėjau matęs katedro
je, tačiau negaliu jums ne
atpasakoti apie tūlus kated
roje esamus šventuosius.

"Labai keistai atrodo, 
kada atpirkėjas Jėzus ap
rengtas kaip tikras varg
dienis, su palaidinuke, ka
rūna ant galvos, veidas 
sukruvintas. Argi yra rei
kalas perstatyti “mūsų at
pirkėjo ir visagalingiausio 
dievo sūnų” tokiu silpnu
čiu? Kas galės tikėti, kad 
šis vargšas, kuris nega-

Įėjo nuo puolikų apsiginti, 
jo tėvas, turėdamas “di
džiausią galią,” jo neap
gynė, galėtų arba kada nors 
bandė mus “griešnus” žmo
nes nuo ko tai apginti? 
Religija čia tikrai save 
stato ant pajuokos, aiškin
dama, kad mus “atpirko 
nuo velnio ^savo krauju,” 
pergalėjo peklos vartus ir 
t. t. Tačiau węl aiškina, kad 
yra įekla, yra koks tai vel
nias^ vadinasi, mus nuo nie
ko niekas neatpirko', velnias 
nenugalėtas, pekla . nesu
griauta. O svarbiausia, 
juk mes dar tada nebuvo
me ant šios žemės, mes ta
da dar negyvenome, ir kaip 
mes galėjome griešyti ne
gyvendami ? Arba kaip kas 
galėjo žinoti, kokiais dide
liais griešninkais mes tap
sime? Kam už mus buvo 
reikalas kraują pralieti? 
Juk tai nesąmonė, didelė 
apgaulė.

Dar vienas nekultūrin
gas šventųjų perstatymas. 
Pavyzdžiui, dievo motinos 
paveikslas^jos širdis išvers
ta ant viršaus krūtinės. Ar 
tai teisingai ji tokia buvo 
su širdimi ant krūtinės, o 
ne krūtinėje? Taip pat ir 
Jėzus, jo širdis ant krūti
nės, o ne krūtinėje. Joks 
gyvūnas negalėtų gyventi 
tokioje padėtyje — širdis 
ant viršaus... Aš negaliu

taip nekultūringam menui 
rasti pateisinimo.

Galiau nusprendėm nepa
sitenkinti tik parubežiniais 
miestais, o važiuoti į gilu
mą Meksikos. Po ilgesnio 
apsisvarstymo ir pasikalbė
jimo su žmonėmis, kurie 
jau yra buvę Meksikoje, 
nusprendėm aplankyti jų 
gražų miestą Monterrey, 
khris randasi virš 200 .ame
rikoniškų mylių nuo JAV 
sienos. Š. m. vasario 3 d. 
ėmėm busą 12 vai. dieną ir 
leidomės į kelionę. Busas 
toks geras, kaip ir pas mus, 
ir buvo pilnas keleivių. Va
žiavom pirma klase; iš 
Brownsville, Tex., į Mata
moros, iš Matamoros i Mon
terrey ėmė virš 6 valandų.

Kelias 40-as labai blogas, 
tik vietomis jis yra grįstas 
juodu smaluotu padengimu, 
gi didesnė jo dalis dar pi
lama, liejama, tvirtinama 
plieninėmis gijomis. Dau
giau teko važiuoti šalimais 
kelio negu keliu. Čia ne
kartą sutikom vietos trans
portą — dviračius, trau
kiamus jaučiais ir asilais. 
Nekartą buvom sukliuvę su 
jais ir nei busas, nei jautis 
arba asilas nenori trauktis 
vienas kitam iš kelio, nes 
pasitraukus iš kelio jau 
nelengva į jį sugrįžti. Ne
kartą taip pat važiuodami 
pastebėjom jaučiais ir asi
lais ariant. Kas ką turi—

Iš Giršos Ošerovičiaus poezijos
GIRŠAS OSEROVIČIUS (gimęs 1908 m., 

Panevėžyje) — žymus žydų poetas, gyve
nantis Vilniuje. Jo pirmieji kūriniai buvo 
išspausdinti 1934 m. Didžiojo Tėvynės karo 
išvakarėse išėjo G. Ošerovičiaus lyrikos rin
kinys “Auštant”, po karo — poemų ir ba
ladžių knyga “Iš varžtų išsiveržę“. 1962 
m. leidykla “Sovetskij pisatel“ (Maskvoje) 
išleido rųsųrkalba poeto rinktinę “Mano ge
rasis klevas“.

šiuo metu Valst. grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje leidžia lietuvių kalbą G. Oše
rovičiaus rinktinę “Pažinimo medus”.

HORIZONTAS
Tarp artumos
Ir tykančių mane praryti tolių tolumos 
Tarsi plona gija nueina tolumon tas 
Mane aplink apsupęs horizontas.
O, kaip trokštu, kaip man trokštu!
Kaip suardyti nesamąjį esamą, tą menką, 
Mane kadaise taip žavėjusi “kažkur“, 
Kurį aplink save jaučiu — 
Lyg geležinį lanką?!.

EGOIZMAS
Viršum; stogo raitos tirštas dūmas.
Tupi varnas, džiaugias savimi: 
Rd(jos jam, kad jo paties juodumas 
Pasikėlęs plaukia dangumi.
Suo-džiai!
Suo-džiai!
Suo-džiai!
Suo-džiai!
Mėgaujasi savo troškimu.
Saulės 'liepsną debesys užgodžia, 
Sambrėška pakimba virš namų...
“Viskas viskas pajuoduot privalo! 
Saulės šviesą dūmai nusineš!“ — 
Savimi patenkintas be galo, 
Mąsto ant žilvičio juodas aš...

Išvertė V. Giedra

karvutė ir ta traukia medi
nį arklą.

Pavasaris. Gamta atgi
mė ir šaukia visus prie 
darbo. Jis dar nieko neda
vė, o tik žada duoti; jei tu 
ką nors į žemę įdėsi, tai 
gal ir augs, jei nukris la
šas lietaus, kuino čia labai
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iš baltyminių medžiagų pašarvotas atvirai.

Ksavera Karosienė individualinėje E. Varno 
parodoje “Kova už taiką” prie 

skulptūros “Hirosima.“

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antr., baladžio (April) 7, 1964

Plona gija,
Kurią anksčiau
Dažnai mačiau
Kažkur tolumoje,
Iš melsvo perregimo šilko nuvyta, į , 

’ šiandieną
Kaip siūlas muilo luitą — perplauna 

man dięną.
Ir teka kraujas — aš dienos nebetekau.

• Ir graudžiai horizontui aš sakau: 
“Tau negana, kad raizgęs nepaliovei 
To, ką regiu, dar dieną man papjovei?!.“ 
Ir daros širdyje kur kas skaudžiau, 
Nei būdavo anksčiau,
Taip gaila man pasaulio vientiso 

trapaus to, 
Kurį kažkas nematomai į artumą ir 

tolumą spiaudo...
Išvertė Ed. 'Mieželaitis

UŽBURTAS RATAS
Kas yra džiaugsmas —
Ar ne praėjęs liūdesys?

O kas gi liūdesys —
Ar tai ne sielos ilgesingas šauksmas, 
Ar tai ne džiaugsmo ilgesys?
Dabar suprask, žmogau, kas liūdesys, 

kas džiaugsmas...
Išvertė Just. Marcinkevičius

# * *
Ar gali aprėpti paukščio skrydį?
O reikėtų, kad ir kaip sunku.
Net ir akys paukštį tik palydi, 
Pasilikdamos po antakių lanku.

Ar pažeminimas turi slėgti krūtinę, 
Kai jautiesi nepasiekiamo pasiekti 

’ negalįs?
Jei negalim gerti iš visų šaltinių,
Dar nereiškią, kad per menkas troškulys.

ISvertė Alg. Baltakis

iii e k miniu aš tavo’’vardą, — 
Tu kas kartą nebe ta jau.
Lieka vien krantai tie patys
Ir tas tiltas virš tavęs...
Ar nė tu saulėtos godos,
Kur seniai jau nutekėjo?
Ar ne tu žydrasis sapnas, 
Plaukiantis vis pro mane?

’Po tava ramybe nardo
Tylintys gyvūnai — aukos,

.. Ant klastingo jauko daužos 
Tavo nuotaika gūdi.
Tu neši taip iškilmingai
Ant pečių mažytę skiedrą —
Dovaną tykiųjų kaimą
Jūrai, dvelkiančiai audra...

I

Ar esi tu, kas prabėgo?
Ar esi, kas vis praeina?
Ar esi, kas atbanguos dar?
Ne, tu tai, kas neišseks...

Išvertė J. Vaičiūnaitė

Čia pastebima tokia se
novė, kokią retai kur šiuo 
metu galėtum rasti. Trylik
tas šimtmetis tikrai susidū
rė su dvidešimtu šimtmečiu 
ir nenori trauktis į šalį. 
O t, rodos, meksikietis, sė
dėdamas ant aukšto dvira
čio, kurį asilas tempia, kal
ba: “Tu ir aš, kol mes abu 
gyvuojam, tai pro mus šis 
didelis busas ir jo dvide
šimtas šimtmetis nepraeis, 
bet, kaip greitai tu neteksi 
manęs arba aš liksiu vienas 
be tavęs, tai bus pražūtis, 
todėl laikykimės abu taip 
ilgai, kaip galim.”

Senovė, senovė, ji nepa
siduoda, ji kovoja ir kanki
na kiekvieną, kas stovi ei
lėje su ja. Rusijos muži
kas buvo senais laikais už
guitas, pajuoktas. “Jei ru
sas, tai ir mužikas; jei mu
žikas, tai tik pusžmogis.” 
Kinijos kūlis buvo pa
smerktas badui ir išnieki 
nimui; juo buvo važiuoja
ma kaip ne žmogumi. Bet 
pažvelkim šiandien! Tose 
šalyse tie žmonės, kurie 
buvo laikomi ant pajuokos, 
pripažinti lygiais žmonėmis 
visame pasaulyje. Nuo Ta
rybų Sąjungos ima pavyzdį 
visas pasaulis. Nėra muži
ko. Daro pažangą ir Ki
nija. Bus taip ir Meksiko
je, kada liaudis nusikra
tys kapitalistini jungą.

Pasiekėm miestą Monter
rey. Koks didelis skirtu
mas nuo agri kultūrinių 
sričių. Senovė čia jau nu- 

‘ “galėta. Dideli moderniški 
namai, krautuvės, prekės, 
laikraščių kioskai. Skirtu
mo nesimato nuo JAV bet 
kurio didmiesčio. Žmonės 
gražiai, švariai pasipuošę 

I skuba bėga savais reikalais.
Jau eina diena prie už

baigos, o mes dar neturim 
pasirinkę viešbučio, kur ap
sistosim savaitei laiko. Su- 
laikėm taxi ir pasakėm, kad 
mus nuvežtu prie Majestic 
viešbučio. Nuvežė, bet ten 
vietos nėra, nes mes iš 
anksto neužsisakėm. Gerai, 
kad šioje miesto dalvje yra 
ir daugiau viešbučių, tai 
leidomės iš eilės... Laimei, 
jau 8^ vai. vakaro gavom 

l vfetą Saint Anthony vieš
buty j, prie gražios aikštės 
ir beveik pačiame miesto 
centre. Kaina $6 ameriko
niškais, 75 pesai meksiko- 
niškais. Veta švari, kam
barys didelis, su visais pa
togumais.

Dzūkelis

SVARBIAUSIA
Jei kitaip žiūri į daiktus, nei žiūrėjai, — 
Tai dar ne svarbiausia.
Jei šypsais iš to, ko troškai ir mylėjai, — 
Tai dar ne svarbiausia.
Jei klaidas prisiminei, kurių
Tai dar ne svarbiausia. T
Jeigu ir žinai, kad visa, kas

220 SKIRTINGU JŪRŲ 
GYVIŲ LUKŠTŲ

New Yorkas.—American 
Museum of Natural Histo
ry patalpose išstatė paro
dai 220 skirtingu jūrinių 
gyvūnų lukštų. Kai kurie 
iš jų yra atgabenti iš toli
mųjų jūrų, kiti gauti labai 
giliai jūroje.

tau gėda, —

dabar, 
pradėta,

Ilgainiui bus pralaimėta, 
Net ir tai,dar ne svarbiausia.
Venk tačiau, greit nuraminęs širdį, 
Lengvabūdiškai sau tvirtint, 
Kad bendrai nėra svarbiausio.

>

Tai yra svarbiausia!..
Išvertė Alb. žulcauskas

(Iš “Literatūra ir Menas”)

Nuo automobilių žuvo 
3,300 žmonių

Chicago.—National Safety 
Council skelbia, kad tik per 
vieną vasario mėnesį Jung
tinėse Valstijose automobi
lių nelaimėse žuvo 3,310 
žmonių. Gi per sausio ir 
vasario mėnesius—6,560.

Tokio. — Jeigu Kinija 
bus priimta į Jungtines 
Tautas, tai Japonija ją pri
pažins.

r



Vladas Mozūriūnas

Plaja Chirone
(Iš apybraižų apie Kubą)

Prieš kurį laiką Lietuvos poetas Vla
das Mozūriūnas lankėsi Kuboje, ir su
grįžęs jis parašė iš savo kelionės apy
braižų. Žemiau spausdiname vieną jų.

Ręd.
.Jr.

Mes ilsėjomės viename gražiausiu pa
saulio kurortų — Varaderž. Jis įkurtas 
Kabo Chikakose (Bato pusiasalyje), ku
ris toli išeina į Meksikos įlanką, iš visų 
pusių glamonėjamas švelnių vandenynų 
vėjų. Čia seniau suvažiuodavo iš Ame
rikos žemyno stambiausieji milijonieriai.^ 
Atskiros turtingai įrengtos vilos, prisi- 
glaudusios prie žydro vandenyno, klau
sydavosi paimu šlamesio ir bangų dai
nos. Žiburiai, paslėpti tropikų žalumo
je, skleidė paslaptingą, minkštą šviesą. 
Jo žavumas nepasikeitė, nors pasikei
tė šeimininkai.

Apsistojome buvusiojo Amerikos mili
jonieriaus viloje. Tai senas ispaniško 
stiliaus namas, iš trijų pusių supantis 
aikštelę, kurioje prisodinta kokosinių 
palmių, o viduryje įrengtas baseinas. 
Viename baseino gale iškeltas laivo stie
bas, ant kurio kadaise plevėsuodavo mi
lijonieriaus vėliava. (Jie mėgo turėti sa
vo valstybes). Dabar sis namas priklau
so Kubos turistinei kompanijai, ir nors 
jis niekuo iš paviršiaus nepasikeitė, bet 
didžiuliame valgomajame, įrengtame 
juodo ąžuolo baldais, ant ~ sienų kaba 
Sienfuengoso ir Fidelio Kastro portre
tai.

Mes sėdime baseino pakrantėje ir 
klausomės nenutylančios bangų mūšos, 
ateinančios nuo čia pat tįsančio paplūdi
mio.

Vėl visu ryškumu iškyla dienos įspū
džiai, neseniai išklausyta per Kubos te
leviziją vyriausiojo kariuomenės vado 
Raulo Kastro kalba.

Šį vakarą jis kalbėjo ilgai — apie tris 
valandas. Ne viską mes supratome. 
Vertėjas paskubomis vertė temperamen
tingą kalbėtoją. Viena aišku — Kuba 
rengiasi artimiausiomis dienomis priim
ti privalomos tarnybos koriuomenėje 
įstatymą. To reikalaują..tolesnis' kubie
čių revoliucijos vystymasis.

Masių entuziazmas didelis. Mes šian
dien vaikštinėjome Veradero gatvėmis 
ir matėme bekados. Taip Kuboje vadi
na vidurinių mokyklų moksleivius.

Šiuo 4netu čia jų nemaža. Visi apsi
rengę beveik kariškomis uniformomis: 
palaidinės kariškos medžiagos, trumpų 
rankovių krašteliai apsiuvinėti šviesiai 
rausva juostele, kelnės visiškai kareiviš
kos, didelės kišenės prisiūtos tiesiog prie 
šonų, kareiviški batai. Vaikšto būriais, 
tvirtai statydami kojas.

Taip, jie visko mokosi. Jie mokosi ir 
ginklą vartoti. “Jūs buvote prie Plaja 
Chirono? — klausia jie mus. — Nebuvo
te? Nuvažiuokite, ten pamatysite, ko
dėl mums reikia viską mokėti”.

“Viva Revolusionb Viva Fidel! Ven- 
seremos!..” Jie dar ilgai moja mums 
nueinant. Man atrodo, kad ir iš tolo aš 
matau jų tamsias blizgančias akis, juo
dus, baltus, kavinės spalvos veidus, pla
čias ir geraširdiškas šypsenas. Jiems re
voliucinė Kuba — jų ateitis.

Visą naktį po langais ošė vandenynas. 
Klausiausi bangų mūšos, galvojau apie 
šį nuostabų žemės kraštą, kuriame taip 
garsiai skamba jaunų “bekados” šūkiai:

— Patria o muerte!
* *. *

Ne be reikalo Kuba vadinama žaliuo
ju driežu. Jeigu pažiūrėsi į žemėlapį, ji 
guli išsitiesusi daugiau kaip per 1000 ki
lometrų vandenyne, žalioj anti žydriuose 
plotuose iškraipytais driežo šarvais — 
krantais. Kubietis poetas Nikolas Gil- 
jenas kadaise ją taip apibūdino:

Antilų, Antilų jūroj —
Kartais Karibų ją vadina, — 
piktųjų bangų iškapota 
ir lengva puta išdabinta, 
ant saulės — juk saulė ją plukdo, 
o vėjas atgal ją atvaro 
o ašaros plauna tik dainą — • 
žemėlapy supasi Kuba.
Žaliasis, žvilgantis driežas 
akim, tarsi akmenys drėgni.

Žaliasis driežas išplėšė savo nagus iš 
žemėlapio, sujudėjo, nutrenkdamas pri
spaudėjus.

šiandien mes, išvažiavę nuo Meksikos 
įlankos, pasukome skersai per žaliąjį 
driežą ir dar priešpiet turime būti Pla

ja Chirone, prie Karibų jūros, t. y. kitoje 
salos pusėje.

Amerikiečių aviacija pirmiausia bom
bardavo Havanos aerodromą Siudad Li- 
bertad. Jie įsiveržė į Kubos Santjagą 
ir San Antonio bazę, bet zenitinių pa
trankų ugnies buvo priversti pasukti 
atgal. Didelių nuostolių šie bombarda
vimai nepadarė. Ir štai po dviejų die
nų pasaulį pasiekė žinia: amerikiečių 
samdinių ir išdavikų kariuomenė išsilai
pino Plaja Chirone ir Plaja Largoje, ku
rie yra Sienaga de Sapatos pusiasalyje.

Iki šio laiko mums neteko matyti to
kio neįdomaus, tikriau sakant, nykaus 
Kubos peizažo. Skurdi balų kupstuose 
išsimėčiusi augmenija vos pridengia 
nendrynus. Krūmokšniai tęsiasi dešim
tis kilometrų. Kodėl įsiveržėliai pasirin
ko šį punktą?

Kad ir kaip tai keista, šis kelias, ku
riuo mes važiavome, lygus kaip stalas, 
jis iškeltas iš pelkių ir, matyti, dar ne
senas, gerai sutvarkytas. Tiktai susiti
kę su vietiniais gyventojais, mes sužino
jome apie šio krašto praeitį ir jo ypaty
bes, sužinojome taip pat, kodėl įsiveržė
liai pasirinko išsilaipinimui šią vietovę, 
o ne kitą.

Sapatos pusiasalis — tai dalis tvirtos 
žemės, tįsančios pajūryje. Tiesa, ši juo
sta neplati: 'trijų—penkių kilometrų, bet 
į šiaurę, būtent į Kubos gilumą, praside
da balota neprieinama zona. Anksčiau 
čia nebuvo jokių komunikacijų, tik ke
letas siaurojo geležinkelio šakų. Tai ir 
buvo vienintelė susisiekimo priemonė, 
kuria galėjo naudotis vietos valstiečiai. 
Šiose vietovėse gyveno tūkstančiai ang- 
lininkų, gyveno baisiomis sąlygomis. Iš 
auglininkų pirkliai pirkdavo anglį, miš
ko medžiagą, o siauruoju geležinkeliu 
ją išvežę, parduodavo trigubai brangiau. 
Kartais reikėdavo trijų dienų, kad 
valstietis pasiektų artimiausią miestelį. 
Tose vietose mirdavo vaikai, nes nebuvo 
galima prisišaukti gydytojo pagalbos.

Ir dabar valstiečiai dar sako: “Žino
te, žmogus ištvermingesnis už šunį, čia 
buvo šunes, kurie nudvėsė iš bado, o štai 
mes iš bado nenumirėme”.

Šis pusiasalis buvo, kaip sakoma, die
vo ir žmonių užmirštas žemės kampas.

Bet revoliucija jį greitai atsiminė. Šiai 
zonai ji kaip tik suteikė didžiausią dė
mesį. Čia buvo nutiesti trys keliai, ku
rie kerta Sienagą. Vienu iš jų rieda mū
sų autobusas. Mes pravažiuojame La
gūnos del Tesoro turistinį centrą, pasta
tytą irgi revoliucinės vyriausybės. Žmo
nės šiose vietose dabar uždirba po 8, 10, 
12 ir nei daugiau pesų per dieną, ir tai 
tie žmonės, kurie iki revoliucijos gyveno 
kaip laukiniai žvėrys.

Kai į šias vietas išsilaipino amerikie
čių ginkluoti samdiniai, Senaga de Sa- 
patoje buvo du šimtai mokytojų, kurie 
mokė žmones rašto.

Šių vietų gyventojai per balas negalė
jo prieiti prie jūros. Dabar jie turėjo 
Plaja Chirone ir Plaja Largoje paplūdi
mius, sujungtus asfaltuotais keliais.

Trys šimtai Sienagos vaikų mokosi 
Havanoje. Žmonių pragyvenimo lygis 
šiame rajone pats aukščiausias: yra pui
kūs keliai, gydytojai, darbas ir užmokes
tis.

Imperialistai turėjo aiškų ir gerai jų 
požiūriu, apgalvotą planą. Jie pasirinko 
šią teritoriją todėl, kad joje jie manė 
jaustis kaip saloje, apsupti vandens ba
lų, kur jų negalima būtų greitai pasiek
ti. O tuo tarpu išsilaipinę daliniai įsi
tvirtins, savo žinioje turės gerą aerodro
mą, galės kaupti jėgas, o vėliau šturmu 
įsiveržti į krašto gilumą, štai ko jie sie
kė, mėgindami užgrobti šią vietovę.

Imperialistai kreipia dėmesį į geogra
fiją, skaičiuoja patrankas, lėktuvus, tan
kus, įvertina pozicijas, kuriose jiems 
teks vesti mūšius. Revoliucionierius 
kreipia dėmesį į gyventojų'socialinę pa
dėtį, skaitosi su tuo, kokie čia yra gy
ventojai. Imperialistui nesvarbu, ką gal
voja gyventojai. Revoliucionierius pir
moje eilėje atkreipia dėmesį į gyvento
jų nuotaikas.

Taip ir Amerikos imperialistai buvo 
akli šiuo atžvilgiu ir sėdo į balą.

Mes Plaja Chicone.
Prieš mane stovi neaukšto ūgio, stam

bių veido bruožų žmogus. Tai Augusti
nas Akosta, senas revoliucijos karys, ko
vojęs pas Fidelį dar Eskambrajos kal
nuose. Jis pasakoja:

“Šioje vietoje stovėjo gynybos būrys, 
kurį sudarė apie 80 milisijanos. Su jais 
draugavo ir mano sūnus. Grįžau iš darbo

ir apie 12 valandą atsiguliau. Į namus 
įbego sūnus.

— Tėvai, kelkis!
— O kas?
— Matosi dviejų laivų šviesos. Jie ar

tėja į krantą.
Mes abu nubėgome į štabą, gavome 

ginklus. Prasidėjo sunkios valandos. 
Vos mes' užėmėme gynybos postus, kai 
amerikiečiai pradėjo pilti iš patrankų. 
Mes patrankų neturėjome, atsišaudėme 
iš šautuvų. Bet teko trauktis. Daugu
ma draugų čia krito”.

Jis nustoja pasakojęs, numeta cigaretę 
ir žiūri į jūrą. Viršum vandenų kabo 
ryški saulė. Nedidelė įlanka, juosiama 
medžių lankų, įsiveržia į krantą.

Nuo tų 1961 metų balandžio dienų 
praėjo jau nemažas laiko tarpas, bet čia, 
pajūrio žemėje, vaikai dar renka šovinių 
tūteles.

Kas gi vyko tomis atmintinomis, Ku
bai sunkių išbandymų dienomis?

Šiai įsiveržimo operacijai imperialistai 
ruošėsi ilgai ir nuosekliai. Istorija pa
tvirtina, kad beveik visi kontrrevoliucio
nieriai stengiasi užgrobti nors nedidelę 
dalį teritorijos. Taip prasidėjo pilietinis 
karas Ispanijoje, kada fašistai stojo 
prieš respublikinę Ispaniją. Užteko jiems 
užvaldyti gabalą teritorijos, kai vokiš
kieji nacistai pradėjo siųsti jiems gink
lus ir pastiprinimus. Grobikai visuomet 
sugeba pavaizduoti save išvaduotojais.

Tokios taktikos ėmėsi ir Amerikos 
samdytoji kariauna. Ji tikėjosi užgrobti 
Sienaga de Sapatą ir, gavusi pagalbą iš 
imperialistų, pasmaugti Kubos revoliu
ciją.

Amerikiečiai jiems nepagailėjo nei 
ginklų, nei lėktuvų, nei laivų. 1500 pui
kiai ginkluotų grobikų išsilaipino į Ku
bos krantą ir pirmuose mūšiuose užėmė 
Plaja Chironą ir Plaja Largą. Bet re
voliucinė armija nedavė jiems čia ilgai 
šeimininkauti — per 72 valandas buvo 
likviduotas pavojingas karo židinys, ir 
visi užpuolikai arba žuvo, arba buvo pa
imti į nelaisevę.

Amerikos imperialistų avantiūra žlu
go.

Plaja Chironas seniai atsistatęs, tik

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Šį laišką gavo J. Jackim 

(Jakimavičius), Shelter Is
land, N. Y.

•

Mielas svainis ir Zabelike!
Malonu, kad svainis mėg

sta pafilosofuoti gyveni
miškais klausimais. Aš irgi 
mėgstu. Tur būt tas labiau
sia mus suartina.

Na ir politika—karas ir 
taika, šiais klausimais ir 
aš daug skaitau ir galvoju. 
Tai ir malonu šiais klausi
mais pasidalinti savo minti
mi, savo nuomonėm.

Svainis, matau, yra prak
tiškas žmogus. Jis visad 
imasi ką nors praktiško gy
venime, iš ko tuojau gali 
būti nauda sau ar visuome
nei. Na bet tuo pat metu jis 
su poetišku entuziazmu šlo
vina pavasario gamtos gro
žį, myli gėles, paukščių 
giesmes, o ir su meile pa
skaitys gražų eilėraštį...

Mūsų tarybinė liaudis 
yra pasiekusi daug puikių 
laimėjimų visose gyvenimo 
srityse ir moksle, o taip pat 
ir sveikatos apsaugos sri
tyje.

Šiandien jau nėra pas 
mus žmonių, tikinčių raga
nomis, velniais, aitvarais, 
kurie lobius sunešdavo ne
dirbantiems. Nyksta burtai 
ir prietarai. Nyksta šun
daktariai ir davatkos. Nyk
sta gydymas užkerėjimais 
ir šv. šaltinių stebuklingu 
vandeniu, stebuklingi šven
tųjų “abrozai”, tikėjimas 
stebuklingu išsig y d y m u, 
Alvite keliais apėjus tris ei
les žvyruotu aštriu taku 
aplink bažnyčią ir kunigui 
davus riebią dovaną... Šven
to vandens šaltiniai—liko 
paprastais vandens šalti
niais.

Visos religijos turi daug 
stebuklų ir šventų vietų, 
kurias lankydavo ištroškę 
tikintieji. Štai budistai In

dijos, Kinijos, Japonijos, 
visų Rytų, indai veržiasi į 
savo šventą miestą Bonozės 
ir prie šventosios upės, 
Hango paskandinti savo 
griekus—nusiplauti juos ir 
išsigydyti visokias ligas, 
pagerbti šventus keturko
jus, karvę ir beždžionę...

Japonijoj per 2,600 metų 
viešpatavo Dievo-saulės sū
nūs karaliai - imperatoriai 
Mikados. “Žemiškieji” žmo
nės neturėjo teisės juos ir 
matyti savo “griešnomis” 
akimis.

Imperatorius kada eida
vo į Šventąjį Kalną į mal
dyklą pasimelsti dievam, jį 
lydėjo kariai su dviemis 
kardais, kad nukirstų gal
vas tiem neišmanėliam, ku
rie išdrįstų neatsigulti ant 
žemės veidu ir bandytų sa
vo akimis pamatyti dievų 
ainį...

Į Šventąjį Kalną “Nikko” 
plaukdavo ir minios maldi
ninkų į atskiras šventoves, 
o kur eidavo imperatorius, 
ten niekas negalėjo praeiti 
ir gėrėtis tuo puošhumu ir 
grožiu. Brangiais aukso ir 
bronzo ornamentais Indų ir 
kiniečių dailininkų išpuo
selėta žėrėjo, ir tartum de
gė saulėje. *

daug stebuklingų ir šven
tų vietų buvo ir Lietuvo
je: žemaičių Kalvar i j a, 
Kretinga, Šidlava ir kt., 
kur jėzuitai ir pranciško
nai daug bažnyčių ir vie
nuolynų pristatė vargšų 
žmonelių darbu ir pinigais.

“Gyvenkite ramybėje, 
klausykite valdžios ir baž
nyčios, kuri yra Dievo duo
ta. Kantriai kentėkite var
gus, neškite savo kryželį, o 
po mirties būsite palaimin
ti”.

Aš gerai dar prisimenu, 
kai Vilkaviškio kunigai 
bažnyčioje žmonėms liep
davo melstis, prašyti dievo,

Prisiminimai iš vyrui chorų sąskrydžio 1963
metų vasarą. Trimitininkai skelbia 

šventės pradžią.

pora namukų palikti apgriauti, kaip im
perialistų grobikiškų tikslų pėdsakai. 
Dabar čia pastatyta žvejybos mokykla. 
Joje mokosi apie 1500 jaunų kubiečių. 
Seną jūrininkišką kepurę nešiojantis 
mokyklos direktorius Valensijus Medina 
vedžioja mus po teritoriją. Aikštelėje, 
brezentu pridengtos, stovi priešlėktuvi
nės patrankos. Didžiojoje aikštėje dar
nia rikiuote žygiuoja moksleivių kolonos. 
Jie, apsirengę baltais sportiniais marški
nėliais, tamsiai mėlynomis kelnėmis, 
sveiki ir žvalūs, žiūri į mus ir santūriai 
šypsosi. Jie rikiuotėje.

Grįždami atgal, valandėlę sustabdome 
autobusą prie šalikelėje už griovio^riog- 
sančių lėktuvo nuolaužų krūvos. Tai 
“paminklas”, kurį pasistatė sau imperia
listai, atsiuntę šį lėktuvą į Kubos žemę.

Nuolaužos jau seniai užžėlę žolėmis ir 
krūmokšniais. Bet niekad Kubos liau
dies širdyje ir žemėje neužžėlė tų dienų 
kovotojų kapai. Prie kiekvieno iš jų 
stovi stiebas, o ant jo plevėsuoja laisvo
sios revoliucinės Kubos vėliava.

kad dievas rusų carui duo
tų sūnų, nes turėjo tik 4 
dukteris, ir grėsė 300 metų 
viešpatavusiai Romanovų 
dinastijai išnykimas, nebu
vo paveidėtojo caro sostui. 
Sūnus carui gimė, bet sosto 
jam nebeteko, komunistai 
visus sunaikino.

Svainuti, labai domitiesi 
pasaulio taika ir taikos pro
paganda. Pacituojate gra
žius žodžius iš “Tėvynės 
balso”. Tai gerai. Aš irgi 
tam iš širdies pritariu. Anot 
jūsų: kad taip veiktų visa 
žmonija, kaip N. Chruščio
vas kalba, tai pasaulis galė
tų ramiau atsikvėpti ir už
miršti visus karo pavojus.”

Taip, galėtų! Visais lai
kais liaudis kūrė dainas, 
bylinas, kuriomis ragino 
kovoti prieš nepakenčiamus 
engėjus ir karų sukėlėjus. 
Kartu ji garbino liaudies 
pasipriešinimo dalyvius.

Tokie pasakojimai apie 
narsius kovotojus išliko 
metraščiuose iš gilios seno
vės. Tai buvo pavieniai ko
votojai. Dabar, kai susikū
rė eilė taikingų demokrati
nių valstybių ir jų prieša
kyje Tarybų Sąjunga su sa
vo taikinga politika, tai, ži
noma, didelė jėga prieš karo 
grėsmę, ir mes galime būti 
ramesni, jausdami didelę 
permainą pasaulio politinia
me gyvenime. Visokie agre
soriai bijo karą pradėti, 
nors ir kaip jiems delnus 
niežti pasipelnyti.

Vienok randasi karo kur
stytojų, kurie dar norėtų 
pasaulinio gaisro. Kurie 
nuodija pasaulio taikiems 
žmonėms gyvenimo džiaug
smą, ramų darbą ir poilsį. 
Sielos ramybė ir pasitenki
nimas gyvenimu mūsų am
žiuje, Svainuti, yra puikus 
dalykas, kad tik toji bran
genybė nebūtų tokia trapi, 
kokia ji yra graži ir vertin
ga.

, Amžina taika, tai puiki 
I svajonė, bet pagalios, ar ne- 
| buna taip, Kad svajones iš
sipildo/ U ir svajones at
gaivina žmogų, duoda jan^ 
jėgų noriai eilioti ir įauKti 
gero. Argi panašu, kad mū
sų dienomis vietoj giedro 
dangaus ir saulės, gyvų žy
dinčių gėlių ir paukščių 
čiulbėjimų vėl turėtume pa
tirti žemes pragarą.

Šių dienų mokslas 
žmogaus piktyoei^ra sutei- 

I kęs didelę ganą... Žmogus 
i per kelias sekundes dabar 
: gali išgriauti istisų valsty
bių miestus ir kaimus, su
naikinti viską, kas gyva že
mėje. Net nesąmoningoji 
gamta — vulkanai-ugnia- 
kalniai, upių ir jūrų potvy
niai, vėtros ir audros netu
ri tokios griaunamos ir nai
kinamos jėgos, kaip žmo
gaus piktybė.

Jau po praėjusio karo 
buvo sunaikinimai, kad il
gai mums teko naudotis 
žmogaus traukiamais veži
mėliais nugalint tą gėd^f 
kuri mums pratusioms nau
dotis keturkojais teko, pri
siėjo įkinkyti žmogų. Mat, 
žmogus pigesnis už arklį ar 
galviją ir jų daugiau yra...

Dar ir dabar pasitaiko 
matyti iš turgaus traukiant 
vežimėlį, su bulvėm, grū
dais, ar nusipirkus kokį 
baldą traukia žmogus, pa
keisdamas gyvulį.

Tačiau gyvenimas yra 
stipresnis už žmogaus rū4> 
tybę. Išsilaikymo instinktas 
vėl atgimdė viską ir kuria 
didžias visuomenines verty
bes ir kasdien gražina patį 
gyvenimą, šalys turt ėja 
fabrics, gamy k 1 o m i s, 
miestai ir kolūkiai —pasta
tais, technika - mašinomis- 
lengvinančiomis žmog a u’B 
darbą, ir turtingom gyvulių 
fermom.

Dar rašote, Svain u t i, 
apie daktarus ir jų rūpes
tingą patarnavimą 1 i g o- 
niams ir apie jų mirtį. Gai
la jų, kurie buvo mums ge
ri. Gaila, bet kągi, toks jau 
gamtos dėsnis. Jie kitus gy
nė nuo ligų, kuriomis ir pal
tys pasimirė.

Prisimenate tuos žmones, 
kurie kėlė iš tamsybės liau
dį — vedė ją į šviesią ateitį. 
Su jais buvote ir patys.

Liaudis ištikimai saugoja 
jų atminimą. Mato juosei 
beveik legendarinius asme
nis ir laiko jų epochą tokiu 
laikotarpiu kada gimė pra
džia!..

Aprašote ir sveikatos ap
saugą kapitalistiniame pa
saulyje, kur nuo dirbančių 
atskaitoma iš jų uždarbio, 
kad sušelpti ligoje. Tai ne
blogai. Kitas susirgęs at
sargų neturi ir žūsta. Pana
šiai būdavo ir pas mus prie 
buržuazinės sant v a r k o s. 
Kas mėnuo atskaitydavo po 
kiek iš uždarbio į ligonių 
kasas, iš kurių santaupų su<4 
sirgus dirbančiam ar jo šei- V 
mos nariui būdavo apmoka- ' 
ma gydymosi išlaidos.

Tik tada būdavo gydy
mas brangus, kaip ir pas 
jus. Dabar gydymasis ir už 
mokslą nemokama. Valsty
bė išlaiko ligonines ir ap
moka gydytojus.

Mirtingumas žmonių da
bar žymiai sumažėjęs, tik 
labai padaugėjo tragiškų 
žuvimų visokio amžiaus 
žmonių tarpe. Ir daug, la
bai daug lieka invalidų, su
žalotų žmonių dėl pagausė
jusios technikos. — visokių 
mašinų fabrikuos ir keliuo- k 
se.

Viso gero judviem abiem ’ 
su Zabeliuke.

Jūsų svainis ir brolis 
Jurgis Stainis

Kaunas 24-11-1964 metų

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antį’., baladžio (April) 7, 1964



Vladislava Pajaujiene Mums lietuviams Seinai

Seinų miestui 400 me ų
W Už/poros metų lenkų tau- 
ta'Yvęs savo didžiąją, tūks
tantmetę sukaktį: valstybės 
susikūrimo ir lenkų tautos 
įsijungimo į bendrąjį Euro
pos kultūros srautą. Maž
daug po keturių šimtų me
tų į tą patį srautą įsijun
gia ir lietuvių tauta, gy
venusi prieš tai savitą po
litinį ir kultūrinį gyveni
mą.

Susidarius naujoms sąly
goms kuriasi ir naujos gy
venvietės, o senosios arba 
nuskursta arba įgauna 
reikšmės ir tada vystosi 
naujųjų įtakų poveikyje.

Panaikinus Dominikonų 
Broliją, 182 3 metais Sei
nuose įsitaisė Vyskupų Ku
rija, perimdama ir visą di
džiulį vienuolių turtą. Įsi
kūrė tuomet Seinuose kuni
gų seminarija, vidurinė mo
kykla, įsisteigė spaustuvė, 
knygynas. Miestui vėl susi
darė naujos sąlygos, kurio
se jis galėjo tarpti ir vys
tytis. XIX šimtmečio vi
duryje Seinai buvo žymiai 
pralenkę Suvalkus įvairiais 
atžvilgiais. Į rytus Seinų 
apskritis siekė tuomet be
veik iki Druskininkų, o į 
šiaurę—iki Dusios ežero.

kinių kaimų. Jaunieji mo
kytojai dirbo Seinų apskri
tyje lietuviškose mokyklo
se, o jas uždarius, vedė 
kaimuose skaityklas. Už
darius skaityklas, kai kurie 
ir toliau pasiliko gyventi 
savo krašte, ruošdami su 
kaimo jaunimui lietuviškus 
vaidinimus, vadova u d a m i 
chorams, sporto kuopelėms 
ir pan.

Seinų lietuviai domėjosi 
ir ekonominiu gyvenimu. 
1936 metais Seinuose įsi
steigė lietuviškas “Rūtos” 
kooperatyvas, kuris sėk
mingai veikė iki 193 9 m.

yra ypatingai mieli ir ar
timi. Nors nedidelė mūsų 
tautos dalis, tačiau sudaro
me šiame krašte gana ne
mažą vienetą, kuris šiuo 
metu turi tam tikrą reikš
mę ir kitiems, išsisklaidžiu- 
siems po Lenkiją mūsų tau
tiečiams. Mums susidarė 
sąlygos, kokių 'dar niekad 
Seinų istorijoje nėra buvę. 
Kuriame socializmą, dėl ku
rio kovojo mūsų protėviai 
baudžiauninkai, valstiečių, 
darbininkų ir vėliau, inteli
gentų kartos. Nebėra jau 
didvyriškų knygnešių, o sa
vąją literatūrą iš Tarybų 
Lietuvos galime laisvai skai
tyti.

Tuo tarpu trūksta mums
inteligentų, norinčių dirbti 
savo krašte ir įsijungti į 
kultūrinį bei visuomeninį 
darbą tikra to žodžio pras
me, rimtai, be tuščių dek
lamacijų-. Laukiame jaunų
jų, besi mokančių dabar 
aukštosiose mok yklo- 
se. Gal jų beįit dalis neap 
vils. Tačiati pasižiūrėkime 
ir į save: koks mūsų įna
šas, ką mokame ir ką ga
lime.

Taigi šią Seinų sukaktį 
minint reikėtų pagalvoti: 
kokiu būdu galėtume prisi
dėti prie šio krašto sukles
tėjimo, krašto mums arti
mo ir savo.

(Iš “Aušros” )

• Tai buvo lietuvių, tautos 
atgimimo amžius. Politinė 
ir tautinė caro priespauda 
ne tik didino laisvės troš
kimą, bet lietuvių tautoje 
sukėlė kultūrinio savitumo

Tokia sena vietovė yra ir 
mū.yą Seinai. Tai rodo jot
vingiškas Seinų pavadini
mas, kurio reikšmės jau 
šiandien nežinome.

XVI amžiuje dešiniajame
Seinos upės krante, prie pajutimą bei gimtosios kal- 
ežero, jau buvo susikūrusi j bos vertinimą ir meilę. Šis 
nemaža gyvenvietė, kuriai tautinis judėjimas buvo1
Zigmantas Augustas sutei
kė miesto teises (1563 m.). 
Tai buvo Lietuvos didikų 
Višniaveckių dvarai, įsikū
rę tarp turtingų girių ir 
ežerų, su dideliais rūmais, 
su daugybe tarnų'ir amati
ninkų. Lenkijos - Lietuvos 
valstybėje tuomet buvo Re-, 
nesauso \ amžius — ekono- ’ 
minio ir kultūrinio gyveni
mo suklestėjimas.

Valdantieji visuomenės į 
slunksniai, nesitenkindami 
turimu gerbūviu, siekė pra
bangos, o jų jaunimas dau
giausia mokėsi užsienyje,

glaudžiai susijęs su liaudi
mi ir jos pasiryžimu nu
mesti baudžiavos jungą. 
Seinų apskrityje, kaip ir vi
soje Lietuvoje, 1861 metais 
pasireiškia stiprus prieš- 
baudžiavinis bruzdėjimas, o 
1863 metų sukilime lietu
viai kartu su lenkų valstie
čiais ir rusų revoliucionie
riais kovojo už laisvę.

Spaudą uždraudus
Žiauriai numalšinus 1863 

metų sukilimą caro valdžia 
uždraudė lietuviams spaus
dinti lietuviškas knygas lo- 

Vakarų Europoje, tad kas^ ■ tynų raidėmis (1865-1905). 
kart didėjo išlaidos ir vis 
kilo nauji poreikiai. Visa 
tai sunkia našta slėgė bau
džiauninkus, kurie buvo 
verčiami žymiai daugiau 
dirbti. Šitokiose sąlygose 
ištaigingas diduomenės gy
venimas negalėjo ilgai tver-1 
ti. . 
mėtį, Seinų miestas ne tik 
daugiau nesivystė, bet pa
laipsniui ėmė smukti. Pa
galiau miestas ir visas Sei
nų dvarų kompleksas buvo 
pavestas vienuoliams domi
nikonams. Šis pavedimas 
buvo patvirtintas 1603 m. 
Lenkijos-Lietuvos karaliaus 
Zigmanto III.

Dominikonai ir jėzuitai
-^Dominikonai, sekdami jė

zuitais, kovojo su reforma
cija ir tam tikslui stengėsi 
Seinuose visapusiškai įsi
tvirtinti. Jie pastatė baž
nyčią ir vienuolyną, par
traukė keliasdešimt vienuo
lių, įsteigė dvi mokyklas, 
porą spaustuvių knygoms 
bei brošiūroms spauselinti, 
bei daug įmonių, dirbančių 
religiniam kultui skirtus 
daiktus, kaip rožančiai, 
kryželiai ir pan. Seinų mies
tas, sudalydamas nemažą

karo pradžios.
Po Il-ojo pasaulinio karo

Kilus Il-ajam pasauliniam 
karui ir pakrikus Lenkijos 
valdžiai Seinai per keliasį 
savaites buvo be valdžios.' 
Lietuviai gyventojai, .nie
kieno netrukdomi, pradėjo 
savo vaikus mokyti lietuvis- • 
kai buvusiose lenk iškošė 
įbokyklose. Tokiu būdu įsi
kūrė 1 lietuviškoji mokyk-' 
la. Mokytojavo lietuviai 
studentai ir vyresnieji gini-, 
nazijos mokiniai. Bet greit 
šį darbą nutraukė vokiečiai, 
suimdami visą eilę lietuvių 
ūkininkų ir mokytojų. Sei-1 
nai buvo priskirti prie Rei
cho valstybės. Lietuvių in
teligentai. kurie dar nebuvo 
patekę į kalėjimą, išbėgo į 
Lietuvą. Siaučiant hitleri
nei okupacijai, nutrūko bet 
koks kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimas. Tai buvo 
naktis, tvėrusi penketą il
gų metų ir apėmusi, kaip

Tarybu Lietuvoje
KNYGA PASAKOJA 

SAVO ISTORIJĄ
VILNIUS. Apie reikšmę, 

kurią mūsų šalies spaudos 
istorijai turėjo Lietuvos so-

■ stinė, pasakoja Vilniaus
: universiteto mokslinėje bi- 
į bliotekoje surengta paro-
■ da. Ji skirta rusų knygų 
spausdinimo 400-osioms me
tinėms.

i .Ekspozicijoj demonstruo
jami originalūs pirmojo ru
sų spaustuvininko Ivano

i Fiodorovo ir, jo bendražy-
1 gio Mstislavco leidiniai, iš
likę universiteto kolekcijo
je. Joje yra keli šimtai se
novės rusų knygų egzemp
liorių. Daugelis jų išleistos 
Vilniuje , kuris XVI šimt
mečio pabaigoje ir XVII 
šimtmečio pradžioje buvo 
didelis knygų , spausdinimo 
centras.

Lietuvoje dirbo didysis 
švietėjas G e o rg i j u s—P ran - 
tiškus Skorina, įsteigęs 
Vilniuje pirmąją mūsų ša
lyje spaustuvę, čia knygas 
spausdino Piotras Mstisiav- 
cas. Viena "'jo' knygų — 
“Psaltyr” (Psalmynas),' išė-

Per 40 metų laikotarpį, su- 
stabdžiusį normalų kultū
rinį tautos vystymąsi, lie- i žinome, ne tik Seinus, 
tuviškos knygos buvo | Susikūrus Lenkijos Liau- 
spausdinamos P rusuose dies Respublikai, Seinų pa
žangiausia Karaliaučiuje j dėtis vėl pagerėjo. Tiesą, 
ar Tilžėje) ir iš ten slapta j pirmųjų keletą metų Sei- 

_____ o __ gabenamos į Lietuvą. KYiy-’nams buvo nelengva/ Pats 
Artėjant f XVII šimt-'gas nešdavo ant pečių mū-1 miestas atrodė skurdus ir

sų lietuviškoji liaudis. La-' apleistas. Ekonominis, poli-' jusi 1576 metais, eksponuo-. 
bai nepaprasta kontraban- i tinis ir kultūrinis gyveni- jama parodoje. Labai įde
da ir negirdėta istorija. 
Knygnešių buvo Seinų ap
skrityje ir Seinų mieste. 
Vyresni žmonės dar ir 
šiandien čia atmena knyg
nešius : Matulevičių, Dur- 
toną ir kitus. Tokiu būdu 
Seinų miestas ir kaimai bu
vo aprūpinami lietuviško
mis knygomis, kurių paieš
kojus dar pas ne vieną ga
lima būtų užtikti.

Spaudą atgavus 1905 me
tais žymiai pagyvėjo kultū
rinis gyvenimas. Seinuose 
buvo renkama lietuviška 
tautosaka, užrašomos ir 
spausdinamos dainos su gai
domis, koncertai bei šiaip 
kultūriniai pobūviai, vaka
rėliai. Buvo stengiamasi 
ugdyti ir vystyti savo tau
tos kultūrą, šviesti liaudį ir 
kelti jos etiką.

Po Lojo pasaulinio karo, 
ultūrcs centrą, buvo tada I Seinams prasidėjo naujas 

laikotarpis. Seinų ir apylin
kės lietuvių padėtis žymiai 
pasikeitė. Jie dabar, virto 
tautine Lenkijos mažuma. 
Kurį laiką dar veikė čia 
pradinės lietuviškos mo
kyklos, bet už poros metų 
ir tos buvo uždarytos, tik 
pačiame Seinų mieste išsi
laikė iki ILojo pasaulinio 
karo mokytojos Čepulytės 
vedami Lietuvių Našlaičių 
Namai. Bet Seinuose buvo 

| jau susidariusios lietuviš
kos kultūrinės tradicijos. 
Apylinkėj dar gyveno knyg
nešiai, skambėjo lietuviška 
daina. Seinų liaudžiai trū
ko savų inteligentų. Jau
noji jų karta išaugo Vil
niuje, Vytauto Didžiojo 
Gimanzijos ir Lietuvių Mo
kytojų Seminarijos išauklė
ta. Mokėsi ten nemažas 
skaičius seiniškių, o dar 
daugiau jaunimas iš aplin-

surištas su Lietuva tamp- 
<iais ryšiais. Tiesa, karo 

u švedais metu 1655-60 m.
Seinai gerokai nukentėjo, 
bet netrukus vėl atsistatė.

Tačiau laikai keitėsi. Įsi
vyraujant Lenkijos - Lietu
vos valstybėje didikų anar
chijai smuko ekonominis 
krašto gyvenimas, mažėjo 
ir jo politinė reikšmė. Pa
galiau XVIII šimtmečio pa
baigoje kaimyninės valsty
bės pasidalino, visą didžiulį 
Lenkijos ir Lietuvos plotą. 
Seinai atiteko pradžioje 
Prūsų valstybei, o nuo 1807 
iki 1815 metų priklausė 
Napoleono sukurtai Varšu- 
Aos Kunigaikštijai.' Napo- 
fednui pralaimėjus, po 1815 
m. Vienos kongreso-caro 
valdomai t. vad. Len k i j o s 
Karalystei buvo tada pri
skirta ir kitos Lietuvos že
mės, net iki Nemuno.

mas — viską reikėjo kurti; mus yra ir kitas retas lei- 
iš naujo. Buvo susidarę • elinys —- Meletijaus Smot- 
daug įvairiu sunkumų, ku-1 rickio “Gramatika”. Ji bu
riuos Partijai teko pakelti vo išspausdinta 1619 me- 
ir nugalėti. tais Vievyje, vėliau dar kar-

Nuo 1956 metų Seinai vėl tą išleista Maskvoje. Iš šios 
tampa apskrities centrui knygos mokėsi rašto didy- 
Seinų lietuviams, apie ku- i sis rusų mokslininkas M. 
riuos ligi šiol lyg ir už- Lomonosovas.
miršta. Prasideda naujas

tais Vievyje, vėliau dar kar-

Atskirais XVI šimtmečio 
laikotarpis. . Punske atida- laikotarpiais Vilniuje būda

vo po 6-7 spaustuves iš kar
to, o anais laikais tai buvo 
gana retas reiškinys. Bū
dinga, kad Vilniaus knygų 
leidėjų pagarboje buvo Fio
dorovo ir Mstislavco šrif
tai, ornamentai ir kiti kny
gų pagražinimai. Kai ku
rie Vilniaus leidiniai, spe
cialistų nuomone, buvo 
spausdinami taip pat, kaip 
ir Fiodorovo leidiniai, su 
paaiškinimais knygos pa
baigoje. Šie paaiškinimai 
buvo kupini humaniškumo 
ir patriotizmo idėjų.

Paroda, kuri labai sudo
mino knygos bičiulius, pa
sakoja apie spausdinto žo
džio vaidmenį kultūriniams 
rusų ir lietuvių,tautų ry
šiams.

TRIGUBAI DAUGIAU 
PRODUKCIJOS

KAUNAS. Šiais metais 
“Ketono” fabrikas paga
mins beveik 7 milijonus ko
jinių — trigubai daugiau 
negu pernai. Gamybos ap
imtis augo rekonstravus" 
įmonę, įdiegiant naują tech
nika.

Neseniai čia pradėjo veik
ti naujaš apvalaus kojinių 
mezgimo cechas. Jame su
montuota 100 itališkų auto
matų, kuriais per pamainą 
numezgama 4-4 tūkstančiai 
kaproninių kojipių “nebė
gančiomis” arba į “vieną

romi Lietuvių Kultūros Na
mai, kurių veikla apima ir 
Seinų miestą. Tautinių šven
čių metu ir kitomis progo
mis organizuojami lietuviš
kų dainų bei šokių koncer
tai ir pasirodymai. Punske 
įsikuria lietuviška vidurinė 
mokykla, kurioje gali mo
kytis Seinų apskrities lie
tuvių jaunimas. Be to, ap
skrityje pradeda veikti visa 
eilė lietuviškų; pradinių mo
kyklų su lietuvių dėstomą
ja kalba arba lietuvių kalba 
kaip dalyku.

Nuo 1959 metų iš Puns- 
ėo į Seinus perkeliama Liet. 
Visuom. Kult. D-jos Centro 
Valdyba. Draugija palaiko 
ryšį su savo rateliais kai
muose, steigia lietuviškų 
knygų bibliotekas, organi
zuoja paskaitas, liaudies an
samblių apžiūras ir t.t. Be 
to, Draugija leidžia savo 
leidinį “Aušrą,” kuri plati
nama daugiausia Seinų 
krašto lietuvių tarpe.

Nuo 1960 metų Sėjnų 
mieste prasideda statyba, 
sutvarkomos miesto aikš
tės ir šaligatviai, suregu
liuojama tekanti per miestą 
Seinos upė (Marycha). Iš
siplečia prekybos įmonės, 
baigiama statyti ligoninė, 
tiesiami nauji keliai— Sei
nai pakeičia savo išvaizdą. 
Miestelio istorija daro di
delį posūkį.

pusę” bėgančiomis akimis. 
Tai nauja, pirkėjų gerai 
vertinama produkcija. Da
bar baigiama montuoti dar 
šimtas mezgimo automatų.

LIETUVIŠKI APSAKYMAI 
MASKVOS ŽURNALE

Pirmuose dviejuose šių 
metų numeriuose žurnalas 
“Sovetskaja ženščina” iš
spausdino rašytojo J. Bal
tušio apsakymą “Paskuti
nis tylusis džiaugsmas”. 
Antrame žurnalo numeryje 
taip pat įdėtas J. Mikelins
ko apsakymas “Ji lauks”. 
Abu šiuos kūrinius į rusų 
kalbą išvertė vilnietis L 
Kaplanas.

Be to, antrame žurnalo 
numeryje išspausdinti aust
rų architekto R.. Klaperto 
įspūdžiai iš viešnagės Tary
bų Sąjungoje. Straipsnio 
autorius labai šiltai atsilį^- 
pia apie lietuvių architektą 
Ligiją Stapulionienę.

— Aš mačiau kai kuriuos 
Stapulionienė kūrinius, — 
rašo R. Klapertas.— Kaip 
turi būtimalonų pietauti 
Vilniaus “Šešupės” valgyk
loje, kur viskas džiugina 
žvilgsnį: ir baldai, ir inter
jeras, kuriuos pasiūlė Ligį- 
ja! O skaityti respubliki
nėje bibliotekoje — vienas 
malonumas. Baldai šioje 
“žinių šventykloje” taip pat 
Stapulionienės suprojektuo
ti.
NEPAPRASTA “SNAIGĖ”

ALYTUS. Praėjusių me
tų pabaigoje pradėjo veikti 
jauniausioji Dzūkijos įmo
nė — Alytaus Buitinių šal
dytuvų gamykla. Jos kolek
tyvas išleido pirmuosius 
šaldytuvus “Snaigė”. Iki 
šių metų pabaigos jų skai
čius išaugs iki dešimties 
tūkstančių. O 1965 metais 
“Snaigių” “iškris” net pen 
kiolika kartų daugiau...

— Mūsiškė “Snaigė” leng
va. Ji sveria tik 75 kilo
gramus, — sako gamyklos 
technologas J. Žilionis.

Šaldytuvo aukštis — 85 
centimetrai, plotis — 65 ir 
“gilumas” — 60 centimetrų. 
Šie skaičiai rodo šaldytuvo 
talpumą, kuris yra 120 lit
rų-

Temperatūra » šaldytuve 
palaikoma nuo plius penkių 
iki minus penkių laipsnių. 
Per parą “Snaigė” suvartos 
tik 0,75 kilovato elektros 
energijos.

“Snaigė” pagaminta pa
gal Vilniaus “Elfos” fabri
ko specialaus konstruktorių 
biuro paruoštą pavyzdį. 
Šaldymo agregatą atsiuntė 
baltarusiai. Minske elektros 
šaldymo įrengimų gamyklo
je mokėsi ir 22 alytiečiai.

Korpusą pagamino Vil
niaus baldų kombinatas, o 
Vilniaus plastmasių g a- 
mykla — plastmasinę ka
merą.

Šaldytuvas pad e n g t as 
šviesiai balta emale. Vidu
je yra šaldymo kamera iš

fermoplastikų. Joje įmon
tuotos lentynėlės, indeliai ir 
specialūs skyriai, kurie ski
rti atskiriems produktams 
laikyti.

Netrukus į prekybos tin- 
kluss bus išvežtos pirmosios 
“Snaigės”.

MOKINIAI KURIA 
FILMUS '

KAUNAS. Įdomiai ir tu
riningai gali praleisti lais
valaikį Kauno 1-osios * mo- 
kyklos-intemato a u k 1 ė ti- 
niai. Čia veikia daug būre
lių. Ypač mėgstamas savi
veiklinės kino studijos bū
relis, kuriam vadovauja fi
zikos mokytojas V. Opuls- 
kis. Užsiėmimų metu jau
nieji kino mėgėjai sužino 
daug-naujo ir naudingo. Jie 
išmoko filmuoti, paruošti 
chemikalus ryškini mui, 
montuoti. Būrelis jau paga
mino kelias kronikas “Iš 
mokyklos gyvenimo”, o jų 
paruoštas kino žurnalas 
“Pionieriai savo keturias
dešimtmečiui” net buvo 
transliuojamas Vilniaus te
levizijos laidos metu. Da
bar internatiečiai ruošia 
naują kroniką, kuri pasa
kos apie abiturientų gyve
nimą.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

WANTED — woman to live in. 
Help in general household duties. 
Cook and care for children.

Call DR. 9-0281
(27-29)

HOUSEKEEPER. Sleep in. Mon- 
Fri., weekends off. Cook and gene
ral housework. Own Room. TV. Re
ceptu references. HA. 4-2294. Til. 
4-2618, • (27-28)

HELP WANTED MALE

FURNITURE FINISHER. Exper
ienced Outside Service calls. Car 
Necessary. Good salary. WA. 7-6874.

(27-28)

Worcester, Mass.
Aido choras ruošiasi minėti 

savo 50 metų gyvavimo 
jubiliejų

Laikas yra paskirtas ge
gužės 24 d., tai yra sekma
dienis, 1:30 vai. dieną.

Šiuo noriu pranešti mū
sų plačiai apylinkei, kad ši 
dainų šventė įvyks 29 En
dicott svetainėje, ir kad čia 
bus daug gražiųjų dainų, 
kurias duos Aįdo choras, 
jo duetai, solistai ir svečiai 

i dainininkai.
Pilniau apie tai parašy

siu vėliau.
Aido choras kviečia visus 

buvusius savo mokytojus, 
kurie dar gyvena, šiame 
festivalyje dalyvauti, nes 
turėsite gražių prisiminimų 
iš praėjusių 50 metų laiko
tarpio.

Choras per žiemą neturė
jo pamokų, nes mūsų ge
rieji dainininkai buvo išvy
kę atostogoms į Floridą. 
Dabar su linksmu pavasa
riu visi sugrįžo gerai pa
ilsėję, tai mes energingai 
ruošiamės tai istorinei dai
nų šventei.

Kadangi programa prasi
dės 1:30 vai. popiet, p pa
sibaigus programai įvyks 
banketas, tai bus vienas iš 
gražiausių svečių susitiki
mas.
. Aido choras lauks visų 
mūsų plačios apylinkės me
no mylėtojų dalyvąvimo 
šiame 50 metų sukakties 
jubiliejuje.

Gamta jau bus sužaliavu
si, pievose ir laukuose jau 
žydės gėlės, bus graži ke
lionė minėjimui 60 metų nu
veiktų darbų. J, M. L.

Paryžius.—Atvyko Alek- 
sis Adžiubis.

Brockton, Mass.
Gera “Laisvės” skaityto

ja ir rėmėja Marijona Gu- 
tauskienė per ilgą laiką 
prastai jautėsi. Dabar pa
sidavė į Phaneuf ligoninę 
sveikatos ištyrimui. Ligo
ninė yra 688 N. Main St., 
Montelloje. Ligonė randasi 
3-iajame aukšte, kambary
je 2-ame. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 4 popiet, 6-8 
vakarais. Linkiu jąi greitai 
pasveikti.

•

Kovo 26 d., vakare, au
tomobilis mirtinai suva
žinėjo Ralphą Drevinską. 
Nelaimė įvyko ant A męs 
St., netoli bąžnyčios, kurią 
jis lankydavo. Jis sąmo
nės neatgavo ir Brocktono 
ligoninėje mirė.

Paliko liūdesyje žmoną, 
sūnų ir dukterį. Priklausė 
prie vietinių pašalpos drau
gijų-

•
Massachusetts trijų ko

mitetų narių posėdis įvyks 
balandžio 12 d., 11 vai. ly
to, tai yra priešpiet, 318 
Broadway, So. Bostone. 
Kolonijos prisiųskite skait
lingas delegacijas, Turėsi
me išdirbti planus vasaros 
veikimui. ’

George Shimaitis

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ra kuopa rengia savo me
tinį Banketą balandžio 12 d., kaip 
1 vai., 318 W. Broadway, So. Bos
ton. Kadangi ('tą dieną įvyksta kon
ferencijos LLD ir LDS apskričių ir 
Moterų Sąryšio, tai mūsų gabios 
gaspądinčs pagamins skanius pietus 
visiems delegatarns ir pašaliniams.

Kviečiame visus.
Rengimo komisija 

(28-29)
»—-------- -------------- • ■ ................ —

PHILADELPHIA, PA.
LLĮ> 10 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, 7:30 v. v. Dar toj pa
čioj salėje. Svarstysime apie pava
sarinę veiklą, piknikus ir kitką. Pa
raginkite savo draugus ir pažįsta
mus įsirašyti į LLD. — Valdyba.

< (27-28)

LAWRENCE, MASS.
Labai svarbus susirinkimas įvyfcs 

šeštadienį, Balandžįo-April 18 d., 1 
vai. popiet, Maple Parke, kurį šau
kia LLD 37 ir LDS 125 Kuopos.

Malonėkite suvažiuoti, nes turėsi
me išspręsti daug svarbių klausimų. 
Čia bus išduotas raportas iš ap
skričių posėdžio. Turėsime pasi
tarti prisirengimui prie apskričių 
piknikų, taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų aptarimui, taigi minėtų kuo
pų nariai nesėdėkite namie, bet at
eikite į susirinkimą.

S. Penkauskas, sekr. (26-28)

Bostono Apylinkei
Svarbus Pranešimas

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

giau iš visų kolonijų, kur tik gyvuoja moterų 
grupes,

Valdyba

5 p.-Laievė (Liberty)—Antį., baladžio (April) 7, 1964



PASAULIS Druskininkų
Ką vadiname visata?

Žodis “Visata” (kitaip sa
kant, Kosmosas) paprastai 
reiškia visą pasauli, ši są
voka atsirado gilioje seno
vėje ir apima viską, kas eg
zistuoja nepriklausomai nuo 
mūsų sąmonės.

Žemė, kurioje gyvena 
žmogus, yra vienas iš be
galinės daugybės dangaus 
kūnų, sudarančių beribe Vi
satą. Daugelyje šių kūnų 
yra visos sąlygos gyvybei

rytdiena ,
Druskininkai įsikūrę dešb 

niajame Nemuno krante. 
Iš trijų pusių juosiantys di
deli spygliuočių miškai, 
smėlėtos Nemuno pakran-

Į Vyksim į Elizabeth? 
pagerbtuviy banketan

Stokite į kovą dabar!
ti kūnai — kometos — pa
gal tą patį visuotinės trau
kos dėsnį juda aplink Sau
lę kreivėmis, artimomis pa
rabolei. Tai, kad kometos 
juda kitaip, negu planetos, 
priklauso, aišku, nuo skir
tingų pradinių jų judėjimo 
sąlygų.

Mes žinome daug žvaigž
džių, kurios juda aplink 
abiejų kūnų masės centrą 
taip pat pagal visuotinės 

įtraukos dėsnį. Visuętinės 
I traukos dėsnis atlieka pa-

Kas valdo dangaus kūnų grindinį visuose stebimuose 
dangaus kūnų judėjimuose, 
nors gamtoje yra ir kitų jė- 

Danagus kūnų judėjimas gų, kurios atskirais atve- 
iš esmės nesiskiria nuo kū- jais 'Įveikia traukos jėgas, 
nu judėjimo žemėje; taigi Pavyzdžiui, mes tai pastebi- 
mūsų atsakymas vienodai me iš lekiančių iš Saulės 
tinka dėsniams, kurie valdo’ smulkių įelektrintų dalelių 

. Arti Žemės šios

judėjimą?

ir dangaus, ir Žemės kūnų į judėjimo.

konio ežeras pačiame mies
te ir kiti ežerai apylinkėse 
— tai nuostabios sąlygos 
darbo žmonėms ilsėtis.

Druskininkai plečiami ir 
tvarkomi pagal naujai su
darytą išplanavimo schemą, 
Sanatorijos statomos arčiau 
Nemuno ir miško masyvų, o 
gyvenamieji namai —ato
kiau nuo miesto centro bei 
sanatorijų ir taip palaips
niui atskiriami nuo admi
nistracinės ir kuro r t i n ė s 
miesto dalies. Tokiu būdu 
kurortiniai rajonai apsau-

dalelės juda gan sudėtingo- gomi nuo miesto triukšmo, 
mis kreivėmis, nes jas vei
kia Žemės magnetinis lau
kas. Vadinasi, čia susidu-

Sekamą šeštadienį, balan
džio 11 d., Elizabetho Lietu
vių D a r b i n i n k ų klubas 
ruošia šaunų banketą vei
kėjams Ignui Bėčiui ir Ku
dirkienei pagerbti.

1 Ignas Bėčis yra ne tik 
ilgametis lietuvių visuome
niniame judėjime veikėjas, 
jis ir mūsų laikraščio ilga
metis bendradarbis. Be to,

Aplamai judėjimas pri
klauso nuo jėgų, veikiančių 
kūną, jam judant, taip pat 
ir nuo to, kas moksle vadi- riame su magnetinėmis jė- 
nama pradinėmis judėjimo gomis. Aišku, tai nereiškia, 
sąlygomis. Tai paaiškinsi-. kad šiuo atveju neveikia 
me pavyzdžiu. traukos jėgos. Jos taip pat

Metame akmenį tam tikru veikia, bet žymiai silpniau, 
kampu i žemę. Jeigu jo ne- i 
veiktų jokios j ė g o s , jis 
skristų tiesia linija pastoviu I 
greičiu. Svorio jėgos vei-! 
kiamas, akmuo lekia kreiva 
linija (parabole) ir paga
liau nukrenta ant žemės. 
Linija išlinksta nuo svorio 
jėgos. Jeigu judėjimo me
tu akmeni veiktu ir kitos 
jėgos, tai linijos Įforma pa) • da, kai judėjimą ar rimtį 
sikeistų. I i imame, ko nors atžvilgiu.

Mes žinome, kad akme-1 
nvs. sviesti nevienoda jėga 
(skirtingais greič i a i s ) ir 
skirtingais kampais, lekia i 
skirtingai, nors juos visuo-' 
met veikia ta pati jėga: • 
svorio jėga. Vadinasi, ak-, 
mens trajektorija (lėkimo 
kelias) taip pat priklauso ii- 
nuo pradinio greičio, ir nuo . K. . , ,. . , - , . > .
kampo, kuriuo metan ak-1 -Į,0^,0- P*g™d° manyti jog |1963 metais baigta statyti 
menj. Aplamai šitai 
diname pradinėmis ju 
mo sąlygomis.

Įsivaizduokime, kad ėmė
me tirti dangaus kūnų ju
dėjimą. Jeigu mums žino
mas dėsnis, pagal kurį jė
gos veikia kūną, ir žinomos 
pradinės sąlygos, tai iš šių 
duomenų mes galime ap
skaičiuoti, kokia linija ju
dės dangaus kūnas, ir galė
sime numatyti, kur ir kada 
jis bus matomas danguje. 
Pavyzdžiui, jeigu nežinome 
arba nelabai tiksliai žinome 
dėsnį, pagal kurį jėgos vei
kia kūną, bet žinome pradi
nes sąlygas, tai, stebėdami 
kūno judėjimą, galime nu
statyti, koks jėgų veikimo 
dėsnis jį valdo. Ir pagaliau.

sąlygomis.

Turgaus aikštė ir preky
bos centras dabar sukont- 
ruotas miesto centre. Pagal 
naują planavimo schemą 
turgaus aikštė greitai bus 
perkelta į miesto pakraštį.

Miestas-kurortas pasken
dęs žalumynuose. Miesto ža
li plotai jungiasi su miškų 
masyvais. Menkaverčiai pa
statai grianami. Jų vietoje 
sužaliuos sodai ir parkai. 
Netinkamai apželdinti ma
syvai rekonstruojami.

Dideli darbai numatomi 
Druskonio ir Nemuno kran
tinėse. Druskonio ežeras 
bus valomas, gilinamas. Ry
tinėje ežero dalyje numato
ma įrengti paplūdimį, ba
seiną, prieplauką ir kavinę. 
Aplink ežerą projektuojami 
apšviesti takai. Panašiai 
bus tvarkomos ir Nemuno 
krantinės, Svetingai atvėrė 
duris 175 vietų sanatorija 

pastatytas sa- 
įžymusis. Ga- Į n a t o r i j o s “Dzūkija”, 100

Ignas Bėčis

-ir

negu magnetinės jėgos.
Ar niekas visatoje 

nestovi vietoje?
Šių laikų astronomui

fizikui aplamai nežinoma 
sąvoka “stovėti vietoje.” 
Judėjimas ir rimtis — san
tykis sąvokos. Tai reiškia, 
kad jos turi prasmę tik ta-

lie arba kuris nors kitas . geležinkelio ir aero stotys 
ūnas Visatoje “stovi vieto-

Kadaise žmonės buvo įsi
tikinę, kad Visatoje esąs 
“ kažkas,” ką galima lai- 

i kyti nejudančiu daly
ku. Senovėje tas “kažkas” 
buvu Žemė, Koperniko 
laikais — Saldė. Tačiau; “Draugystė, 
netrukus ------ !
lilėjus įrodė, kad neturime i vietų miegamasis korpusas. 
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sanatorijos “Saulutė” mo
kykla. sanatorijos “Tėvynė” 
350 vietų valgykla, pieno 
komobinatas .du gyvenamie
ji namai po 12 butų, butinio 
a p t a r n avimo kombinatas. 
400 vietų vasarinio tipo val
gykla, 150 vietų sanatorija 
“Vilnius.” 150 vietų sanato
rija “Dainava,” 24 butu gy
venamasis narnas, kaskadi- 

! nės maudyklės, žuvies šal-

jeigu žinome dėsni, pagal tarpio traukos jėga privers- 
kurį jėgos veikia kūną, tai, tų juos pajudėti.

Pagalvokime, kieno atžvil
giu tasai “kažkas” turi ne
judėti arba stovėti vietoje. 
Jeigu kuris nors kūnas ne
judės Saulės atžvilgiu, tai 
dar visai nereiškia, kad jis 
stovi vietoje, nes pati Sau
lė toli gražu nestovi vieto
je. Lygiai taip pat nė viena 
žvaigždė nestovi vietoje.

Galima būtų dar paklaus-1 dytuvas — apsmiošę staty
ti: ;
dviejų arba daugiau visiš
kai nejudančių kūnų? Ne, 
nežinome tokios kūnų poros 
arba grupės, nes, jeigu du 
kūnai tam tikru momentu 
bebūtų vienas kito atžvilgiu 
rimties būvyje, tai jų savi-

Ignas kadaise yra buvęs 
ALDLD Centro sekretorius.

Iš Niujorko žada į banke
tą vykti geroka lietuvių 
grupė. Jie pasveikins gar
bės svečius, jie pasižmonės 
ir kartu padės elizabethie- 
čiams darbuotis kultūros 
srity.

Raginami ir iš kitų mies
tų geri žmonės dalyvauti 
šiame šauniame bankete. 
Atsiminkite: banketas pra
sidės 7 vai. vakare. Vieta: 
408 Court St., Elizabethe.

Ns.

Aido choras dainuos 
suomių festivalyje

Suomių pąvasarinis festi
valis įvyks balandžio 25-tos 
vakaro 8 vaį., estų salėje, 
Manhattane.' Lietuviu Aido 
chorasį jo solistai, kvarte-

Tai šūkis East New Yor- 
ko namų savininkų. Miesto 
valdininkai užkrovė ENY 
namų savininkus su ekstra 
mokesčius (assessments). 
Apart taksų, kuriuos kas 
metai kelia ir kelia, dabar 
uždėjo assessmentų nuo 
$100 iki $1,000. Ta suma 
turi būti sumokėta su bir
želio 8 d. Reikia atsižvelg
ti į tai, kad daugelis tų 
namelių savininkų jau yra 
seno amžiaus žmonės, ku- 

i rie gyvena iš pensijos ar
ba su taupų.

Jų gyvenimo padėtis iki 
dabar buvo sunki, o dabar, 
apkrovus tais dideliais mo
kesčiais, stumia juos į 
skurdą. Gal atsiras tokių, 
kurie turės apleisti namus 
ir ieškoti kitos išeities.

Kaip suderinti tą jų rei
kalą už išgelbėjimą nuosa- 
vvbės, iš vienos pusės, ir 
miesto reikalavimo ekstra. 
mokesčių, iš kitos pusės? 
Kas daryti dėl pagerinimo 
gyventojams būvio? Rei
kia atsižvelgti į tai, kad gy
venimo reikmenys kas die
na kyla aukštyn, tai yra, 
maistas, drabužiai ir tak
sai. O rendų pakėlimas dėl 
mažu namu savininkų ne
leistinas. Miestas daryda
mas pagerinimus gyvento-

>.----------- ---  ------

Iš laiškų
1964 - III -13 

Sao Paulo, Brazil 
Brangūs Draugai 

laisviečiai!
Noriu pasidalinti su ju

mis liūdna žinia, kuri mus 
pasiekė — d-ro Kaškiau-

jams smaugia namų savi
ninkus. Aš kalbu apie to
kius namu savininkus, ku- 
rių randos yra tik $10, ar 
$15 už kambarį, o kainos 
už taisymą, už šildymą yra 
iškeltos iki to laipsnio, kad 
jau daugeliui nėra galimy
bių užlaikyti nuosavybę ge
rame stovyje.

Tuo klausimu pereitą ket- 
■•virtadienį buvo sušauktas 
Į susirinkimas visų mažų na

rni ų savininkų į ENY 
YMCA. Nors tą vakarą 

j lietus lyjo, bet susirinko 
I minia apie pora tūkstan- 
! čių, taip kad nebuvo gali
ma sutilpti į patalpą, buvo 
kimšte0 užsikimšęs visas na
mas ir šaligatvis. Šaukėjai 
turėjo šauktis policijos pa- 
kalbos; Susirinkimo šau
kėju buvo Realty Associa-1 
cijos prezidentas Vito P. 
Battista, kuris pereitą ru
denį buvo kandidatu į vald- 
vietę. Kitas toks susirin
kimas įvyks ENY Voca
tional School Auditorijoj, 
Fountain Ave., tarp Atlan
tic ir Liberty Avės. Bus 
antradienį, balandžio 14 d. 
kaip 8 vai. vakare. Tame 
susirinkime bus padaryti 
planai maršavimui pas 
miesto majora. įteikta peti
cija prieš uždėtus assess- 
mentus.

Su randų kontrole da
bar yra taip, kad vie
nam yra leistina imti ran
dos po $50 už rūmą o už j 
tokį pat kambarį kitas ne
gauna nė $10 randos i mė
nesį. Taigi, kovos tikslui 
yra įsteigta laikina raštinė, 
kuri randasi 3156 Fulton

Varšuvos ghete 
sukilimo minėjimas
Šį mėnesį sukanka 

metai, kai Varšuvos gnete 
sukilo prieš vokiškuosius 
nacius žydai, kaip jie didvy
riškai kovojo su bestijomis 
fašistais.

Šis įvykis, ši garbinga su
kaktis Niujorke bus atžy
mėta balandžio 19 d., 1 vai. 
popiet, Manhattan Centre 
(34th St. ir 8th Avė., Man
hattane).

Programoje dalyvaus:
Lenkijos ambasados Wa

shingtone, darbuotojas, dr. 
Marian Dobrosielski.

Sir Robert Watson-Watt, 
mokslininkas.

Ossie Davis, dramaturgas 
ir aktorius.

Dainininkas Wm. Wolf.
Mrs. Ruth Gage-Colby,

Women Strike for Peace 
vadovė.

žydų Filharmonijos Liau
dies Choras, vadovaujamas 
Maurice Rauch.

Simon Federman, Lenki
jos žydų federacijos pirmi
ninkas.

Visi kviečiami dayvauti.

čiaus mirtis. Mes, Brazilijos 
lietuvės moterys, netekome 
daktaro ir draugo, kuris 
sunkiausiais momentais bu
vo i suramintojas. patarėjas. 
Trūksta žodžių jo asmeniui

Pau1 e11 a
Taip vadinasi opere t ė, 

kurią suvaidins Aido cho
ras šį pavasarį, geriau sa
kant, jau ateinantį mėnesį. 
Tai linksma komedija iš 
19-ojo amžiaus pabaigos, 
kur vaizduojama to laiko
tarpio prancūzų arsistokra- 
tų gyvenimas ir jų troški
mas palaikyti savo tradici
jas bei papročius, ypatin
gai, kas liečia vedybas.

Šioje operetėje paimta 
pavyzdys iš Prancūzijos, 
bet tokia tema gali prilygti 
bile kuriai šaliai ar tautai, 
anais laikais, kuomet asme
nys pretendavo į turtingųjų 
paikumus ir tuščius sieki
mus.

Apie veikiančiuosius as
menis aktorių sąstate pa
minėsiu sekamuose aprašy
muose. Noriu priminti mū
sų Aido choro prieteliams, 
kad ateitų pamatyti Šią 
operetę ir dar kitus pakal
bintų atsilankyti.

Iš anksto nupirktas bilie
tas kainuos tik $1.50, o vai
dinimo dieną (gegužės 3d.) 
reikės užsimokėti $1.75. x

Operetė “Pauletta” mis 
suvaidinta Schwaben Hall, 
Brooklyne./ Prašome atsi
lankyti.

H. F.

St., Brooklyne, East N e w 
Yorko dalyje.

Miesto uždėjimas assess- 
metų ant mažų . savininku 
nepateisinimas. Ypatingai 
ant tų žmonių, kurių pen
sijos yra jau ir taip mi- 
zernos. Dirbanti gauna pa
kėlimus algų kylant pro
duktų kainoms, o iš kur tie 
seni žmonės, kurių vienin
telė įplauka yra pensija, ar
ba mažos su taupos? Dau
gelio sutaupos yra baigia
mos, o ant namelio užtrauk
tas morgičius. Ar tuos žmo
nes jau turime leisti mirti 
gatvėj? Tai štai prie ko 
kurie skelbia koyą skurdui 
(poverty), o tuo pat kartu 
veda mus mūsų valdininkai, 
stumia į skurdą. K. B.

įvertinti.
Turėdamas tokį talentą, 

kaip rašytojas, daktaras, 
jojo raštai traukte trauk
davo skaitytoją. Tai neįkai
nuojama asmenybė. Jis liks 
mums pavyzdžiu ir neuž
mirštamas ant visados!

Dar vieno prašyčiau: pa
ieškoti mano dėdės Petro 
Naničko, gyvenančio Kali
fornijoje. Paeina iš Lietu
vos Kupiškio apylinkės. By- 
čių kaimo. Į Ameriką išva
žiavo prieš pirmąjį karą. 
Aš esu jo sesers Onos duk
tė. Labai norėčiau nors 
vieną laiškutį gauti nuo jo, 
nes mano mama, kol buvo 
gyva, labai daug apie jį 
kalbėdavo.

Jai ne jis, tai jo šeima, 
jei parašytų, būčiau labai 
dėkinga. Gali rašyti ir an
gliškai. Labai lauksiu. Iš 
anksto esu dėkinga. Julia 
Jasiūnaitė, po vyru—Gruo
dienė. 

•
Mieli draugai! Duokite 

linkėjimų mielai draugei A. 
Bekešienei ir Urmonienei 
J., čikagietei, nors aš asme
niškai jų nepažįstu, vistiek 
man brangios asmenybės, 
nes jos man buvo užprenu
meravę laikraštį “Laisve”, 
už, ką pasilieku ant visados 
joms dėkinga. Taip pat šir
dingiausiai dėkoju “Lais
vės” kolektyvui, kuris man 
siuntinėja “Laisvę”.

Per “Laisvę” tvirti ry
šiai mane jungia su ten gy
venančiais visais pažangiai
siais lietuviais..

Linkiu jums daug laimės 
visuomeniniame gyvenime, 
taip pat ir asmeniškame.

Mano adresas:
' Julia Gruodis

Rue Araxans, 142 
Jardin da Saude

tas, vadovybėje mokytojos 
Mildred Stensler, atliks žy
mią dalį programos, o kitą 
dalį—patys suomiai, meni
ninkai ir kalbės (angliškai) 
Mike Wastila, laikraščio 
Tyomies Eteenpain redak
torius.

Rengėjai kviečia visus, 
kas mėgsta gražiai ir sma
giai praleisti vakarą. Po 
programos, šokiams, gros 
šaunus Simola orkestras, 
veiks užkandinė, taipgi bus 
išpardavimas gražmenų ir 
šiaip namams bei asmeniui 
naudingų smulkių daiktų.

Įžangos mokestis nedide
lė, tad su aidiečiais kasmet 
ten nuvažiuoja nemaža gru
pė lietuvių. Tikimasi, jog 
taip bus ir šiemet. Bendrai, 
lietuviai mėgsta susitikti 
šiauriečius savo kaimynus 
estus, latvius, suomius, ku
rie čia skaitlingai lankosi.

Estų salės adresas,: 2061 
Lexington Ave. x(prie. pat 
125th St. stoties). A-tė

ar nežinome Visatoje I bų pastoliais. Jiems plačiai 
I naudojamas surenkama s i s 
gelžbetonis, stiklas, pigios 
ivetinės medžiagos.

O kiek projektų! ,
Netrukus bus pradėta 

statyti sanatorijos “Dzūki
ja” valgykla ir klubas, 264 
vietų mokykla, žiemos plau
kymo baseinas su sporto 
sale, plačiaekraninio kino 
teatras, vasaros tipo vieš
butis, turistinė bazė, kem
pingas ir kita.

i Nuostabiai jaukūs žabe ii

tų juos pajudėti.
stebėdami jo judėjimą, ga- kokių elementų susideda
lime nustatyti pradines są
lygas. Mes lyg įspėjame 
šio kūno praeiti, kurios ne
galima betarpiškai stebėti.

Danagus kūnų judėjimą

Visatą?
Mes žinome, kad Visata 

susideda iš tų pačių elemen
tų^ iš kulių sudalyta Že- į)rUskimnkai faps svarbiu 
r/.v, kurie mums zmomi ic 

valdo . daugiausia _ trauka ' chemijorbei fizikos. Tačiau , 
tarp visų gamtos kūnų.. Šį I įaį nereiškia, kad visur jų 
dėsnį vadinamės visuotinės yra vienoda proporcija, 
traukos dėsniu. Pirmą kar- Priešingai. Pavyzdžiui, 
tą jį suformulavo įsakas Kosmose vandenilio dažnai 
Niutonas prieš du šimtus sutinkama žymiai daugiau

dėsnį vadiname; visuotinės

mė ir kurie mums žinomi iš

yra vienoda proporcija.

resnublikos gydvmo centru, 
j tarptautinės reikšmės ku
rortu.

V. Petkevičius
(“Statyba-Architektūra”)

NUSIŽUDĖ BEDARBIS
New Yorkas.—Balandžio 

1 d. iš St. Clair viešbučio, 
69 W. 69th St. ir 6th Avė., 
Manhattane, Jonas Klebo
nas, 35 metų amžiaus, puo
lė iš trečio aukšto ir užsi
mušė. Jis buvo užsiregist- , 
ravęs kaip bedarbis. Sakė, 
kad ieško darbo.

New Yorkas. — Corona 
sekcijoje sudegė motina ir 
du jos vaikai. Motina — 
Doris Gray — buvo tik 27 
metų amžiaus.

Praga. — Čekoslovakija 
suteiks Pakistanui $40,000,- 
000 paskolos.

penkiasdešimt metų, i
Pavyzdžiui, mųsų Saulės 

sistemos planetos'juda ^au
giausia veikiant Saūtė 
traukos jėgai (Saulę taip 
pat traukia kiekviena pla
neta). Tai vyksta todėl, kad 
Saulės masė daugiau kaip į tas mažesnis, 
tūkstantį kartų didesnė už 
sunkiausios planetos masę. 
Planetų savitarpio traukos 
jėgos, palyginti su Saulė 
traukos jėga, nepaprast 
mažos, ir kaip tik 
netos sukasi aplink Saulę, 
elipsinėmis linijomis, labai

negu Žemėje . Kaip tik taip 
būna visose arba beveik vi
sose žvaigždėse ir, tur būt, 
tarpžvaigždinėje m a terijo- 
je. Ten vandenilis sudaro 
apie 80 procentų medžiagos, 
tuo tarpu Žemėje jo procen-

Washingtonas, — Milita- 
ristai siūlo statyti kandida
tu Robertą McNamara į 
JAV vice prezidento vietą.

Maskva. — Maskviečiams 
patiko anglų filmas “King 
Lear.”

Tačiau galimas dalykas 
(nors ligi šiol stebėjimai to 
nepatvirtino), kad tam tik
ruose dangaus kūnuose gali 
būti ir kitų elementų arba 
tokių elementų atmainų, ko
kių Žemėje nežinome. Juk 

' elementai nėra kažkas ne
artimomis apskritimui. Ki- » kintama. Įvairiomis sąly

gomis susidaro įvairios ele
mentų rūšys. Kadangi įvai
riuose dangaus kūnuose yra 
įvairiausios sąlygos, neretai 
labai skirtingos nuo žemės 
sąlygų, vadinasi, ten gali 
taip pat atsirasti ir kitos 
elementų atmainos.

LDS1 kp. banketas
Smagu pranešti, kad LDS 

pirmosios kuopos banketas 
jau netoli—įvyks balandžio 
18-tą. Kaip pirmiau buvu
sieji banketai, taip ir šis 
bus vienas geriausių.

Rengiamas Laisvės salėj, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Pradžia 7:30. Vaka
rienės kaina $3.30. ’

Kviečia visus dalyvauti, 
Prašo šį pranešimą mačiu
sius pakviesti kitus į poky
lį. Narys

New Yorkas. — Į JAV 
atvyko Tarybų Sąjungos 
moterų krepšinio lošimo
komanda.' ; Sao< Paulo, Brazil

Brooklynas.—Dienos me
tu kilo gaisras 99 Madison 
St., Bedfordo sekcijoje, ir 
sudegė keturi Johnsonų 
vaikai, nuo 3 iki 8 metų 
amžiaus.

PRANEŠIMAI *
BROOKLYN, N. Y. T

LDS 1-os kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 7, 7:30 v. vak., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Parke. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duok
lės neužmokėtos, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti. , —Valdyba

(27-28)TREČIOJI
. DIDŽIOJI SAVAITĖ :

• * * * * i
| Nesusipratimas apie jvykius
' gyvenime, pradeda nepaprastą ;
1 avantiūrą Maskvoje...

“DIMKA”
I EKSTRA: 1
Į “ULANOVA”
; - jos gyvenimas ir menas.
[Durys atdaros kasdien 11:45 ryte;
; CARNEGIE HALL CINEMA į

7th Ave. ir 56th St. |
Tel. PL. 7-2131

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 2 vai. popiet. Susi
rinkimas vykdomas dienos laiku, dėl 
geresnio patogumo dalyvauti, tad 
susirinkime visi, po susirinkimo tu
rėsite laiko pasikalbėt. Būkite lai
ku, 102-02 Liberty Avė. (27-28)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mitingas įvyks tre

čiadienį, balandžio-April 8 d., 7JK) 
vai. vakare, 102-02 Liberty AvmJoe, 
Ozone Park.

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti, turėsime balsuoti LDS centro 
valdybą, rinkti delegatus LDS Sei
man ir kiti kuopos reikalai apsvars
tyti. — Komitetas.

(27-28)

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., baladžio (April) 7, 1964




