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♦ METAI 52-ji

KRISLAI JAV mobilizuoja NATO jėgas 
prieš “komunizmo pavojų”Didžiulė kalba

Cf^ųščiovas duoda atkirtį f 
Čikagoje
“Amžinas prezidentas”

— Rašo R. Mizara —

Ir Vilniaus “Tiesa” išspaus
dino didžiulę M. Suslovo kal
bą, kurią jis pasakė š. m. va
sario 11 d. TSRS CK plenume Deanas Ruskas. 
Maskvoje.

Kalba ilga, labai įdomi, nuo
sekliai dėstanti tai, kas skiria 
kinų komunistų vadovus nuo 
tarptautinio r e v o liucinio-ko- 
munistinio judėjimo.

Ir prie geriausių norų mes 
tos kalbos išspausdinti mūsų 
laikrašty negalėtume. Niujor
ko “Times” išspau s d i n o tik 
svarbesnes jos dalis ir tai ta
me laikrašty užėmė du ištisus | ga “kovos prieš komuniz- 
puslapius. j ma” ruošė militarines jėgas

Japonija, Italija ir Vokieti
ja. Dabar, kuomet viso pa
saulio žmonės trokšta tai
kos, reikalauja nusiginkla
vimo, tai ponas Ruskas kal
ba už sudarymą NATO ato
minio laivyno, už įrengimą 
prietaisų sausžemyje ato
minėms raketoms prieš vi
sas “komunistines šalis”.

Jam baisiai nepatinka 
Prancūzijos politika, kuri 
“nesupranta bendrųjų rei
kalų” ir neremia JAV ato-; 
minio karo laivyno NATO į 
sąjungoje. Dar daugiau1

New Yorkas. — Balan
džio 7 d. Oversees Press 
Club of America bankete 
kalbėjo Jungtinių Valstijų 
Valstybės sekretorius 
_____________ Jis sakė, 
kad JAV pavartos politinę, 
ekonominę ir militarinę ga
lią paveikimui į NATO na
rius, kad visi “suprastų ben
drąjį reikalą kovai prieš 
komunizmą Azijoje, Afri
koje ir Lotynų Amerikoje”.

Seniau, pirm Antrojo pa
saulinio karo, po priedan-

Dėl geležinkeliečiu 
streiko reikalui

jam nepatinka Prancūzijos Washingtonas. (— Pen-
prezidento De Gaųlle nusi- kios geležinkeliečių brolijos 
statymas už neutralizavimą (unijos), kurios atstovau- 
pietrytų Azijos valstybių. I ja virš 250,000 darbininkų, 
tai yra, Laoso, Kambodžos ' jau buvo paskelbę streiką, 
ir Pietų Vietnamo.

Neseniai senatorius Mor
se panašią Rusko kalbą kri
tikavo ir sakė, kad jo poli- vėl tartis naujo kontrakto
tika pavojinga taikai, kad 
geriau būtų, jeigu Ruskas 
pasitrauktų iš tos vietos.

i Bet JAV prezidentui John- 
sonui pavyko streiką sulai
kyti penkiolikai dienų ir

Mes jau esame rašę, ir da- 
bįr kartojame, jog kinų ko
munistų politika yra žalinga 
ir pavojinga, kadangi ji ne už

Kinai dangstosi kairiomis fra
zėmis, kad galėtų patraukti 
savo pusėn politiškai neiš
prususius žmones.

N. Chruščiovas teisingai juos 
charakterizavo:

--—Pastarųjų laikų įvykiai aiš- 
k£ji ir Įtikinančiai parodė, kad 
Kinijos vadovai, slėpdamiesi 
už kairiu, ultrarevoliu ei n i ų 
frazių, skelbdamiesi esą ištiki
mais marksizmui, leųj|>į<fiTiui, 
tikrenybėje visa eile klausimų 
grimsta į trockizmo ir kiniško 
šovinizmo balą.

Toliau :
—Per ilgą laiką mes susi

laikėme nuo davimo viešo 
skaldytojams atkirčio, nes vis 
tikėjomės, kad jie paklausys 
tarptautinio komunistinio ju
dėjimo balso ir gris i teisingą 
kelią. Deja, jie to nedaro...

reikalais.
Tarp geležinkelių kompa

nijų ir darbininkų jau 
----------------- penkti metai eina derybos..

Berlynas. - Rytu Vokie-!• Kompanijos nori prailginti 
tijoje buvo suruoštas iš- traukimų linijas, kurias ap- 
leistuvių banketas Tarybų tarnautų tie patys darbi- 
Sąjungos Gynybos minįst- Pln^a1, la.s. 1,el*{StU pK®' 
rui maršalui Malinovskiui. tancių darbininkų paleidi- 
Tarp kitų, kalbėjo vokiečių

! vadas Walteris Ulbrightas.
Jis sakė, kad laikas pada
ryti taikos sutartį su abie- 
mis Vokietijomis ir baigti 
Vakarų okupaciją vakari
nio Berlyno.

garvežių, ir padaryti 
kitų pakeitimų savo 
d ai.

Darbininkų unijos reika
lauja: pakelti algas, nes 
pragyvenimas žymiai pa
brango, mokėti laiką ir pu
sę šiemet po 8 darbo valan
dų, o sekamais metais po 
septynių; septynių apmoka-

eilę 
nau-

ninkai. Tas reikštų tūks-

mą iš darbo. Nori atleisti 
pečkųrius, kur įvesta elekt
riniai trauktuvai, vietoje

J. Valstijose daug 
išgeria svaigalų

Ar Vietname pasikartos 
Korėjos karo istorija?

JAV karas prieš tą komu
nistinę šalį?

JAV užsienio žvalgyba 
drąsina prie veiksmų, kaip 
ji 1961 metais drąsino prie 
invazijos į Kubą. Žvalgyba 
tvirtina, kad jeigu tik JAV

Washingtonas. — Kada 
iš Pietų Vietnamo grįžo 
Robertas McNamara, JAV 
Gynybos sekretorius, tai 
jis suderino pažvalgas su 
Valstybės sekretoriaus Ru- 
sko. Kaip vienas, taip ir

! antras stovi už rėmimą dik- i pradės karą prieš Pietų
, tai ten įvyks 

revoliucija”, nes būk ko-

Londonas. — Anglijos 
prekybos laivininkystės mi
nistras parlamento posėdy
je kritikavo Jungtines Val
stijas už kišimąsi į laivi
ninkystės prekybą.

Man sakė vienas žmogus, 
gerai nusimanąs Kinijos vado
vų politika, kad jie, kinai, 
tėkšta matyti karą tarp Tary- 
py Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų. Ir jie panašiai yra išsi- 
reiškę viename mitinge 
ne!

Ar tai nebaisu ? !

Tarybiniai komunistai 
sušaukti viso pasaulio 
nistinių ir darbininkų 
konferenciją, kuri tuo 
m u tartų savo žodį.

Peki-

siūlo 
komu-

klausi-

“Niekad anksčiau nebūda-i 
vo tiek daug vagysčių, api
plėšimų, smurtingų užpuolimų 
ir žmogžudysčių Chicagoje, 
kaip šiais laikais. Nesaugu 
net savame name begyventi...” 
ri^šo “Naujienos 
landžio 8 d.).

ĮKALTINO PLIENO 
KOMPANIJAS

New Yorkas. — JAV fe-; 
deralinė “grand jury” įkai
tino aštuonias plieno .gami
nimo kompanijas, kaip tai 
United States Steel, Bethle
hem Steel, National Steel ir 
kitas už ėmimą daugiau už 
plieną, kaip yra nustatyta.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR 
JOS MYLIMĄJĮ

Paterson, N. J. — Alek
sandras Kidd, 48 metų am
žiaus, policijos stotyje sa
kė: “Aš nušoviau savo pa
čią Daratą, 43 metų am
žiaus, bet nežinau, kur dė- 

i jau ginklą”.
Daratą rado nušautą su 

jos mylimuoju jo kambary
je.

“Spies in the Sky” 
bus tęsiama

New Yorkas.—“The New 
York Timeso” militarinis 
apžvalgininkas Hanson W. 
Baldwin pateikė ilgą straip
snį, kuriame įrodinėja, kad 
Jungtinės Valstijos neatsi
sakys nuo šnipavimo iš oro 
virš socialistinių valstybių.

Baldwin rašo, kad nuo 
1950 metu JAV šnipavimui 
vartojo “U-2”, “RB-57-D” 
ir “RB-66” lėktuvus. Pet tą

(š. m. ba-
ZANZIBARAS IŠVARO |

TA V STOTT IJAV STOTĮ
Washingtonas. — JAV

tatoriškos Pietų Vietnamo I Vietnamą, 
generolo Khanho valdžios.

,,.k.____ __v____ McNamara atvirai kalba už munistų eilėse pasidalini
mų švenčių dienų per me- I karo perkėlimą į šiaurės . mas — vieni stoja už TSRS 

' Vietnamą. ‘ ! komunistų poziciją, o kiti
n x . . . įuž Kinijos. Žvalgyba tvirti-Pentagono generolai n-

admiro ai jau seniai stojo šiaurgs ^etnamui į1 ,1 
uz militarinius veiksmus j - - 1 — °
prieš Šiaurės Vietnamą. Čia hl; 
nieko nuostabaus, jie neat
sisakytų nuo puolimo bile ' 
socialistinės valstybės. Jų i 
pasitikėjimas savimi didės- i 
nis, negu supratimas pašau-;
linės padėties.

Laikraštininkas Ted Le 
vis klausia: Kokie turi būti ir tai būtų baisiai žalingas, 
veiksmai prieš šiaurės Viet
namą, ar atominėmis bom-jnėms Valstijoms atsiėjo ke- 
bomis bombardavimas jo i lis bilijonus dolerių. Mūsų 
sostinės Hanojaus? Ar į šalis neteko arti dviejų tūk- 
JAV karo laivyno blokada 
jo pamarių? Ar Pietų Viet
namo jėgų puolimas, kaip 
“partizanų”? Ar atviras

tus, mokėti 5 procentais 
aukštesnes algas naktinių 
pakaitų darbininkams; už
tikrinti per mėnesį 22 dar
bo dienas, tai yra, po pen
kias į savaitę; apmokėti 
naktinių pakaitų darbinin
kų lėšas pasiekimo jų na
mų ir eilės kitų pagerinimų.

uz militarinius veiksmus

Iškilmingai laidojo 
žuvusį kunigą

Clevelandas. — Demon-Washingtonas. — 19 63 Clevelandas. — Demon- 
metais žymiai padaugėjo, stracijoje už, civilines tei- 
alkoholinių gėrimų vartoji-1 sės, už lygias teises negrų 
mas. Spirito gaminimui gė-: rasei, buldozerio sutrėkštą 
ralų buvo suvartota 253,-, baltąjį kunigą Bruce Wil- 
700,000 galionų, ’ .arba po ; liam Klunderį kremavo. 
galioną ir <pusę ant kiekvie- Laidotuvėse daly v a v o 
no gyventojo. Žinoma, čia apie 2,000 žmonių. Tarpe
galioną ir <pusę ant kiekvie- Laidotuvėse daly v a v o 
no gyventojo. Žinoma, čia apie 2,000 žmonių. Tarpe 
skelbiama tik pagamintas kitų, kalbėjo kunigas Eūge- 
spiritas fabrikuose, “narni- ■ ne Carson Blake, Ohio val- 

rniai” gėralai nepriskaityti. i stijoje presbyterijonų baž- 
! Seniau daugiausia svaiga-! nyčios viršininkas. Tarpe 
lų suvartodavo New Yorko(kitko, jis sakė: “Klunderiui 
valstijos gyventojai, bet nebus geresnio paminklo, 
1963 metais pirmoje vietoje , kaip išgyvendinimas rasiz- 
buvo Kalifornija. 1 mo Jungtinėse valstijose”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vietnamiečiai vėl 
laimėjo kovą

Saigonas. — Prieš kelias 
dienas Pietų Vietnamo par
tizanai sudavė skaudų smū
gį valdžios jėgoms, tik 15 
mylių į pietus nuo Saigono. 
Valdžia neteko apie 100 
žmonių užmuštais, sužeis-

Rio de Janeiro. — Milita- 
ristų teroras siaučia visoje 
Brazilijoje. Tūkstančiai 
žmonių areštuota ir vis dar

laiką neteko 20 lėktuvų ir areštuoja. Iš parlamento jau 
’ išvarė 40 narių, kuriuos pa

šauti. Dabar vartos “A-H” sRelbe “komunistu simpati- 
lėktuvus, kurie gali greitai, kais/> Generolą A. C. Branco 
aukštai ir toli be apsistoji- paskelbė Brazilijos prezi-

95 lakūnų, kurie buvo nu- išvarė 40 narių, kuriuos pa

Brooklynas. — Pradinėje 
mokykloje jaunuolis, 15 me
tų amžiaus, kirto mokyto
jui J. Torzillai į veidą, ka
da jis mokinio reikalavo su
stoti koridoriuje dainavus 
nešvarias dainas.

JAV
mo nuskristi. dentu.

BRAZILŲ MILITARISTAI 
DŪKSTA

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos militaristai pašalina iš 
parlamento visus “komuni-

Washingtonas.
Valstybės sekretorius Rus
kas skubiai vyksta į Pietų 
Vietnamą patikrinimui, ko
dėl paaktyvėjo partizanų 
veikla.

^raTir'’kittos< Amerikosgdid- Val,sty,b.es ^ departamentas stus» ir jų pritarėjus, taip- 
Zanzioaro gį provincijų valdviečių

yra ir kituose. Amerikos did
miesčiuose.

Tik man nuostabu, kad dėl 
viso to menševikų laikraštis 
neapkaltino komunistų.

Kas dėl to kaltas?
“Laisvasis verslas, 

menševikai, už kurio skvernų 
jūs tebesate užsikabinę, prie 
kurio jūs visaip prisilaižinėja- 
te!

ponai

paskelbė, kad : 
respublikai reikalau j a n t, 
bus iš ten Iškraustyta JAV 
satelitų ir raketų sekimo 
stotis. Ji bus perkelta į Pie
tinę Rhodesiją.

ir / seimelių. Uždraudžia 
jiems per 10 metų kandida
tuoti į valdvietes arba daly
vauti balsavimuose.

Maskva. — Bus pastaty
tas paminklas Jūrini Gaga- 
rinui, kuris pirmasis pa
saulyje kosmose apskrido t 
aplinkui žemę. Jo statulai Berlynas. — Vokietijos 
bus 80 pėdų aukščio. ‘J Demokratinės Respublikos 

jėgos daro apsigynimo 
siruošimus. Dalyvauja 
tankų ir 1,000 šarvuotų 
tomobilių.

Havana. — Nepaisant di
delės uragano žalos, kada 
bus baigtas cukranendrių 
suvalymas, tai derlius bus 

’didesnis už 1962 metų.

pa- 
300
au-

bą, tai jai negelbėtų Tary
bų Sąjunga.

Jeigu vykintų McNama- 
ros planą, pradėtų didelį 

: karą, kuris pavirstų į pa
saulini viską naikinanti ką
rą.

Net jeigu jis būtų pana
šus į buvusį Korėjoje karą

Karas Korėjoje Jungti-

stančių karo lėktuvų, gi už
muštais ir sužeistais nuo
stoliai buvo 157,530 žmonių, 
vien užmuštais 20,617.

tais ir paimtais į nelaisvę, j kranįu
I 1 ■» * w i -»4-1 rr ■v'N i I r i i »4- z~\ ' v

T. SĄJUNGOS KRABŲ 
LAIVYNAS

Juneau, Alaska. — Tary
bų Sąjungos krabų laivynas 
iš 14-kos laivų gaudo kra
bus. Tarpe laivų yra ir lai- . 
vas-fabrikas “Čebotniagin”, 
13,000 tonų įtalpos, kuris 
krabus konservuoja į dėžu
tes. TSRS laivai laikosi per 
20 mylių atstoję nuo JAV

Haiti respublika — negrų 
respublika Lotynų Ameriko
je. Haiti kartu su Dominin
konų respublika įsikūru s i o s 
Hispaniola saloje, Karibuose.

Vis buvo tikėtasi, kad ten 
||aus' einama 
^ptvarkos.
jiežidentas 
paskelbė:

—Aš esu
publikos prezidentas. Aš esu 
išim|tis, nes tokių vyrų, kaip 
aš, mūsų šalis tegali 50 ar 70 
metų bėgyje pagimdyti tik 
vienų. . .

Haiti respublikoje gyvena

Santiago. — Rugsėjo 4 d. 
įvyks Čilės prezidentiniai 
rinkimai. Jau dabar parti
jos ruošiasi.

apie keturi milijonai žmonių, 
iš kurių 90 procentų yra be
raščiai.

Duvalieras dar nesenas am
žiumi, tik 54 metų amžiaus, 
bet jis save vadina “respubli
kos tėvu.’’

amžinas Haiti res- j Bloga ir gėda,'kad taip 
įvyksta. Bet ar tūlose kitose 
Lotynų respublikose geriau ?

Matome, koks košmaras 
vyksta Brazilijoj.

Galime < 
visuomet taip nebus!

prie demokratines
Bet respublikos 

Duvalier išdidžiai

BIZNIS IR VĖLIAVA
Atėnai. — Graikijos pre

kybinis laivynas turi virš 
14,000,000 tonų įtalpos, tai 
yra, trečias pasaulyje, savo 
dydžiu.

Bet po Graikijos vėliava 
plaukioja tik 7,150,000 tonų 
laivų, nes kiti naudoja kitų 
šalių vėliavas, kad išvengtų 
taksu, v

Kolombo. — Indijos oke
ane, Maldive salų grupėje 
prasidėjo prieš Angliją su
kilimai. Salos užima tik 115 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 80,000 gyventojų.

Cape Kennedy,
JAV submarinas 
Clay” plaukiojo ’ 
srityje ir šaudė į 
“Polaris”

Fla. — 
“Henry 

Floridos 
taikiklį

rūšies raketomis.

Bergen, Vakarų Vokieti
ja. — Armijai darant pra
timus iš mortirų viena jų

drąsiai pasakyti: sprogo, užmušė 9 ir sužeidė
10 kareivių.

Albany, N. Y. — Dabar 
New Yorko valstijoje pra
dines mokyklas lanko 3,- 
050,000 vaikų.

Rangūnas. — Anglija ir 
Jungtinės Valstijos uždarė 
taip vadinamus savo “kny
gynus”. Burmiečiai dažnai 
juos atakavo/mes iš jų buvo 
skleidžiama propaganda.

Paryžius. — Birželio mė
nesį į Prancūziją atvyks 
Kambodžos vadas princas 
Sihanoukas.

Hollywoof, Calif. — Su
laukęs 73 metų amžiaus mi
re artistas El Brendel.

Bukareštas. — Rumuni
jos komunistų vadai pla
nuoja vėl vykti į Kiniją pa
sitarimams.

Dabar partizanai kirto 
antrą smūgį 50 mylių į pie
tus nuo sostinės, Mekongo 
upės srityje. Jie užpuolė 
valdžios armijos mokymosi 
stovyklą. Čia valdžia vėl ne
teko 28 karių užmuštais, 
36 sužeistais ir 27 pateku
siais į nelaisvę, ar nuėju
siais pas partizanus savo 
valia.

Abiejuose įvykiuose par
tizanus informavo vietos 
gyventojai apie padėtį.

TSRS VĖL DARYS 
ŽYGĮ Į ERDVĘ

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai sako, 
kad jie vėl padarė didelio 
progreso gaminime įrengi
mų erdvių užkariavimui. 
Numato m a, kad TSRS 
mokslininkai greitai pada
rys naują žygį.

Stokholmas, — Švedijos 
unijos ir fabrikantų sąjun
ga susitarė šiemet pakelti 
1,500,000 darbininkams al
gas vienu ir puse cento, 
sekamais metais trimis 
puse procento.

o 
ir

Brooklynas. — Bethany 
D. ligoninėje C. M. Šmitie
nė pagimdė tris kūdikius. 
Visi sveiki. Motiną yra 36 
metų amžiaus, ji jau turėjo 
5 vaikus nuo pirmesnių 
gimdymų.

Harrisburgas. — Penn- 
sylvanijos gubernatorius 
W. W. Scrantonas sako, 
kad jis į JAV prezidentus 
kandidatuos tik tada, jeigu 
žmonės to norės.

VIRŠ TŪKSTANTIS 
DALYVAVO EISENOJE

Chicago? —Komitetas ko
vai prieš vargą ir skurdą 
buvo suruošęs eiseną į Con
gress Plazą.. Nepaisant šal
to oro eisenoje dalyvavo 
virš tūkstantis, daugumoje 
jaunų žmonių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
skaito, kad Brazilijoje bu
vo konstitucinis, legališkas 
perversmas. D. Ruskas pa
reiškė, kad perversmas tu
ri didžiausios svarbos JAV 
politikai Lotynų Ameriko
je.

Albany, N. Y.—Guberna
torius Rcckefelleris pasira
šė įstatymą, kad atimti 
šautuvus nuo kriminalinių 

Maskva. — Balandžio 12 elementų. Kuris slėps, tai 
d. sukanka 70 metų N. Cru- bus baudžiamas metais ka- 
ščiovui. Įėjimo ir $500 piniginiai.
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Generolas Douglas MacArthur
BALANDŽIO 5 D. mirė generolas Douglas MacAr

thur sulaukęs 84 metų amžiaus. Jis buvo palaidotas kaip 
herojus, kaip didvyris, su visomis iškilmingiausiomis 
ceremonijomis. "

Generolas MacArthur ištarnavo JAV kariuomenėje 
52 metus. Aišku, jis matė šilto ir šalto. Kaip karys, jis 
buvo po kitų komanda ir darė taip, kaip buvo įsakyta iš 
viršaus. Pirmuoju jo žygiu buvo numalšinimas filipinie
čių sukilimo Filipinų saloje prieš daugiau kaip 60 metų. 
Buvo tačiau ir tokių atsitikimų, kur MacArthuras pats 
vienas davė įsakymus. Į

Taip buvo 1932 metais. Tuomet MacArthuras buvo 
Hooverio paskirtas JAV armijos štabo viršininku. Šalį 
buvo apgaubusi baisi krizė; milijonai bedarbių reikala
vo darbo arba duonos; masės Pirmojo pasaulinio karo 
veteranų reikalavo, kad valdžia jiems išmokėtų bonus, 
kad jie galėtų pramisti, apsiginti nuo bado. Buvo ruošia
mi masiniai žygiai į Washingtoną.

Ir vieną gražią dieną, kai veteranai nužygiavo į ša
lies sostinę reikalauti pagalbos, MacArthuras įsakė ka
riuomenei jėga “apsidirbti” su veteranais. Tame užpuo
lime žuvo ir vienas čikagietis lietuvis karo veteranas— 
Vincas Juška (Hushka). Šiuo savo “žygiu” MacArthu
ras užsidavė sau tokį smūgį, kad vėliau respublikonai 
kaip tik dėl to nedrįso jo statyti kandidatu šalies prezi
dento vietai!

MacArthuras buvo per daug išpuikęs, išdidus, ta
rytum koks cezaris; visuomet mėgo šnekėti iš aukšto,. 
be mieros ir be čienios visur statė savo aš.

Žymiausią vaidmenį MacArthuras vaidino kare 
prieš Japoniją, bet ir tai jis darė sulyg nurodymais iš 
Washingtono: čia buvo nustatyta visa strategija, o vy
riausiu strategu buvo generolas Marshallas.

Vėliau jis buvo paskirtas vyriausiu komandierium 
Korėjoje, kai ten ’buvo vedami “policiniai veiksmai”, 
kuriuos pradėjo Trumanas. Čia pat MacArthuras prili-1 
po savo karjeros liepto galą. Jis norėjo veržtis į Kinijos 
teritoriją; jis norėjo ant Kinijos Liaudies Respublikos 
numesti “tarp 30—50 atominių bombų”, ir tuo būdu Ki
niją nugalėti. Jis norėjo amerikiniais ginklais grąžinti 
Kinijon Čiang Kai-šeko klikos viešpatavimą. Jis manė, 
kad tokiuo būdu—atominėmis bombomis-r-jis sunaikins 
komunizmą Azijoje.

Žinoma, tai buvo baisus pasimojimas. Tik pagalvo
kime: jei MacArthurui tai būtų pavykę padaryti, kas 
būtų atsitikę! Kinijoje būtų padaryta apie 50, o gal ir 
daugiau Hirošimų, žmonija būtų buvusi uždegta pasau
liniu karu. Ir visa tai būtų įvykę tik dėl jo, MacArthu- 
ro, ambicijų!

Bet tuometinis prezidentas Trumanas jau nebegalė
jo patenkinti MacArthuro geismų ir užmačių; Truma
nas MącArthurą pavarė iš vadovo vietos ir įsakė grįžti 
namo. Reakcionieriai tuomet, atsimename, katutes plo
jo MacArthurui, o Trumaną visaip puolė, kodėl jis nelei
do generolui sunaikinti komunizmą Azijoje!

— 0 —
MES NESAME jokie militariniai strategai, tad ne

kalbame apie MacArthuro nuopelnus kaip aukšto kari
ninko. Pagaliau tai daryti per anksti. Gyvenimo eigoje, 
be abejonės, bus išaiškinta, bus apspręsta, koks MacAr
thuras buvo karys bei karo vadas. Mums čia svarbu pa
žymėti tik tai, kad MacArthuras, nežiūrint visko, yra 
suvaidinęs nemenką vaidmenį JAV istorijoje.

Yra, tačiau, strategų, kurie, nieko nesuprasdami, 
jau dabar teisina MacArthuro darytą ryžtą atominėmis 
bombomis užpulti Kiniją. Vienu tokių “strategų” yra 
visiškai aklas Čikagos menševikų tūzas P. Grigaitis. 
Girdi, jei Trumanas tuomet būtų leidęs MacArthurui 
daryti kaip jis norėjo, tai “Amerikos armija būtų galė
jusi apvalyti nuo komunistų visą Korėją, sunaikinti Ki
nijos ‘savanorių’ gaujas... ir išlaisvinti Kinijos pajūrio 
sritis...” Dabar gi “tikrais laimėtojais iš to konflikto iš
ėjo Kinijos komunistai ir jų globėjai Maskvoje...” (“Nau
jienos” š. m. bal. 7 d.)

Matote, kokių siaurapročių lietuviškieji menševikai 
turi!..

Grįžęs iš Korėjds, MacArthuras apsigyveno Niu
jorke. Kai kuriais klausimais, reikia pasakyti, jis blai
viai kalbėjo, bet mažai kas jo klausė.

Po generolo mirties kai kurie žurnalistai paskelbė 
MacArthuro pasisakymus, kurie nebuvo skelbiami jam 
gyvam esant. Tuose pasisakymuose MacArthuras puo
la Trumaną, Achesoną, gen. Marshallą ir kitus, nelei
dusius jam pradėti atominį karą Kinijoje.

BANDYMAI KAINAVO 
$250,000,000

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militaris t a i 
bandė pritaikinti robotų, 
kad jis vairuotų bombone
šius arba raketas į taikinį. 
Tiems bandymams jau iš

leido virs $250,000,000, bet 
be rezultatų.

Maskva. — TSRS sateli
tas “Zond-1” sėkmingai 
manevruoja nuo Žemės 
350,000 mylių atstoję, kaip 
stotis - platforma.

Kas ką rašo ir sako
50 DIENŲ REIKĖJO 
BUDAPEŠTUI 
IŠLAISVINTI
Minint 19-os metų sukaktį 

nuo Vengrijos" sostinėsMBu- 
dapešto išlaisvininio n u ° 
vokiškų fašistų, į.Vengrijos 
spaudoje telpa žmonių, ku
rie tai matė ir pergyveno, 
parašyti atsiminimai. Vie
nas tokių atsiminimų yra 
šių dienų įžymaus vengrų 
rašytojo, Lajošo Meštercha- 
zio. Mes čia pad u o d a m e 
žiupsnelį jo tų įdomių atsi
minimų.

L. Mešterchazis rašo:

Dabar, kai mėginu atkurti 
įvykių eigą Vengrijos išvada
vimo dienomis, Tarybinės Ar
mijos veiksmai man atrodo 
kaip energingai ir su didžiu
liu užmoju atlikta karinė ope
racija. Reikėjo įveikti kalnų 
masyvus ir forsuoti dvi dideles 
upes — Tisą ir Dunojų, kurių 
visus tiltus išsprogdino atsi- 
traukią fašistai. Reikėjo paim-. 
ti Budapeštą, vieną iš stam
biausių Europos miestų. Jo 
centre — dvi senovinės ma
syvios tvirtovės.

Kiekvieną sankryžą, kiek
vieną namą hitlerininkai ir jų 
vengriškieji pakalikai pavertė 
sustiprintais ugnies taškais. 
Nacistų vadovybė permetė iš 
vakarų fronto labai daug ka
reivių, daugybę karinės tech
nikos į Rytus ir1 nepaskutinėje 
vietoje į Budapešto rajoną. 
Fašistiniai motorizuoti jungi
niai atkakliai priešinosi, mė
gindami gintis, iš pradžių prie 
Tisos, paskui prie Dunojaus.

Pačiame Budapešte 200,000 
ligi dantų ginkluotų esesinin
kų ir vermachto kareivių mė
gino pralaužti apsupimo žie
dą. Bet vis dėlto Tarybinė Ar
mija, pralaužusi priešo pasi
priešinimą ir įveikusi milžiniš
kus sunkumus, išvadavo visą 
Vengrijos teritoriją. .

Prireikę penkiasdešimt die
nų Budapeštu i nuo fašistų ap
valyti ir esesininkų tankų jun
ginių kontrpuolimui atremti; 
Tarybiniai kariai stengėsi ne
griauti pastatų, saugojo tai
kius gyventojus.

Tada mums atrodė, kad 
kiekviena valanda pailgėja iš
tisais metais. Juk paskutinė
mis ilgo laukimo akimirkomis 
žmogus vis labiau netenka 
kantrybės.

Po turkais, vėliau 
po Hapsburgais

Kančių kupini dvidešimt 
penkeri metai, o įsigalvojus— 
daug šimtmečių laukėme mes 
anų dienų. Kas pažįsta Veng
rijos istorines ir visuomenines 
sąlygas, žino, kad mano tau
ta viena nebūtų galėjusi išsi
kovoti laisvę. Tėvynės intere
sų išdavimas ir susivienijimas 
su reakcingiausiomis militaris
tinėmis tarptautinėmis jėgo
mis buvo amžina Vengrijos 
valdančiųjų klasių niekšiška 
tradicija.- i

Dar XVI amžiuje Vengrijos 
feodalai, kurie bijojo liaudies 
rūstybės, atidavė šalį turkų 
vergovėn. Keturis šimtmečius 
mano tėvynė vaitojo po už
kariautojų batu, iš pradžių— 
Turkijos sultonų, paskui — 
Hapsburgų. Per šiuos keturis 
šimtmečius viena po kitos rito
si išsivadavimo judėjimo ban
gos. Joms būdinga viena bend
ra ypatybė —- ponų išdavimas 
ir kruvini susidorojimai su 
liaudimi, užsienio samdiniams 
padedant.

Mūsų amžius trukusi kova 
dėl laisvės įsiliepsnojo 1918- 
1920 metais, kai Vengrijos 
liaudies sūnūs kovėsi Raudo
nosios Armijos gretose pilie
tinio karo frontuose nuo Uk
rainos iki Tolimųjų Rytų, įnir
tingai grūmėsi su reakcija po 
Vengrijos Tarybų respublikos 
vėliava. Keturis mėnesius mes 
priešinomės imperial i s t i n e i 
agresijai. Tiktai padedant 
ginkluotai tarptautinei reakci
jai, Vengrijos buržuazija ga
lėjo nuslopinti V e n g r i j o s 
liaudies masių revoliucinius 
veiksmus.

Hortiso klika
Hortis ir jo fašistine klika 

buvo Vengrijos liaudies prie
šai. Kiekvieną jų žingsnį dik
tavo neapykanta ir baimė. 
Baime prieš tuos, kurie šau

gojo širdyje atminimą apie 
Tarybų respubliką, prieš tris 
mūsų valstiečių milijonus, dar
bininkus/ rūstybės khpinus de
monstrantus, užtvind a n č i u s 
gatves, prieš ..bedarbius, ba
daujančius ir nusiminusius. 
Vengrijos liaudžiai būtų užte
kę jėgų.v nušluoti nuo žemės 
pavirŠiaų^'/Honį; jo supuvusį 
režimą, bėt kiekvienas liau
dies rūstybės impulsas susi
durdavo su milžiniška tarp
valstybinės fašistinės karinės 
mašinos galia.

Valdančioji klika paskubėjo 
sudaryti su Musolinio ir Hitle
riu sąjungą prieš vengrų tau
tą. Vien tik šios militaristi- 
nės-fašistinės koalicijos dėka 
Horčiui pavykdavo išsaugoti 
dvarininkų, stambių kapitalis
tų, bažnytininkų, bankininkų 
valdžią. Kad galėtume su
traukyti fašizmo grandines, 
murris 'buvo reikalinga para
ma. Mūsų laisvė negalėjo bū-

Mes turime geriau suprasti 
negrų judėjimą

Mes turime, *mes privalo
me, geriau suprasti. negrų 
išsilaisvinimo judėjimą. Ne
užtenka jam teoretiniai pri
tarti, neužtenka “būti už in
tegraciją.” Mes privalome 
jį jausti—jausti to judėjimo 
pulsą, įsigyventi į jo viduji- 

Kovo 27-tą mūsų laikraš-Į ri ypatingai gyva negrų 
tyje tilpo šioks antgalviu- 
kas: “Negras Malcolm vis 
kursto.” Žinutė sakė: “Kraš
tutinio nusistatymo negras 
Malcolm X, kuris net iš 
muslimų veikimo pasitrau
kė, laikė susirinkimą, kuria
me dalyvavo apie 1,000 žmo
nių. Jis grąsino, kad orga
nizuos Black Nationalist 
negrų partiją, Malcolm pra
našauja; tarp negrų ir bal
tųjų riaušes,” y ,

Man atrodo, kad šioš ži
nutės formulavimas, tonas 
ir visa dvasia rodo, kaip to
li kai kurie balti pažangie
čiai randasi nuo negrų iš
silaisvinimo judėjimo, kaip 
jie jo nesupranta ir jo tik
rumoje ir neatjaučia. .

Malcolm X, buvęs taip va
dinamų Muslimų vadas Niu
jorke, pasitraukė nuo tos 
organizacijos ir organizuo
ja savo nacionalistinį judė
jimą ne todėl, kad Juodieji 
Muslimai jam “nepakanka
mai kraštutiniai,” kaip tai 
galima suprasti iš šios žinu
tės, o todėl, kad jis nori la
biau tiesioginio politinio 
veikimo, artimesnio bendra
darbiavimo su kitomis neg
rų išsilaisvinimo grupėmis, 
mažiau akcento ant Islamo, 
daugiau ant tikros politinės 
padėties. Pažangieji ir li
berališkieji negrų judėjimo 
vadai nesutinka su Malcolm 
X, kaip nesutinka su Juo
daisiais Muslimais, bet jie 
sveikina Malcolmo žingsnį. 
Jie pasirengę-su juom bend
radarbiauti.

Pasakyti, kad “Negras 
Malcolm vis kursto,” yra 
tikrai nusižengimas. Ką jis 
iš tikro pasakė? Pasiskai- 
tykime plačiųjų negrų ma
sių skaitomą. Niujorko sa
vaitraštį “Amsterdam 
News,” pasiskaitykime, ką 
sako CORE, NAACP ir kiti 
negrų organizacijų veikėjai, 
pasiskaitykime, ką sako 
toks pažangus laikraštis 
kaip “National Guardian,” 
ir mes pamatysime, kad 
kaip jie sutiktų ar nesutik
tų su Malcolmo taktika, jie 
jos toli nevadina kurstymu.

Prispaustųjų ir tiesiog te
rorizuojamųjų Amerikos 
negrų tarpe yra visokių 
nuomonių, kaip prieš tą 
priespaudą kovoti. Vieni 
ragina akcentuoti legali- 
niai-teisminį kelią, kiti ma
sinių. demonstracijų, ir. ,pro-

ti iškovota be Tarybų Sąjun
gos pagalbos.

Mūsų tautų brolybė sutvir
tinta krauju geriausių Vengri
jos ir Tarybų Sąjungos sūnų, 
drąsių kovotojų, žuvusių revo
liucijos .kovos su fašizmu, 
k o n t r ^evoliucinių padugnių 
nuslopinimo metais. Šį jausmą 
įkvepia žygdarbis didvyrių, 
kritusių mūsų nacijos atgimi
mo vardan, kovoje dėl laisvės,, 
kūrybinio darbo ir taikos.

Kiekviename V e n g r i j o s 
mieste, kiekviename kaime 
žmonės deda gėles ant tary
binių kareivių kapų. Su di
džia meile galvoja jie apie 
broliškąją tarybinę liaudį. 
Mes džiaugiamės, kad šiomis 
pavasario dienomis galime be
tarpiškai padėkoti N. Chruš
čiovui, įžymiam kovotojui dėl 
taikos visame pasaulyje. 
Mums, v e n g r a m: s , Nikita 
Chruščiovas yra brangiausias 
svečias. Jis—geriausias
stovas tarybinių žmonių, 
riems mes esame dėkingi 
savo laisvę ir saugumą.

at
kv

iestų kelią, treti kombinaci
ją viršminėtų kelių. Taipgi 
yra nuomonių, kad kur val
džios organai neįstengia ar
ba nenori apginti negrus 
nuo rasistinio teroro, ten 
negrai turi teisę patys gin
tis — organizuoti savisau
gos dalinius. Tai mintis, ku- 

jaunuomenėje Pietuose ir 
tokiuose didmiesčiuose kaip 
Niujorkas ir Čikaga, tai 
mintis, kurią propaguoja 
negrų nacionalistų žurnalas 
“Liberator,” tai mintis, ku
rią reiškia per Havanos ra
diją Kuboje dabar gyvenąs 
Amerikos n e g r ų veikėjas 
Williams. Tą mintį dabar 
išreiškė ir Malcolm X.

Marksistai su ‘ta mintimi 
nesutinka. Bet jie toli jos 
nevadina kurstymu, ir jie 
nesako, kad tos minties 
reiškėjai ragina prie riau
šių. Mat, pagrindo tokiai 
minčiai gimti yra tiek ir 
tiek, nors ji nėra lygsvariš- 
kai apgalvota.

Atsiminkime, kad kuomet 
rasistai susprogdino negrų 
bažnyčią ‘ Birminghame ir 
nužudė keturias mergaites, 
nusikaltėliai liko iki šios 
dienos nenubausti, nors vie
tiniai pareigūnai gan gerai 
žino, kur reikėtų nusikaltė
liu ieškoti. Jaunas rasis
tas chuliganas, kuris tą pa-

1964-ieji—pirmosios lietuviškos elektroninės skaičiavimo 
mašinos “Rūta” gimimo metai. Sėkmingai praėjusi visus iš
bandymus, iš specialaus konstravimo biuro ji perduoti! Vil
niaus skaičiavimo mašinų gamyklos eksperimentiniam ce
chui. čia šiuo metu atliekami “Rūtos” derinimo darbai.

“Rūta“ atlieka visas pagrindines aritmetines ir kai ku
rias logines operacijas. Nuo kitų tokio tipo mašinų “Rūta“ 
skiriasi ^uo, kad jos gabaritai beveik keturis kartus mažesni. 
Tai pasiekta puslaidininkių ir kompaktiškos mazgų konstruk
cijos dėka. <’.'g l’jĮ:

Netrukus prasidės serijinė “Rūtos“ gamyba.
Nuotraukoje: Vilniaus skaičiavimo mašinų gomyklos eks

perimentinio cecho derintojai P. Oželis (kairėje) ir S. Draz- 
dauskas patikrina atskirus “Rūtos“ mazgus.

2 p,--Laisyė, (Liberty):-Ąntr.s balandž, (April), Lį. W64

Tik tada pasidarė 
“kraujo (suprask:

čią dieną be jokio priekabio 
ir įspėjimo nušovė negrą 
berniuką, išteisintas. Žmo- 
gus, kuris nušovė NAACP 
veikėją Mississippi valstijo
je Eversą, atrodo, išsisuks 
iš bausmės. Jacksonvillėje 
tik anądieną rasistai nušo
vė negrę moterį—ir niekas 
nesuimtas. Ir taip be galo.

Ką daryti? Geltonoji 
spauda nekalba apie riaušes 
arba kraujo liejimą, — kol 
liejasi negrų kraujas. Bet 
tegul tik negrai pradeda 
bent kalbėti apie gynybą, ir 
ta spauda tuojau išsigandu
siai pradeda šaukti apie 
galimas riaušes ir kraujo 
liejimą. Kitaip sakant, kai 
negrai žudomi, mušami ir 
terorizuojami, tai ne riau
šės, bet kai negrai ginasi, 
tai jau riaušės - •., Atsimin- 

Ikime ir tai, kad kur tik fe
deralinė valdžia su savo jė- 

į gomis ir. 'vvenavo Pietuose, 
'ji tai darė po to, kai negrai, 
praradę kantrybę, pradėjo 
gintis, 
tikras 
balto) praliejimo pavojus.

Ne tik apie Malcolm X, 
bet ir apie Juoduosius Mus
limus mūsų laikraštyje ra
šoma iš taško, kuria m e 
trūksta supratimo ir simpa
tijos negrų kovai. Juodieji 
Muslimai yra organizacija, 
kurios priekyje stovi asme
nys, kurie nesupranta kla
sių kovos charakterio, ku- 
rie bando ieškoti išeities at
buloje segregacijoje (“Neg
rai tik sau”), kurie 'klaidin
gai skleidžia mintį, kad visi 
baltieji yra negrų priešai. 
Bet tai organizacija, kuri 
turi daug įtakos pačiose že
miausiose negrų masių kla
sėse — bedarbiuose, lūšny
nų gyventojuose, kaliniuose. 
Kad ir diriguodami negrų 
masių desperaciją į netei
singas yėžes, Juodieji Mus
limai, visgi, tai desperacijai 
duoda tam tikrą apčiuopia
mą formą. Didelę dalį savo 
pasekėjų ta organ i z a c i j a 
verbuoja kalėjimuose, kur 
randasi dešimtys tūkstan
čių negrų, nuteistų už nusi
kaltimus, už kurjuos baltas 
nebūtų nuteistas. (Atsimin
kime, ką pasakė profesorius 
DuBois: “Mes, negrai, ne
atliekame daugiau nusikal
timų, mus tik dažniau areš
tuoja ir teisia.”) Ten, kalė
jimuose, Juodųjų Muslimų 
agitatoriai, labiausiai nuže
mintiems ir beviltiškiems 

negrams kaliniams įkvepia 
savigarbą, pasit i k ė j i m ą, 
tam tikrą viltį. Žiūrėti į 
Juoduosius Muslimus kaitei 1 
kokius mums pavojingas 
baisius juodus teroristus, 
yra nedarbininkiška, ne
marksistiška ir nežmoniška. 
Mes turime suprasti, kas 
juos motyvuoja, mes turime 
žiūrėti į juos kaip į jėgą, 
kuri pagrindiniai kovoja 
prieš neteisybę, nors nesu
pranta taktikos ir blaškosi 
teroristinėje konfuzijoje.

Laiks nuo laiko į mano 
rankas patenka J u o d ų j ų 
Muslimų laikraštis “Mo
hammed Speaks.” Teoreti
niai logikos ten daug ne_- 
rasi. Iš vienos pusės daug 
kalbama apie tai, kad neg
rai turi ieškoti išeities nuo
savoje teritorijoje kur nors 
Amerikoje, kad visi balti 
yra priešai. Bet ten pat su 
simpatija rašoma apie Ku
bą (kur balti, mulatai ir 
negrai išvien stato naują 
santvarką, bet to nemini
ma). Su šilta simpatija ra
šoma apie Ghana ir kitas 
Afrikos valstybes, kur eina
ma link socializmo. Su pa
garba minimas Lumumba. 
Taigi, teoretinė painiavo. 
Visgi, pasakyčiau, tai ne 
suvedžiotojų judėjimas, o 
verčiau judėjimas žmonių, 
kurie patys suvedžioti. Taip 
į juos žiūri ir atsakingi neg
rų išsilaisvinimo judėjimo 
veikėjai. Taip ir mes turi
me į juos žiūrėti, o ne k^ip 
į kokias baidykles, iš kurių 
pusės mums gresia pavojus.

Artinasi vasara. Kai karš
ti saulės spinduliai su
minkštins mūsų didmiesčio 
asfaltą, kai tvankūs vasa
ros vakarai gaubs susikim- 
šusį lūšnynų Harlemą, kur 
desperacija k u n k u 1 i uoį^, 
mes galime laukti daugiau 
gatviakampių mitingų, de
monstracijų, susirė mimų. 
Priešakyje stovės negrų vi
durinių sroviu organizaci
jos kaip CORE ir NAACP, 
stovės studentai, stovės kai- 
riečiai, stovės ir Malcolmo 
sekėjai. Linkėkime tam ju
dėjimui vienybės, kovingu 
bet tikslios taktikos, linkė
kime pasisekimo. Dar ge
riau — dėkimės prie jo, su
prasdami, kad negrų kova 
už laisvę yra pagrindinis 
punktas Amerikos šiandie
ninėje dienotvarkėje. K* 
to nejaučia, negali būti pa
žangus amerikietis.

R. Baranikas

Cambridge, Mass.
Balandžio 6 d. įvyko Lie

tuvių Moterų kuopos mėne
sinis susirinkimas. Atsilan
kė nedaug narių, nes labai 
lietingas vakaras buvo.

Susirinkimą atidarė pir
mininkė N. Grigaliūnienė. 
Valdyba išdavė raportus, 

i kurie buvo .vienbalsiai 
priimti. Kuopa turi virš 
narių, o pinigų virš 6šimtiL

Pirmininkė pranešė, kati 
neseniai trys kuopos narės 
pasimirė. Visoms buvo nu- 

i pirkta gėlių, vertės $10 
kiekvienai.

Buvo skaitytas . laiškas 
nuo Heart Fondo/ Kuopa 
paaukojo $10 Širdies fon
dui.

Paskyrė $30 Massachu
setts Moterų Sąryšio suva
žiavimui. Ir išrinko delega
tes į suvažiavimą, kuris 
įvyks So. Bostone bal. 12.

Taipgi' paaukojo $50 A. 
Bimbos pilietybei ginti.

Nutarė Motinos dienj| 
paminėti su skania vaka
riene. Tas pokylis įvyks ge
gužės 9 d., Lietuvių Klubo 
svetainėj, Main St., Cam
bridge, Mass. Narės mokės 
tik vieną dolerį, o svečiai 
turės mokėti po $2 už vai-

ĘlUabetą Repšys



Monterrey miestas Meksikoj
Apsistojus mums Monter- 

miesto Saint Anthony 
viešbutyje ir ramiai per
miegojus pirmą naktį Mek
sikoje, anksti ryto buvom 
išbudinti gausiu katedros 
varpų gaudimu. Kate dra 
randasi prie pat Zaragosa 
Plaza, kaip ir mūsų viešbu
tis, tik iš kito šono. Iš tre
čio šono šios gražios Plazos 
taip pat prakilniai ir išdi
džiai stovi miesto salė—Ci
ty Hali.

Kodėl šie varpai taip il
gai skambėjo? Sakoma, kad 
jų laikas nustatytas, kaip 
ilgai skambintojui ima su
kalbėti “tėve mūsų”. Ar jis 
g# kalbėti “teve mūsų’’ 
varpams taip gaudžiant? 
Retas kas galėtų. Aš vieną 
kartą skaičiau jo ding-ding, 
tai suskaičiau iki šimto kar
tų, o po to dar vėl pradėjo 
girdėtis balsas jau daug 
s^rtingesnio, gal būt dides
nio skambalo; nes išsiklau
so tvirtesnis-storesnis bal
sas. Užsikimšau ausis ir 
jau daugiau neklausiau. Gai 
tai būtų, kad jie šaukia 
krikščionis atiduoti dievui 
garbę ir eiti tarnauti sava
naudžiui, nemurmėti, o tik 
kentėti viską dėl “dangaus

muziejai ir bažnyčios. O 
dar reiktų pridėti ir viešbu
čius, ligonines, mokyklas. 
Tikrai atrodo, kad visko čia 
yra pakankamai, tinkamai 
subalansuotas miestas. Jo 
krautuvės pilnos prekių, 
valgyklos pilnos maisto ir 
lankytojų, dienomis ir va
karais miesto centras pil
nas žmonių, šeštadieniais ir 
sekmadięniais, arenos ir 
golfo parkai pilni sporti
ninkų. žodžiu, visas vie
tos judėjimas yra toks jau
natviškas, kad senovės čia 
niekur nerastum, tik pava
žiavus desėtką kitą kilome
trų į užmiestį, ten pamaty
si jaučiais ariant. Kaip ga
li jautis susilyginti, sugy
venti su nūdieniniu trakto
rium. Traktorius yra desėt- 
kus karth ir tvirtesnis ir 
greitesnis, bet jie abudu gy
vuoja šalia viens kito. Gy
vuoja ir asilas, dar ir jam 
yra proga pasirodyti už
miestyje, kur gyvena ma
žas žemės savininkas.

Verta yra paminėti, tai 
Obispado palocius. Tai bū
tų kaip ir bažnyčia, kaip ir 
kokia prieglauda, o sako, 
kad buvo baltųjų žmonių

slėptuvė karo laiku su indė
nais. Ispanams buvo sun
ku atsilaikyti mūšiuose 
prieš vietos indėnus, ir tas 
juos privertė įsikurti šioje 
tvirtovėje ir iš jos vesti ko
vas. Čia, kaip ir muziejus, 
randasi visi karo įrankiai 
ir karo vadų fotografijos, 
braižiniai, piešiniai.

Istoriniai padavimai nu
sako, kad indėnai buvę to
kie atkaklūs kovose: bal
tus žmones be atsižvelgi
mo mušė, žudė. Nemanyki
me, kad ispanai tuo laiku 
buvo švelnesni kovoje, tik 
gal palyginamai žiauresnis 
ispanų būdas įveikė indė
nus. Galiau, indėnai maty
dami, kad jiems neišvengia
mas išnykimas, ispanai ima 
viršų, viską pradėjo nai
kinti; visus savo istorinius, 
kultūrinius, tautinius tur
tus ir iki paskutinio kovose 
žuvo.

Ispanai šią tvirtovę norė- 
! jo išpuošti indėnų lyriko- 
i mis, statulomis bei pamink
lais, bet nei pėdsakų indėnų 
kultūros niekur negalėjo ir 
iki šiol negali surasti, nes 
viską patys indėnai sunai
kino, vietoje palikti baltie 
siems.

Dzūkelis

f

Šiaulių K. Preikšo vardo pedagoginio instituto mėgėjiška 
radijo stotis—viena seniausių respublikoje. Instituto trum- 
pabangininkai turi užmezgę daugiau kaip 9,000 abipusių ry
šių, o jų šaukinys UP 2KCB žinomas 103 pasaulio šalyse.

Nuotraukoje aktyviausi radijo stoties mėgėjai, fizikos 
fakulteto II kurso studentai Vanda Urbaitytė ir Algis Sližys 
eilinio seanso metu.

Tarybų Latvijos mokyklos
Andrejus Elvichas 

Latvijos TSR švietimo ministras

Didžiausias Lietuvos mokslo 
ir kultūros židinys

Per dvidešimt pokario mo
tų jame paruošta apie aš- 
tunis tūkstaončius specialis
tu, keli šimtai mokslo kan- 
didatų. Visoje šalyje ir už
sienyje žinoma universiteto, 
auklėtinio, dab a r t i n i o jų- 
rektoriaus J. Kubiliaus, įne-i 
šusio daug naujo į tikimy
bių teorijos išvystymą, pa
vardė. 1962 . metu vasara: 
Tarybų Lietuvoje vyko vi
sasąjunginis matėm atikų 
simpoziumas. Jo pagrindi
niai organiz a toriai buvo- 
universiteto auklėtiniai siu 
akademiku A. Jucium prieš
akyje. Šio akademiko jau
nųjų matematikų mokykla 
sėkmingai nagrinėja nau
jausias matematikos moks-, 
lo kryptis. O kiek šaunių

Aštuonioliktojo amžiaus | jaunuolių ir merginų—uni-.

Vilniaus universitete 
įkūrimo 385-ąsias 
metines pažymint

1579 metu balandžio* 1 d. 
Lenkijos karalius ir didysis 
Lietuvos kunigaikštis S te - - 
ponas Batoras suteikė jė
zuitų akademijai (univer
sitetui) aukštosios mokyk
los teises. Taip prieš 385 
metus katalikybės ir refor
macijos įnirtingos kovos 
aplinkybėmis gimė pirmoji 
Lietuvoje aukštoji mokyk
la. Jos įkūrimas suvaidino 
milžinišką vaidmenį Lietu
vos istorijoje, turėjo didžiu
lę reikšmę Lenkijos, Balta
rusijos, Ukrainos ir Rusijos 
valstybės pakraščių kultūri
nio gyvenimo vystymuisi.

karalystės”.
pakilom ir mes, ėjom ieš

koti pusryčių. Išeidami pa- 
siklausėm deskos dabotojo, 
km” čia galima gauti gerą 
maistą? Jis mums nurodė 
vietą, bet pridūrė, kad šioje 
apylinkėje visi restauranai 
duoda švarų gerą maistą. 
Patarė išsimainyti ameri
koniškus dolerius į meksi- 
koniškus pesus, nes kar
tais būna nesusipratimų, 
amerikonas mano negavęs 
teisingą grąžą, kelia pro
testus, taigi, turint pesus, 
vietoje dolerių, jau yra 
lengviau išvengti nesusi
pratimų. Gera pasarga.

Nuėjome į artimą valgyk
lą nevėliau 8 vai. ryto, kai 
dar daug vietos žmonių, 
ypatingai jauni žmonės, 
t#aip raštiniu darbininkai, 
skubėdami į darbą tik užbė
ga išgerti puoduką kavos ir 
matomai skuba laukan. 
Mes gi, turėdami daugiau 
laiko, atsisėdom, greitai ga- 
vęm patarnavimą: veiteris 
ša meniu.

Abelna vietos švara ir di
delis maisto pasirinkimas 
tikrina, kad verta pasitikė
jimo. Užsisakėm pusrytį, 
kaip ir paprastai: du kiau
šinius su lašinėliais, po dyi 
riekutes duonos, baltos (pa
kaitytos), keturkampė rie
kutė sviesto, truputis pake
pintų bulvių, puodukas ka
vos su cukrum ir grietinė
le, mažas stiklelis pamido- 
rų sunkos. Už tą viską pa- 
mokėjom po 80c ameriko
niškais arba 10 pesų jų pi- 
lYigais. Tai jau nėra taip 
zjjjigu. Maistas skanus, svei
kas, rodosi, jie ir žino ame
rikonų skonį.

Trečioje dienoje mūsų bu
vojimo Meksikoje nuspren
dėme pamatyti miestą su 
visomis įstaigomis. Pasišau- 
kėm taxi ir susitarėm, kad 
jis mus apvežios vietas, ko
kios tik jo manymu yra 
vertos pamatyti. Jam į va
landą sutarėm mokėti 20 
pesų. Jų važiuotės greitis 
nustatytas 25 mylios į va
landą mieste, 50 mylių į va
landą ant didžiųjų kelių, 
taigi jau aišku, ne kur gali 
tevažiuoti.
i Stebėtina, šis miestas, 

nors jau ir ne taip didelis, 
tik virš milijono gyventojų, 
bet turi siekius mūsų did
miesčių: didelės dirbtuvės, 
alaus varyklos-biurės, įvai
rios aikštės, parkai, gėly
nai, viešos rinkos, arenos,

Mokytoj a—did vy re
1942 metų pabaigoje po 

sunkaus nakties žygio nedi
delė partizanų grupė susto
jome poilsiui Lentupio miš
ke. Minkštas samanų pa
talas ir giedri diena atgai
vino mūsų jėgas. Temstant 
išėjome į miško pakraštį. 
Netoliese stovėjo vieniša 
eiguvos sodyba. Pasukome 
jos link. Duryse mus su
tiko abu šeimininkai. Įta
riamai apžiūrinėjo mūsų 
aprangą, ginklus. Kai mes 
pasisakėme, kad esame ta
rybiniai partizanai, moteris 
pirmoji paprašė užeiti į 

į kambarį. Ant stalo atsira
do kepalas duonos ir ąsotis 
pieno, šeimininkė visus ral 
gino valgyti.

Bekalbėdami sužinojome, 
kad šeimininkas Albinas 

i Guiga dirba eiguliu. Jo žmo
na geltonkasė Jadvyga—Vi- 
garų pradinės mokyklos mo
kytoja. Čia pat šalia mūsų 
sukinėjosi trejetas vaikučių. 
Vyresniajai — Aldutei — 
ėjo trylikti metai, jauniau
siam — Poviliukui — šešti. 
Visi vaikai buvo kukliai, bet 
švariai ir tvarkingai ap
rengti. Kambariuose irgi 
buvo švaru, gėlių gausybė.

— Kaip jūs suspėiate at
likti pareigas mokykloje ir 
palaikyti tokią švarą ir 
tvarką namuose ? — paklau
siau mokytoją.

Ji nusišypsojo, pažvelgė į 
vyrą, paskui į vaikus ir 
kukliai atsakė:

—Mes—darbo žmonės, ir 
vaikus prie to pratiname. 
Bendromis jėgomis ir tvar
komos. ..

Nejučiomis kalba nukry
po į karo įvykius. Jadvy
gos akys sublizgėjo, ji tie
siog neatpažįstamai pasi
keitė. Su didžiausiu pasi
piktinimu pradėjo mums 
pasakoti apie vokiškųjų 
okupantų ir jų pakalikų — 
lietuviškųjų burž u a z i n i ų 
nacionalistų — šiurpius 
veiksmus, apie masines ne
kaltų žmonių žudynės.

Mes supratome, kad tu
rime reikalą su bendramin
čiais, kad ši šeima — mūsų 
bendrininkė. Ir neapsiriko
me. Jadvyga Guigienė vė
liau buvo viena iš drąsiau
sių “Vilniaus” partizanų 
būrio žvalgų ir ryšininkų. 
Ji sugebėjo puikiai derinti 
mokytojos pareigas su lite
ratūros platinimu. Ji teikė

mums duomenis apie oku
pantų kariuomenės ir poli
cijos pajėgų išdėstymą įgu
lose. Savo drąsa ir pasi
šventimu Jadvyga daug pa
dėjo mums, paruošiant ope
raciją prieš Švenčionių 
kreiskomisara Oli. C- u

1944 metų pavasarį į lie
tuviškųjų buržuazinių na
cionalistų rankas kautynių 
metu sunkiai sužeistas pa
teko LLKJS Švenčionių ap
skrities pogrindinio komite
to sekretorius Vilius Kuda
ba. Jis buvo laikomas Adu
tiškio įgulos karo ligoninė
je. Buržuazinių nacionalis
tų dalinio vadas Kazakevi
čius stengėsi palaikyti Vi
liaus gyvybę, kad išgautų iš 
jo žinių apie partizanų veik
lą. 'Vilius tardymu metu 
laikėsi kaip pridera tarybi
niam partizanui.

“Vilniaus” būrio partiza
nų štabas skubiai nagrinė
jo priemones Viliui išgelbė
ti. Žvalgai pranešė, kad iš
laisvinti Kudabą, užpuolant 
nemažą įgulą partizanų jė
gomis, bus neįmanoma.

Pokalbyje dalyvavo ir 
Guigai.

i —Nenusiminkite, draugai, 
— pertraukė nejaukią tylą 
Jadvyga Guigienė,—dar ne 
viskas prarasta. Į žvalgybą 
eisime mudu su vyru. Mes, 
kaip “valdžios pareigūnai,” 
pažįstame kai kuriuos iš 
Adutiškio įgulos. Be dides
nio įtarimo iš arti apžiūrė
sime visus priėjimus prie 
ligoninės ir, gal būt, surasi
me vietą, iš kur partizanai 
galės nepastebimai priartė
ti prie ligoninės.

Taip Guigai išvyko į Adu
tiškį. Kitos dienos pavaka
ry gavome šiurpią žinią: 
Vilius Kudaba, visiškai ne
tekęs jėgų ir bijodamas ne
sąmoningai kliedėjimo me
tu išduoti karinę paslaptį, 
nusižudė. Albinas Guiga 
ir Jadvyga Guigienė suim
ti prie dalinio štabo būsti
nės.

Birželio 14 dieną buržu
aziniai nacionalistai Adutiš
kyje sušaudė Albiną Guigą 
ir Jadvygą Guigienę. Nei 
gestapui, nei buržuaziniams 
nacionalistams iš jų nepa
vyko išgauti jokių žinių 
apie partizanus. Taip did
vyriškai už lietuvių liaudies 
laisvę žuvo du paprasti, do
ri žmonės. O nepraėjus nė

gamybiniu darbu i 
h- tarybinių ūkių 
J Respublikoje yra

Nuo to laiko, kai 195i9 
metais Latvijoje buvo įves
tas visuotinis privalomas 
aštuonmetis mokymas vie
ton egzistavusio septynme
čio, fizikos, chemijos, elek
trotechnikos ir mašinų 
mokslo kabinetų, o taip pat 
medžio apdirbimo ir meta
lo apdirbimo dirbtuvių skai
čius mokyklose žymiai pa
didėjo. Dabar jų respubli
kos mokyklose yra apie 2 
tūkstančiai.

Kaimo vidurinėse mokyk
lose sudarytos brigados, 
kuriose mokymas derina
mas su 
kolūkių 
laukuose
daugiau kaip 440 tokių bri- i 
gadų, kuriose dirba trylika 
tūkstančiu moksleivių. 
Mokymo bazė plečiama, ta
čiau tuo pačiu metu mes 
šiek tiek sumažinome skai
čių profesijų, kurioms ruo
šiame moksleivius. Užper
nai jaunimas įgijo 102 pro
fesijas, o dabar mokome 
tik 80 profesijų.

Eilėje mokyklų mokslei
viai ruošiasi tapti skaičia- 
vimo-sprendimo įrengiipų 
programininkais - skaičiuo
tojais, chemikais - laboran
tais, radioelektronikos prie
taisų darbininkais. Tokio
se mokyklose, matematika, 
fizika, chemija dėstoma at
sižvelgiant i profesinio ren
gimo pobūdi, šioms profe
sijoms rengiama apie du 
tūkstančiai moksleivių, be
simokančių mokyklose su 
gamybiniu apmokymu.

Būdinga, kad dabar vis 
glaudesni darosi mokyklos 
ryšiai ne tik su gamyklomis 
ir kolūkiais, bet ir su moks
lo įstaigomis. Latvijos vals
tybinio Petro Stučkos var
do universiteto, eilės moks
lu akademijos institutų, 
Daugpilio ir Liepojos pe
dagoginių institutų, Latvi
jos žemės ūkio akademijos 
ir kitų aukštųjų mokyklų 
kabinetai, labora t o r i j o s, 
skaičiavimo mašinos tapo 
prieinamos vidurinių mo
kyklų moksleiviams.

mėnesiui, Švenčionių ap
skritį išvadavo Tarybinė 
Armija.

Jadvygos Guigienės — iš
tikimos lietuvių tautos duk
ros — paveikslas visada gy
vas ją pažinojusių atminty
je ir primena didingus ko
vos kelius prieš fašistinius 
grobikus.

...Šiandien ji nepravers 
klasės durų, ir mokiniai ne
bepadės šventės proga ant 
jos stalo gėlių. Bet ji liko 
ir liks su mumis kartu, mū
sų širdyse amžiams gyva— 
paprastutė, bet didvyriška 
kaimo mokytoja.

S. Apyvala
Buvęs "Vilniaus” partizanų būrio 
vadas, Tarybų Sąjungos Didvyris

Daugiau kaip trisdešim
tyje respublikos mokyklų 
atliekami bandymai augi
nant cukrinius runkelius su 
padidintu c u k r i n g u m u. 
Bandymams vadovauja įžy
mūs mokslininkai. Ropa- 
žiu, Irlavos, Smiltenės mo- . <•7 7

kyklose moksleivių gamy
binės brigados atlieka ban
dymus naudojant mikroele
mentus derlingumui pakel
ti, o nauja kukurūzų veis
lė “Neretos hibridas,” ku
rią išvedė Neretos viduri
nės mokyklos moksleiviai, 
jau sėjami kaimyniniuose 
kolūkiuose.

Baigę mokyklą, daugelis 
abiturientų pasilieka dirb
ti pagal specialybę gamyk
loje ar kolūkyje, kur ėjo 
praktiką. Vien tik pernai 
16 Neretos vidurinės mo
kyklos abiturientų iš 21 ta
po žemės ūkio artelės 
“Draudziba” (“Draugys
tė”) nariai, dabar dirba 
kolūkyje ir mokosi Žemės 
ūkio akademijoje. Akade
mijos dėstytojai atvažiuoja 
į kolūkį pas neakivaizdinin
kus konsultuoti ir priimti 
egzaminų.

Paprastu dalyku tapo ir 
tai, kai vidurinės mokyklos 
abiturientai, sėkmingai pa
sidarbavę keletą metų ga
mykloje arba kolūkyje, ad
ministracijos ir visuome
ninių organizacijų pasiūly
mu pasiunčiami toliau mo
kytis į institutus. Tokiu at
veju stipendijas jiems mo
ka įmonė arba kolūkis.

Pagerėjo Latvijoje ir 
dirbančio jaunimo apmoky
mas. Moksleiviams - neaki- 
vizdininkams nustatyta su
trumpinta darbo diena, jie 
gauna eile kitų lengvatų. 
Prieš dvejus metus buvo 
88 vakarinės, neakivaizdi
nės mokyčklos ir neakivaiz
diniai skyriai, o dabar jų 
tapo 102. Per tą laiką 
moksleivių skaičius šiose 
mokyklose, ir skyriuose pa
didėjo nuo 18 iki 38 tūks
tančių. Toks padidėjimas 
neatsitiktinas dalykas: su
organizuotos pama i n i n ė s 
mokyklos, vakarinės klasės 
betarpiškai įmonėse ir prie 
bendrojo lavinimo mokyk
lų, įvestas neakivaizdinis 
mokymas,, pagreitintas aš
tuonmetis suaugusių apmo
kymas. (APN)

PAIMS VAIKUS NUO 
FANATIKŲ

Mena, Arkansas. — Teis
mas patvarkė, kad paimti 
tris vaikus nuo A. Cude 
farmerių. Mat, šie fanati
kai neleido vaikų į mokyk
lą, jie aiškino, būk tai 
“dievui priešinga”.

Vaikai yra nuo 8 iki 12
metų amžiaus.

Bona. — Vakarų Vokieti
joje yra 230,000 , bedarbių.

antrojoje pusėje ir devynio
liktojo pradžioje Vilniaus 
universitetas tampa plačiai 
žinomas visoje Europoje. 
Tuo metu čia dirba eilė žy
mių mokslininkų. Jų tarpe 
—istorikas J. Lelevelis, uni
versiteto observatorijos 
įkūrėjas ir vedėjas M. Počo- 
butas, pasaulinio masto 
mokslininkas botanikas G. 
Fosteris, vėliau su kapitonu ! 
Kuku apkeliavęs aplink pa
saulį. G. Fosterio mokinys 
B. Jundzilas — vienas pir
mųjų lietuvių mokslininkų i 
—įrengė bene turtingiausią I 
tuo metu Europoje botani-! 
kos sodą. Piešimą ir dailę 
dėstė įžymūs dailininkai P. 
Smugelevičius, J. Rustemas, 
sukūrę ištisą meno mokyk
lą. Daugelis univers i t e t o 
auklėtinių vėliau dirbo Pet
rapilio, Maskvos, Krokuvos, 
Dorpato aukštosiose mo • 
kyklose.

Universitete mokėsi len-. 
kų poetai - demokratai A. 
Mickevičius ir J. Slovackis, 
Lietuvos istorikai T. Nar
butas ir S. Daukantas, Ru
sijos mongolistikos kūrėjas 
J. Kavalevskis, letuvių po
etas K. Nezabitauskas ir 
kiti.

Po 1830-31 metų sukili
mo caro valdžia universite
te paliko tik medicinos ir 
teologijos fakultetus. Dar 
po keliolikos metų Lietuvo
je neliko jokios aukštosios 
mokyklos. Universiteto pa
talpose veikė tik gimnazi
ja, kurioje, tarp kita ko, 
mokėsi ir įžymusis revoliu
cionierius Feliksas Dzer- 
žinskis.

Užraktas ant universiteto 
durų kabojo septyniasde
šimt penkerius metus. Jį 
nuėmė tik laisvos liaudies 
rankos: susikūrus Lietuvo
je Tarybų valdžiai, 1919 ko
vo 13 d. Lietuvos ir Balta
rusijos TSR Liaudies komi
sarų Taryba priėmė dekre
tą “Dėl Darbo universiteto 
Vilniuje atidarymo.” Jį pa
sirašė Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininkas V. 

Į Mickevičius-Kapsukasi

385 metai—tai ne tik di
delis istorijos etapas. Tai 
milžiniškų ekonominių ir 
kultūrinių pasikeitimų, di
džių visuomeninių kovų ke
lias, kurį nuėjo viena se
niausių ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir Europe j e 
aukštųjų mokyklų — Vil
niaus universitetas.

versiteto auklėtinių — dir
ba įvairiose liaudies ūkio 
srityse! Universitetas išug
dė rašytojus J. Marcinkevi-, 
čių, A. Baltakį. M. Slucki, J. 
Šimkų, J. Vaičiūnaitę. De
šimtys jaunųjų literatų bręs
ta pajėgiame universiteto 
literatūros ir kritikos būre- 
lyje.
Senove apgaubtuose uni

versiteto rūmuose saugo
mos milžiniškos kultūrinės 
vertybės. Mokslinė biblio
teka, turinti apie du milijo
nus knygų ir rankraščių, 
yra didžiausia respublikoje. 
Universiteto rūmų salėse 
įrengtos įvairių architektū
rinių stilių laikais, tapo ne
įkainuojamu meno lobynu.

Universiteto studentai ne 
tik mokosi, bet ir dirba di
deli mokslini bei visuomeni
nį darbą. Studentų tarpe 
gimė eilė puikių iniciatyvų, 
prigijusių daugelyje broliš- 
‘ktl Respublikų. 1957 metų 
vasarą jaunuolius ir mergi
nas su raudonomis kepurai . 

j temis galima buvo sutikti 
į Dzūkijos kolūkiuose. Tai 
buvo pirmieji studentiškų 
d. a r b o stovyklų dalyviai. 
Nuo to laiko studentų jėgo
mis respublikos kolūkiuose 

| pastatyta dešimtys visuo- 
i meninių pastatų. Atlikta 
darbų daugiau kaip už du 
milijonus rublių. Vilniečių 
pavyzdžiu studentiškos dar
bo stovyklos pradėtos prak
tikuoti ir kitose respubliko
se.

Plačiai žinomas universi
teto dainų ir šokiu ansamb
lis, išaugęs į vieną stip
riausiu saviveiklininiu ko
lektyvų visoje Tarybų Są
jungoje. Laureatų vardai, 
iškovoti Pasauliniuose stu-: 
dentų ir jaunimo festiva
liuose Maskvoje ir Vienoje, 
aiškiai kalba apie jo meninį 
pajėgumą.

Šiuo metu universitete 
mokosi aštuoni tūkstančiai 
studentų. Savo žinias, savo 
ilgametį patyrimą jiems 
perteikia 150 profesorių ir 
docentų, apie 350 dėstytojų. 
Septyniuose f akult e t u o s e 
kasmet p ar u o šiama apie 
tūkstanti pedagogų, ekono
mistų, teisininkų, gydytojų, 
žurnalistų, inžinierių, geo-: 
logų. Jie dirba įvairiose 
respublikos ir šalies vietose, 
neša žmonėms šviesą, pa
žangą, komunizmo idėjas.

B. Bučelis

'Minint 75-ąsias V. Kap
suko - Mickevičiaus gimimo 
metines, 1955 metais TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimu 
Vilniaus universitetui buvo 
suteiktas Vinco Kapsuko 
vardas.

Šiandien universitetas —

ŽUVYS IR SVEIKATA
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų sveikatos de
partamentas susido m ėjo 
žuvų dvėsimu Mississippi 
upėje ir Meksikos įlankos 
pakraštyje. Bus tyrinę ja-

didžiausias respublikos kul- mo, kokios įmonės 
tūros ir mokslo židinys, vandenį.

nuodija

3 pusi. Laisvi (Liberty) Antr., balandž. (April) 14, 1964



Jonas KaŠkaitis

Bruožai iš pažangiųjų JAV lietuvių 
veiklos 1940-1960 metais 

* * * ' • «

(Tąsa)
Tai buvo tikrai didelio džiai^smo, 

ekstazės ir dvasios pakilimo dienok; en
tuziazmo ir ryžtingos propagandoj ko
vos su priešiškais elen}en,tais $fenoš! O 
ką tuo tarpu veikė tie priešiškieji ele
mentai ?

Vasara — išvykų, piknikų, gegužinių 
metas. Ir kokios linksmos, ūžmingos, 
plačios, gyvybiškos pasidarė dabar pa
žangiečių išvykos! Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros draugijos 
(ALDLD) 11 apskritis surengė dideli 
išvažiavimą: Bruklino ir Niudžerzės 
kuopos autobusais ir automobiliais 1940 
m. birželio 23 d. nudundėjo, gausiai su
sibūrė į Junion miestelio pamiškę. Vai
šinosi, linksminosi, dainavo, žaidė. Ir, 
žinoma, būtinai siuntė telegramą nauja
jai Lietuvos vyriausybei.

Dar didesnė džiaugsmo banga pašoko, 
pakilo, suūžė, kai Lietuva tapo priimta 
į Tarybų Sąjungą (1940 m. liepos 21 d.). 
Vėl pasipylė sveikinimai, telegramos... 
Spaudoje taip ir mirgėjo straipsniai apie 
smagių dalykų vyksmą Tarybinėj Lietu
voj ! Diena dienon aiškino, rašė Anta
nas Bimba, Rojus Mizara, Domininkas 
Šolomskas, Vincas Bovinas, Juozas Balt
rušaitis, Vincas Andrulis, Leonas Prū- 
seika, Julė Skeberdytė, abu Senkevičiai 
ir kit. L. Prūseika parašė brošiūrą “Tei
sybė apie Lietuvą.” Visa tai buvo stipri 
amunicija kovoje prieš reakciją, prieš 
fašistinę Amerikos lietuvių spaudą. Mū
siškių pažangiečių redaktorių ir jų ben
dradarbių vedamieji straipsniai, politi
nių žinių aiškinimai didino Naujosios 
Lietuvos draugij būrius. Augo pažan
giųjų organizacijos, kultūrinis ir politi
nis veikimas.

Godžiai skaitydami žinias ir telegra
mas iš Lietuvos, įsižiūrėdavom į atvaiz
dus, kaip vyksta statybiniai darbai, kaip 
kuriasi ir tarpsta naujas gyvenimas. 
Įžymi publicistė ir rašytoja Ana Liuji- 
za Strong parašė labai aktualią brošiū
rą aųglų kalba “Aš mačiau Lietuvą.”

Gaudavom ir laiškui iš ’"Lietuvos nuo 
giminių ir draugų . Tie laiškai irgi daug 
padėjo kovoje prieš desperatišką melų 
ir šmeižtų kampaniją. Laiškai iš Lietu
vos tilpdavo mūsų laikraščiuose. Ir kaip 
būdavo miela sekti kūrybinius darbus 
gimtojoj šaly! Visų mūsų širdys links
mai mušė vienan takan...

Rudenio ir žiemos 1940 m. sezonai 
gausūs būdavo skambiomis prakalbomis, 
paskaitomis, koncertais, teatriniais pa
statymais. Lietuvos stiprėjimas, naujų 
darbo metodų įdiegimas šildė mūsų šir
dis, greitino mūsų pulsą. O tuo tarpu 
hitleriniai fašistai vykdė “žaibiško ka
ro” pragarą Europos šalyse. Baugu da
rėsi, kad tie pasiutėliai neužkliudytų 
mūsų tarybinės tėviškės, į s i 1 e j u s i o s 
krūvon su kitomis broliškomis respubli
komis.

Staiga iš giedro dangaus piktai 
trinktelėjo perkūnas!..- Birželio 22 d. 
(1941)! Be jokio persergėjimo, be ka
ro paskelbimo rudieji hitleriniai žvėrys 
plačiu frontu užpuolė mūsų Lietuvą ir 
Tarybų Sąjungą!.. Lietuva fašistų 
okupacijoj... Naciai užklupo netikėtai. 
Sukruto, pasišokėjo apmaudo paakstin- 
tas visas mūsų pažangusis judėjimas. 
Spontaniški greiti, dideli sambūriai, mi
tingai ... Mūsų laikraščiuose mirga bai
sios, grėsmingos žinios. Lietuva jau 
parduota naciams, smetoninių fašistų, 
tautos išdavikų pasidarbavimu. Berlyne 
jau suorganizuota nauja Lietuvai fašisti
nė valdžia — jau ir nebe Lietuvai, bet 
Ostlandui. Jie padės naciams, jie vers 
lietuvius kariauti prieš savo gimtąją ša
lį, prieš Tarybų Sąjungą, prieš savo bro
lius.

Apmaudo ir pagiežos ugnimi užsidegė 
mūsiškiai pažangiečiai. Padėkime nai
kinti Hitlerį, biaurųjj pasaulio pabaisą! 
Kovokim prieš lietuviškus fašistus čio
nai pat!

JAV kompartija paskelbė m^iinifestą 
birželio 29 (1941): visokeriapa pilnutinė 
kova prieš hitlerizmą! Pasipylė telegra
mos prezidentui F. D. Ruzveltui.
. Kovingai sukruto ir kitos kolonijos. 
Bematant susiorganiavo pažangiųjų A- 
merikos lietuvių tarybos Brukline ir vi
sur kitur, plačia nacionaline papėde. Tai 
lyg ir bendras frontas prieš fašistinę 
hitlerinę pavietrę. .Pažangiečiai susita
rę greit suorganizavo lietuvių radiją 
Brukline (1941 m. rudeniop). Ėmė kas 

savaitę transliuoti žinias, papildydami 
dainomis, muzika, mokslo, sveikatos 
pranešimais.

Dar daugiau ir smarkiau Brukline su
siorganizavo Lietuvių komitetas medici
ninės pagalbos Tarybų Sąjungai (VIII. 
1941). A. Bimba pirmininkas, L. Ka
valiauskaitė sekretorius, Dr. J. Kaškevi- 
ičės iždininkas. Ėmė plaukti gausios 
aukos. Lietuvių darbininkų susivieniji
mo gretose susiorganizavo jaunuolių 
komitetas. Įsijudino ir ALDLD, LMS, 
klubai, moterų kuopos.

Vėl netikėtai trenkė, nu tratėjo griaus
mas, kuris smarkiai sukrėtė visą Ameri
ką. (1941 m. gruodžio 8 d. pasalūnai ja
ponų samurajai subombardavo Perlų 
uostą Havajų salose (Pearl harbor). Da
bar Amerika ilgiau jau nesvyravo: pa
skelbė karą prieš Japoniją, prieš visą 
fašistinę ašį (Hitlerį, Japoniją, Italiją). 
Užvirė karo pagalbos darbai. Rusų ka
ro pagalba (Russian war relief) tapo mil
žiniška centrinė organizacija pagalbai 
teikti Tarybų Sąjungos kareiviams. 
Pats RWR centras veikė Niujorke, vi
suose didesniuose JAV miestuose aktin
gai veikė RWR skyriai.

Bostone lietuvių tarybos skyrius pa
kvietė R. Mizarą kalbėti. Sumesta $265. 
Karolina ir Antanas B arčiai aukojo $20, 
daugelis dėjo po 10, 5, 3 dol. Tuo tarpu 
Čikagoj A. Juris kalbėjo nuo LDS kuo
pos; surinko gausiai aukų. Aukos buvo 
adresuotos lietuvių kareivių daliniams 
Tarybų Sąjungoj. Aukos gautos su pa
dėka. Lietuviai komunistai jaunuoliai iš 
Tarybų Sąjungos gilumos su Alfonsu 
Bieliausku atsiuntė sveikinimus ir padė
ką Amerikos lietuviams jaunuoliams. 
Radiogramą gavo LDS jaunuolių sky
riaus sekretorius Jonas Ormanas iš 
Kuibiševo 1941 m. gruodžio 20 d. Tai 
sukėlė entuziazmą ir ovacijas tarp mū
siškių pažangiečių.

Atėjo kita kablegrama taip pat iš Kui
biševo: su naujais metais sveikino lietu
viai rašytojai ir visuomenės veikėjai — 
Preikšas, Zimanas, Šimkus, Korsakas, 
Mieželaitis, Tamošiūnas. Kablegrama 
adresuota “Laisvės” redaktoriui R. Mi- 
zarai 1941 m. gruodžio 31 d. Tilpo tuoj 
“Laisvėj,” “Vilny,” “Liaudies balse.” 
Tokios pagarbos susilaukę džiūgavo visi 
mūsiškiai ir dar stropiau ėmė darbuotis, 
rinkti aukas, pagalbą tarybiniams bro- 
lams.

Tuoj pat vėl atskrido kablegrama iš 
Kuibiševo 1941 m. gruodžio 31 d.: su 
naujais metais sveikina Cvirka, Salomė
ja Nėris, Liudas Gira, Venclova, Šim
kus, Baltušis, Korsakas. Koks smagus 
dokumentas, storomis raidėmis atspin
dėjęs mūsų spaudoje! Kablegrama irgi 
iš Kuibiševo 1941 m. gruodžio 31 d. Lie
tuvių medikalinės pagalbos Tarybų Są
jungai remti pirmininkui J. J. Kaškevi- 
čiui. Pasirašo kovotojai prieš hitleri
nius įsiveržėlius, LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Paleckis, LTSR 
Liaudies komisarų pirmininkas Mečys 
Gedvilas. Didelis dokumentas! Didelis 
mums entuziazmo pakilimas!

Atskrenda betgi ir rūstūs pranešimai 
iš Lietuvos: iš Kuibiševo 1941 m. gruo
džio 30 d. per Londoną atsiuntė radio-

Visai neseniai Antakalnis buvo Vilniaus 
priemiestis. Prie masyvių Sapieginės pušynų 
glaudėsi vieniši mediniai nameliūkščiai. Ne
ries krantinėje plynojo kemsuotas laukas.

Šiandien Antakalnio jau neatpažinsi. Iš
tisi gyvenamųjų namų kvartalai su prekybi
niais centrais, buitinio aptarnavimo įmonė
mis, kultūrinėmis įstaigomis nusidriekė iki 
pat miesto ribos. Vien pastaraisiais metais 
Antakaftfyje atšventė įkurtuves tūkstančiai 
vilniečių šeimų.

Nuotraukoje: nauji gyvenamieji namai 
Krantinės gatvėje Antakalnyje.

gramą Jonas Marcinkevičius: hitleriniai 
banditai siautėja Lietuvoj. Net dainuot 
uždraudė. Degina knygynus, knygas, 
Tūkstančiai įkalinti, sušaudyti koncent
racijos stovyklose. •.

LDS jaunimas stoja už apsigynimą. 
1941 m. pabaigoj Niujorke sudaro mi
tingą, kur pirmininkauja Juozas Saka- 
las-Sakalauskas, sekr. Elena Žukaitė ir 
Prane Jurgilaite, LDS jaunimo komi
teto sekretorius Jonas Ormanas. Ugnin
gos agitacinės kalbos: pardavinėt val
džios paskolos obligacijas (defense 
bonds), duoti savo kraujo Raudonajam 
kryžiui, kad tai būtų pirmoji sužeis
tiems pagalba. Liet, meno sąjunga nu
siuntė telegramą prezidentui Rozveltui: 
25 liet, chorai ir kultūrinės grupės iš
kilmingai pasižada veikti dėl pergalės. 
Vladas Kubilius pirm., Vincas Bovinas 
sekr.

Susijaudinę klausome radijo praneši
mų. Džiaugiamės pasisekimais. Mūsų 
širdys ir jausmai — už mūsų tėviškę, už 
Tarybų Lietuvą, už Tarybų Sąjungos 
pastangas. Mūsų moterys ir merginos 
mezgėjos uoliai darbuojasi, mezga koji
nes, pirštines, sveterius. Parenka aukų 
vilnoniams siūlų kamuoliams.

Kruta triūsia Bruklino nenuoalsios 
mezgėjos: K. Petlickienė, Kalvaitienė, 
Laukaitienė, Adeikienė, M. Misevičienė, 
Marytė Sinkevičiūtė, Aldona Kairytė- 
Ormanienė, Elena Jaskevičiūtė, O Bie
liauskienė. Rytai sutinka vakarus: ka- 
lifornietės mezgėjos — Ksavera Karosie- 
nė, Marė Paukštienė, Uršulė Burdienė, 
Vai. Sutkienė. Lenktyniauja rytietės ir 
vakarietės mezgėjos, katros daugiau nu- 
megs...

O mūsų veiksmų vaizduotojai—įgudę 
kalbėtojai sušilę ragina moko: kaip mes 
geriau galime pagelbėti mūsų kraštui 
laimėti šį karą. Vėl Jono Marcinkevi
čiaus nerimastinga kablegrama “Lais
vei”: fašistiniai gangsteriai atima mais
tą ir drabužius iš žmonių. Kiša kaleji- 
man, jaunesnius gabeno į Vokietiją. Dar 
stipriau metamės į medicininę pagalbą 
Tarybų Sąjungai, dar gausiau duodame 
kraujo ir aukas Raudonajam Kryžiui.

Mūsų spaudoje tolydžio eina karšta 
polemika prieš Hitleriui prijautėjus — 
socialistus, tautininkus, klerikalus, prieš 
jų begėdišką propagandą “Keleivio,” 
“Draugo,” “Naujienų,” “Vienybės, “Dir
vos” puslapiuose.

Tuo tarpu priešai draskėsi, šėlo prieš 
mus, prieš mūsų pastangas. Arkivysku
pas Juozas Skvireckas tiesiog įsako ir 
prisako klausyti nacių.

Lietuvių dalinys Raudonojoj armijoj 
mūs palinksmina savo telegramomis: 
ordinai, dovanos, medaliai pasižymėju
siems herojams. J. Paleckis rūsčiai pa
smerkė nacius už sušaudymą 42 patrio
tų partizanų—tai per bevielę telegramą, 
Ir vis laikotarpiais mus paguodžia ir su
stiprina Lietuvių tautos vadų padėka ir 
atsišaukimai į amerikiečius.

Lietuvių tautos atstovai laiko Maskvo
je konferenciją 1942 m. balandžio 26-28 
d. ’Tai iš Maskvos ta dingtimi irgi pa
siekia mus telegramos—ALDLD sekre
toriui D. šolomskui. Pasirašo Justas 
Paleckis, Antanas Sniečkus, Mečys Ged
vilas, Vine. Vitkauskas, Juozas Žiugžda, 
Aleks. Guzevičius, Jonas Krikščiūnas, 
Ant. Venclova, Fel. Bieliauskas, Birutė 
Lazauskaitė, Liudas Gira. Sveikina, dė
koja už paramą, už talką, už pastangas.

O mūsų priešiškieji elementai, nelem
tieji nacių pakalikai sukniedino “Ameri
kos lietuvių tarybą.”

Kitokia fazė mūsų pažangiečių veiki
mo frontuose. Štai Niuvarko (Niudžer
zės valstijoj) pažangiečių skardžiabalsis 
‘Sietyno” choras sėkmingai pastato ope
retę “Birutė.” Pelną skiria RWR (Rus
sian war,relief) lietuvių komitetui. Tai 
pačiai medicininei pagalbai sietyniečiai 
pakartoja operetę ir Brukline.

Didžiulis koncertas ir prakalbos vyko 
Brukline 1942 m. gegužės 17 d. Kalbė
jo Povilas Rotomskis, generalinis Ta
rybų Sąjungos konsulato lietuvių atsto
vas, Dr. Tomas C. Haris nuo RWR cent
ro, ir “Laisvės” .redaktorius Rojus Mi
zara. Programos vedėjas buvo Dr. J. 
J. Kaškevičius, Lietuvių komiteto Tary
bų Sąjungai gelbėti komiteto pirminin
kas. ' Surinkta graži krūva aukų, pa
dėkojo Povilas Rotomskis. Tuo tarpu 
vykusi Maskvoje Lietuvių tautos atstovų 
konferencija garsiai ir didingai pa- 
paskelbė per radiją ir spaudą: “Atmin
kite Pilėnų Margį, Gražiną, Kęstutį, Vy
tautą — didvyriškai kovojusius prieš 
vokiečių plėšikus kryžiuočius: kovokite 
prieš tų pačių amžinųjų lietuvių tautos 
priešų vokiečių hitlerininkų fašizmą!”

Mūsų šelpimo ir draudimo organizaci
jos — Lietuvių darbininkų susivieniji
mo—LDS—jau net 600 jaunuolių narių 
įstojo JAV armijon. Čikagoj vyksta 
LDS Vl-asis seimas, 1942 m. liepos 19-24 
d. Tarp kitko seimas siunčia preziden
tui Ruzveltui telegramą: antrąjį frontą 
greičiau! Jaunuolių LDS skyrius pave
da savo organizatoriui Vladui Kubiliui 
nusiųsti prezidentui panašią telegramą: 
antrąjį frontą pradėkit greičiau! mes 
patys ateinam padėti!

Pats Niujorko burmistras Fiorelas La 
Guardia irgi šaukia vienytis prieš hit
lerinę ašį ir talkinti T. Sąjungai. Tų 
metų ALDLD knyga “Amerikos demo
kratijos steigėjai” irgi tiksliai pritaikyta 
bendrai nuotaikai gaivinti prieš fašizmą. 
Lietuvių kareivių išleistuvės, vakarienės, 
aukos, fotonuotraukos, kareivių laiškai 
mūsų spaudoje — visa tai padeda palai
kyti priešfašistinį entuziazmą. Ir visur 
šūkiai: antrąjį frontą!..

1943 m. sausio 31 d. Brukline įvyko 
“Laisvės” akcininkų suvažiavimas. Visa 
atmosfera bangavo už karinę pergale 
Pagaminta rezoliucija: didinsime Ameri
kos lietuvių vienybę karo pastangoms, 
smerkiame lietuvių pronacių vadus, ku
rie savo ALT (Amerikos lietuvių ta
ryboj), LTT (Lietuvių tautinėj taryboj), 
Lietuvai vaduoti sąjungoj trukdo pa
stangas, trukdo SNO (Suvienytųjų na
cijų organizacijos) pastangas. Gausime 
1,000 naujų skaitytojų “Laisvei”; sukel- 
sime aukų popieriaus fondui.

Pažangioji ALDLD nutarė išleisti ak
tualią knygą “Didysis lietuvių tautos 
priešas.”

Mus pagyvino žinia, kad Lietuviškieji 
daliniai Raudonojoj armijoj sudėjo 1 mi
lijoną 25 tūkstančius rublių lėktuvų es
kadrilei “Tarybų Lietuva.” Jei mūsų 
kariaujantieji broliai taip kilniai ir gau
siai pasirodė, tai dargi labiau pasispaus- 
kime ir mes čia, Amerikoj.

Lietuvių komitetas medikalinei Tary
bų pagalbai teikti gamina pundelius lie
tuvių vaikams ir kareiviams T. Sąjun
goj. Į pundelius įdedam ir savo adre
sus, tai paskui susilaukiam ir laiškų nuo 
gavusiųjų aukas draugų. Tampresni ir 
šiltesni pasidaro ryšiai, tiesiog organiš
kai mus riša visus krūvon.

Gauname iš Gyvosios Lietuvos radijo 
programą T. Sąjungoje: praneša iš visų 
TS kampų. Mūsų laikraščiuose su pasi
gėrėjimu skaitome Kosto Korsako, Ro
mo Šarmaičio raštus, semiamės iš jų 
įkvėpimo. Randame ir A. Venclovos, 
Jono Šimkaus, P. Cvirkos, J. Marcinkevi
čiaus, raštų, kurie mus stiprina ir pa
guodžia. Apie 50 lietuvių rašytojų, žur
nalistų, visuomenės veikėjų siunčia iš 
Tarybų Sąjungos savo raštus Amerikos 
pažangiųjų lietuvių spaudai. Gauname 
žinių, kad mūsų vienminčiai pažangiečiai 
Pietų Amerikoj irgi kruta. Antifašistai 
leidžia “Momentą” Argentinoj, Buenos 
Aires mieste, leidžia “Darbą” Urugva
juj, Montevidėjaus mieste. Susikaupę 
klausom radijo pranešimų.

Siekiam ir mes čiukuro: Amerikos lie
tuvių demokratinis suvažiavimas vyksta 
Brukline 1943 m. gruodžio 17-19 d. 312 
delegatų svarstome savo veikimo takti
ką. Siunčiame Sveikinimo telegramas 
prezidentui F. D. Ruzveltui. Gauname 
sveikinimų telegramas iš T. Sąjungos— 
nuo rašytojų, nuo kareivių. Savo ruož
tu taip pat siunčiame telegramas J. Pa
leckiui, partizanams, lietuviams raudon
armiečiams.

(Bus daugiau)

Pomidorų plantacijos prie Kauno. Tai 
Pravienos kolūkio laukai.

Ant. Bimbos pilietybei 
ginti aukos

San Francisco, Calif.
LLD 153 kp.........$25.00
San Franciskietė .. 25.00 
B. V. Sutkai.........25.00
V. Burda, San Leandro,

Calif., ............... 20.00
John Baker, Vallejo,
Calif .................... 10.00
J. ir M. Ginaitis, Santa

Clara, Calif.........5.00
A. Cneesh, San Francis

co, Calif...............5.00
V. Kubilius, San Francis

co, Calif............... 3.00
E. Winup ..........  1.00
A. Norkienė ......... 1.00

La Porte, Ind.
LLD 36 kp..............$5.00
M. ir A. Bacevich .. Jj!00 
St. ir M. Smitai .... 5.00 
St. Jankauskas .... 1.00

Brooklyn, N. Y.
Moterų klubas ... $15.00 
P.' Višniauskas ... 10.00
W. O. Baltrušaičiai 10.00
E. Kasmočienė .... 2.$9 
Veronika Šibeikienė 2.00 
O. Walmus ............. 1.00

Chicago, Ill.
A. Bimbai ginti prakalbų 

aukos $487.

Joseph Jordan, Three
Bridges, N. J.......... $10.00

Eleonora Belekevičienė,
Brighton, Mass.........10.00

Baltimore, Md.
Kupiškietė ......... $l(h00

J. Urbutis............ aA)O
J. Unkul ........ '..... 5.00
B. Petraitis ........... 3.00
M. Seimis ............... 2.00
J. Stanys ..............  2.00
P. Paserskis........... 1.00

Miami, Fla.
Ignas Savišauskas $20.00
Helen Martin .. ... 2O.jgp

Antanas Rakoža, Water
bury, Conn.................. 2.00

E. K. Newjersietis . $5.00
Detroit, Mich.

A. Bimbos prakalbose su
rinktos aukos. (Aukotojų 
vardai tilpo korespondenci
joje) ...................... $125.00

Per L. Kavaliauskaitę
Miamės Laisvietis $20.00
Walter Jak ubauskas, 

Santa Rosa, Calif. ... 8.00
J. Linda, Douglaston,

Long Island ............... 5.00
Antanas Drobus, StevenM- 

ville, Mich.................... 5.00
John V. Palskis, Scotts

ville, N. Y...................... 5.00
Nellie DeSchaaf, Chica

go, Ill........................... 5.00
H. Višniauskas, Chicago,, 

Ill........................   3.00
Chas. Vachunas, Harris

burg, Ill.......................... 3.00
Joseph Jackim, Shelter 

Island, N. Y.................. 3.00
K. Žemaitienė, Roches

ter, N. Y........................2.00
F. Kontenis, Rochester,

N. Y............................. 1.00

Širdingai ačiū už aukai? 
ir už pasidarbavimą.

Atitaisau klaidą: “Lais
vės” Nr. 27, balandžio 3 d. 
turėjo būti pažymėta M. ir 
J. Barnett iš Hartford, 
Conn., $10. Atsiprašau M. ir 
J. Barnett.

Čekius ar money orders 
prašau išrašyti B. Kershu- 
lis vardu ir siųsti A. Bim
bos pilietybei ginti komite
tui, 102-02 Liberty Avė, 
Ozone Park, N. Y., 11417.

Sekr. J. Grybas

Maskva. — TSRS sutiko, 
kad Pakistano civilinįai 
lėktuvai iš Karačio skrisi 
per tarybinę teritoriją y 
Londoną.

La Paz. — Tarp Čilės ir 
Bolivijos pasienio sargų 

, įvyko susišaudymas.

4 pusi, Laisvė (Liberty) Antr., balandž. (April) 14, 1964



Prisiminus Napoleoną 
Vaitekūną

N apoleonas V aitekūn a s 
amžinai ilsisi Detroit, 
Mich., kapinėse, greta savo 
mylimos žmonos Onos. Jis 
gimė ir augo Lietuvoje Jut- 
konių kaime. Baigė rusų 
pradinę mokyklą ir, gerai 
išmokęs rusų kalbos, buvo 
išvykęs į Rusiją darbams. 
Bet tada uždarbiai ten bu
vo maži, tai grįžo į Lietu
vą, o iš Lietuvos išvyko į 
Buenos Aires miestą, Ar
gentinoje. Ir ten buvo sun
ku nemokant ispanų kal- 

Napoleonas Vaitekūnas 
bos. Teko daug vargo pa
nešti. Ten pagyvenęs apie 
septyneris metus vėl grįžo į 
Lietuvą.

Paskui leidosi į Jungti- 
, nes Valstijas. Atvyko į Ra

cione miestą, v v 
vstfstijoje, o iš ten persikėlė 
į Detroitą, kur ir apsigyve
no pastoviai. Dirbo Fordo 
dirbtuvėje, priklausė prie 
unijos, taipgi Lietuvių Li
teratūros Dra u g i j o s 52 
kuopos, ’ skaitė pažangiečiu 1
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spaudą, įsigijo namą n ap- rep<aiaj nebuvo sutvarkyti.
sjpedęs su Ona Puronaičių 
laimingai gyveno.

Bet štai nelaimė—Ona 
susirgo ir mirė. Tas Napo: 
leoną labai sukrėtė, o čia 
jau atėjo ir senatvė. Liūd
nas gyvenimas, sveikata 
silpnėjo. Po kiek laiko gavo 
šoką, tas jau visai sveikatą 
pakirto, kad ir daktarai ne-

■ Patekęs į tokią padėtį pa
sirinko J. Povilaitį savo 
globėju (“apekūnu”) ir ant 
jo vardo padarė testamen
tą. Bet po kiek laiko Povi
laitis mirė, tada pasirinko 
tŲz globėją J. Ginaitį, vie-

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Evai Kuncienei
(New Haven, Conn.)

Liūdna Trimetine Sukaktis

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Juozui, 
dukroms Evai Raid ir Alice Dill, anūkams, vi
siems giminėms ir draugams Lietuvoje ir čionai.

Ilsėkis, mūsų geroji drauge.
K. ir A. Sholiunai
J. ir®. Sholiunai
V. ir E. Valley

1964 m. balandžio 16 d. 
sukanka treji metai 

kai mirė

Didžiu gailesčiu savo šir
dyse prisimename šią 

liūdną sukaktį.

PETRAS
NORKUS

GLEN ELLEN, CALIF. 
(San Francisco apylinkė)

MIRUS

Bernardui Zalogai
Mes reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, 

žmonai Onai Zalogienei, dviem , dukrom, žentui, 
anūkams ir proanūkiams. Taipgi giminėms ir 
draugams šioje liūdesio valandoje. Gaila netekus 
nuoširdaus ir gero žmogaus.
R. M. Mijat
B. V. Sutkai
A. V. Taraškai

pas

pa-

nok tas persikėlė gyventi į 
Kaliforniją.

Tada jis apsigyveno 
Stasį ir Verą Junius, 
niai, nors ir skirtingų
žiūrų-religiniai, bet Napo
leoną gražiai prižiūrėjo. 
Jis man rašydamas laiškus 
visada juos gerbė, kad tei
singi ir geri žmonės. Pas 
juos jis išgyveno apie sep
tyneris metus. Sulaukęs 83 
metų amžiaus susirgo ir li
goninėje mirė.

Lietuvoje paliko pusbro
lį Samparijoną Vaitekūną 
ir jo šeimą, pusseserę Ur
šulę Baltušonienę su šeima. 
Brocktone pusbrolį Joną 
Vaitekūną. Paliko dvi pus
seseres—Oną ir Barborą su 
jų šeimomis.

Napoleonas buvo taupus, 
mokėjo gyyėhti, nerūkė ir 

' svaigalų negėrė, todėl pali- 
• ko santaupų. Jo turto glo
bėja buvo advokatė Stefanė 
Masis. Ji reikalus sutvarkė 
teisingai. Kas jai už profe- 
sionalį patarnavimą pri
klauso pasiėmė, o kitas tur- j 
tas teko keturiems asme
nims, kaip velionis nurodė 
savo testamente.

Jis gyvas būdamas pa- 
-z --- geidavo, kad laikraštyje 
Wisconsino ' būtų aprašytas jo gyveni- 

i mas ir tilptų paveikslas, i 
' nes Lietuvoje turi daug gi- 
i minių, o į Lietuvą daug ei-- 
į na “Laisvės”, kurią ten 
i žmonės skaito.

Rašinėlis po mirties užsi
vilko, nes nerašiau, kol jo

Napoleonas Vaitekūnas 
nuo kovo 13 dienos amžinai 
jau ilsisi Detroito kapinėse

P. Vaitekūnas, 
• pusbrolis

Philadelphia, Pa.
Penktadienio vakare, ba

landžio 24, Boslover Hali, 
701 Pine St., rengiamos pa
skaitos.

Kalbės dr. Herbert Ap- 
theker iš New Yorko, mark
sistinis teoretikas, rašyto
jas. .

Kviečiame visus dalyvau
ti. J. I).

J. K. Karosai 
0. Davis 
M. Balton

Pittsburgh, Pa.
Svarbus susirinkimas 

ir banketas
Sekmadienį, balaidžio 26 

d., L.M.D. Svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburghe, įvyks 
Lietuvių Kapinių Draugijos 
metinis suvažiavimas. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Yra labai svarbu visiems 
šėrininkams ir rėmėjams 
dalyvauti, nes direktoriai 
išduos pereitų metų veiklos 
raportą. Taipgi bus renka
mi direktoriai 1964 me
tams. Dalyvaudami sužino
site apie draugijos stovi, 
taipgi savo sumanymais 
galėsite įnešti naujo į jos 
gyvavimą.

Po suvažiavimo, toje pat 
svetainėje, 6 vai. vakare, 
bus duota labai skani vaka
rienė. Žinote, kad mūsų ga- 
spadinės pagamina skanų 

1 maistą. Skaniąi pasivalgę 
galėsite plačiai pasikalbėti. 
Prašome pittsburghieči u s 
ir apylinkių lietuvius daly
vauti.

J. Mažeika, komiteto 
iždininkas

Brockton, Mass.
Senas “Laisvės” skaity

tojas Tadeus Vasaris mirė 
balandžio 1 d., Brocktono 
ligoninėj. Šermeninėj buvo 
daug gėlių ir lankytojų. 
Laidotuvės buvo laisvos, 
palydovai į Melrose kapines 
skaitlingi. Atsisveikinimo 
kalbą ant kapų pasakė G. 
Shimaitis.

Jis priklausė prie Šv. Ro
ko draugystės ir ALDLD 6! (April) 19 d., 29 Endicott 
kp. Buvo laisvų pažiūrų, j St. Pradžia 1 vai. dieną.
Mylėjo skaityti laikraščius '' Atėję į šį banketą taipgi 
ir knygas. x I galėsite pamatyti įdomius

Paliko nuliūdime s a v o ; spalvotus paveikslus iš Lie- 
mylimą žmoną Kazimierą,' tuvos.

Į šį banketą atvyks LDS J 
centro sekretorius J. Siur-1 
ba. Jis i 
trumpą kalbą apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą j 
ir parodyti spalvotas nuo
traukas (paveiks lūs) iš 
Lietuvos.

Taigi, tufąsime įdomų 
parengimą. Nepamirškite 
jame dalyvauti. Atsiveskite 
savo draugus ir pažįsta-

Rengėjai

; du sūnus: Ant. Vasarį, jo I 
■c’ žmoną ir du anūkus Livo- 

’ nia, Mieli.; Alb. Vasarį ir jo
žmoną Brocktone.

Reikia atiduoti kreditą 
jo žmonai ir sūnums, 
nfirusį tėvą palaidojo 
vai.

Po laidotuvių visi

lais-

buvo 
Liet. 

Taut. Namą ir tinkamai pa
vaišinti.

Geo. Shimaitis 1 mus.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

AGOTA NORKIENĖ, žmona
ARTURAS, sūnus
OLGA, marti
NADINE, anūke 
ARTHUR, anūkas

BALTIMORE, Md.

Mirus

Onai Paserskienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Petrui 

Paserskiui, jų dukterims ir kitiems jos gimi
nėms.

Mes liūdime netekę malonios draugės.
Petras ir Mildred ščiukai

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-os Apskrities 
konferencija g eg. 17-tą
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 8-tos Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
gegužės 17 d., 110 Street, 
Wilmerding, Pa. Pradžia

pa-

Prašome kuopas gegužės 
mėnesio susirinkimuose iš
rinkti delegatus į konferen
ciją. Būtų labai malonu, 
kad konferencijoje atstovai 
dalyvautų iš visų kuopų, 
kurios priguli prie šios ap
skrities.

LDS 16-tasis seimas atsi
bus šių metų liepos mėnesį. 
Turime pasirūpinti pasiųsti 
nors po vieną delegatą iš 
kiekvienos kuopos, 
žinote, 8-ta Apskriti 
gelbsti kuopoms finansi
niai pasiųsti delegatus į sei
mą.

Po konferencijos bus pa- nemagai išlaidų, reakcionie
riai stengsis jį nupilietinti, 
o tuo pačiu laiku iš Lietu
vos atbėgę žmonės su sutep
tomis žmonių krauju ranko
mis mielai įpilietinami. Tie
siog keista! Vyravo mintis, 
kad A. Bimbos pilietybės 
vis tik nepavyks atimti.

Išrinkta komisija daryti 
rinkliavą bylos vedimui. 
Vietoje sudėta arti šimti
nės.

Kitas tarimas, tai pasvei
kinti “Vlinies” dalininkų su
važiavimą su $800. Išrink
tas ir delegatas J. P. Mille- 
ris.

Nemenkai kalbėta apie 
įsigijimą knygų iš Lietuvos. 
Nariai davė skirtingus pa
siūlymus, kaip gauti kny
gas. Pagaliau, žinant, kad 
įvairių knygų galima gauti 
“Vilnies” leidykloje, nerei
kės jų traukti iš Lietuvos. 

[Valdyba žada gauti knygų 
. i ,. i katalogą ir iš jo parinks pa- 

Kiį' siūlymus susirinkimui, kiek
i ir kokių knygų užsakyti, 
i Skaiytas laiškas iš LMS 
Centro, kuriame raginama 
rinkti delegatus į būsimą 
LMS suvažiavimą Niujorke 
liepos mėh. Kadangi laiko 
dar daug, tad palikta seka
miems susirinkimams svars
tyti. Tuomet bus apkalba
ma ir LLD Centro šaukia
mas suvažiavimas, jo svei
kinimas ir gal delegatų rin
kimas.

Susirinkimas praėjo pa
vyzdingoje nuotaikoje ir 
brandus tarimais.

Po susirinkimo buvo iš
duoti skanūs pietūs; daug 
pašaliečių žmonių prisirin
ko pietus valgyti- su kuopos 
nariais. Pramogų komisiją 
tas labai surūpino, kaip rei
kės tokią minią žmonių pa
vaišinti. Pagaliau sumani 
komisija tuojau gavo dau
giau maisto, ir visi kuo ska
niausiai pavaišinti.

.Šiame susirinkime jau da
lyvavo draugų Puišių šei
ma. Pirmiau M. Puišienė 
sveikatoje buvo pašlijusi, o 
dėl jos ligos ir kiti šeimos 
nariai negalėjo dalyvauti 
susirinkimuose ir pramogo
se. Džiugu, kad jos sveika
ta, nors lėtai, taisosi. Tru
putį suliesėjusi, bet gražiai 
atrodo. Dabar kitų draugų : 
pasigendame, tai Juddžen- 

! tų. M. Judžentienė, gyve- 
', nanti 2514 — 59th St., So.;

Gulfport, Fla. (St. Peters- 
burgo priemiestis), nesijau
čia gerai, lanko daktarus.' 
Linkime jai greitai susveik- 
ti ir vėl kartu su visais pra
mogose ir visur tarp žmo
nių linksmintis.

Svečiai retėja
Kai tik Floridoje oras pa

sirodė pilnai vasariškas, 
svečiai turistai patraukė į 
šiaurę, į namus, o kiti tik 
pasisvečiuoti. Dabar gau
name nuo jų laiškus, kad

teikta gardi vakarienė toje 
pačioje salėje. Kaip jau ži
noma, mūsų apskrities me
tinė konferencija laikoma 
LDS 37 kuopos salėje, Wil- 
merdinge, ir tuo metu būna 
surengta vakarienė. Visuo
met delegatai ir svečiai bū
na šiltai priimti.

Pirmininkas,
J. Mažeika

Worcester, Mass.
Ateikite pamatyti 

spalvotus paveikslui 
iš Lietuvos

LDS 57 kuopa rengia 
banketą (pietus) balandžio

29 Endicott

ST. PETERSBURG, FLA
Geri tarimai

Balandžio 5 d. LLD 45 kuo
pos susirinkimas buvo skait
lingas. Pradžioje kuopos 
organizatorius A. Pakš y s 
padėkojo nariams už jam 
suteiktą užuojautą jo ligo
je (buvo operuotas).

Išklausius valdybos ir 
pramogų* komisijos rapor
tus, knygius A. Ruse c k as 
atsistatydincy nuo pareigų. 
Jo vieton savanoriškai ap
siėmė dvi draugės — V. Si
monienė ir K. Pakšienė. Ti
kimasi, šios draugės knygy
no reikalus praves gražiau
siai.

Apkalbėjus kuopos vidi
nius reikalus, prieita prie 
pasinio j imo A. Bimbos nu- 
pilietinimo klausimo. Atro
do, jog A. Bimbos byla ne
bus lengva laimėti, padarys

pas juos buvę sniego, 
perdaug anksti išvyko, na
mo. c

J. ir M. Milleriai išvyko 
prieš Velykas. Rože Samu- 
lionienė išvyko į Čikagą su
tvarkyti savus reikalus, Ru
denį ji liks mūs nuolatinė 
gyventoja. Jonas Stąpęįkas 
išvyko namo į Rochester^ N. 
Y., pas savo žmoną, kuri 
grįžo anksčiau. Juozo Šo- 
liūno anūkai Dorothy ir Bil
lie išvyko į Connecticut.

Ne visus pavyksta sužino
ti, kai išvyksta, taip pat ne 
visus tenka sužinoti, kai jie 
į šį miestą atvyksta.

LLD 45 kuopos moterys 
buvo suruošusios parke prie 
ežero pikniką, kaip ir išleis
tuves svečiams, bet ištikęs 
smarkus vėjas piknikauto- 
jus išvaikė.

Margučių parengime kovo 
29 d. dar sutikome iš toliau 
svečių, būtent, Nikį Pakal
niškį iš Čikagos, jo giminai
tį A. Dičkų iš New Jersey, 
L. Juškienę (J. ir M. Juškų 
marčią) iš Neiujorko, Pet- 
ricią Kručką iš Wilksbario 
ir Al. ir M. Washingtonus 
iš Poughkeepsie, N. Y. Pa
starieji svečiavosi trumpai 
pas V. ir E. Valley.

Kuopos narys J. Vaišvila 
išvyko į IVTaine valstiją pa
buvoti ten visą vasarą.

Vikutis

LDS Centro Valdybos 
rinkimų klausimu

Apie tai, kas liečia LDS 
Centro Valdybos rinkimus, 
plačiai rašo LDS organas 
“Tiesa”. Jis nurodo, kad dėl 
sekančių dvejų metų Cent
ro valdybos yra nemažai 
kandidatų ir yra iš ko na
riams pasirinkti..

Pereitame LDS Seime, 
įvykusiame 1962 m. liepos 
pradžioje, Detroit, Mich., 
delegatai pageidavo, kad į 
Centro Valdybą būtų iš
rinkta daugiau čia gimusių 
jaunesnio amžiaus narių. 
Tai dabar turime sekamiem 
rinkimams paka n k a m a i 
kandidatų.

LDS nariai, tačiau, turė
tų žinoti, kad nepadarytu
me klaidos, kad neišbalsuo- 
tume visus naujus į Centro 
Valdybą. Aš siūlyčiau iš
rinkti į Centro Valdybą ne 
daugiau tris naujus narius. 
Rekomenduočiau LDS kuo
pų susirinkimuose balsuoti 
už sekamas naujas kandi- 
dates: LDS sekretoriaus 
vietai —O. Yakštis; 2-rojo 
vice prezidento vietai — 
Eliz. Galore, 37 kp. narė.

Šios kandidatės yra tin
kamos šioms vietoms, čia 
gimusios ir augusios. Jos 
yra veiklios ir gerai prasi
lavinusios, darbuojasi savo 
LDS kuopose.

J. M.

DRAUGIŠKŲJŲ TEISMŲ 
ATSTOVŲ SĄSKRYDIS.

KAUNAS. Čia įvyko ra
jono draugiškųjų teismų 
narių sąskrydis, kuriame 
dalyvavo apie 220 žmonių.

Pranešimą apie draugiš
kų teismų nuveiktą darbą 
1963 metais ir jų uždavinius 
komunistiškai ;auk 1 ė j a n t 
darbo žmones padarė rajo
no vykdomojo komiteto pir
mininkas R. Tatalas. Dis
kusijose pasisakę draugai 
pateikė konkrečių, pasiūly
mų, kaip pagerinti draugiš
kų teismų darbą auklėjant 
darbo žmones.

Sąskrydyje kalbą pasakė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
sekretorius S. Naujalis.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female
■ M. .......... ................. ■—lll.lll ■■ «

General Housework. No cooking.
2 children age 5 and 9. Own room. 
Must be experienced with references. 
Live in or sleep in few nights. 
Good home in Mt Airy. CH. 8-4961.

(29-30)

HOUSEKEEPER. Sleep in. Over 
25. Experienced. Help with gene
ral housework and care of 4 child
ren. Own Room; TV. Willing to 
work week-ends. $130 mo. to start. 
Call 609-877-8780. 

t
(30-31)

WOMAN. Live in own room. 
Cooking. Light housework, some 
child care. Experience and refer
ences required. Salary open. Ambler 
area. MI. 6-6725.

(30-32)

HELP WANTED MALE

BODY SHOP FOREMAN.

12-man shop, salary plus bonus.
Call Cheater Lincoln-Mercury.
TR. 6-2501 for appointment.
Mr. Murphy or Mr. Fisher.

(30-33)

Iš Lietuvos
MAŽIEJI DAILININKAI

KAUNAS. Moterų tary
bos iniciatyva, komunistinio 
darbo įmonės — “Sanito” 
fabriko raudonajame kam
pelyje surengta vaikų dai
lės darbų paroda. Piešiniuo
se atsispindi gyvenimas, 
meilė gamtai, pasididžiavi
mas mūsų kosmonautais, 
statybomis..

Žodį “taika”, kuriuo buvo 
pavadinta įmonės darbuo
tojų vaikų piešinių parodė
lė, kiekvienas mažylis su
prato savaip. Štai “Sani
to” fabriko inžinierės I. 
Stankevičienės aštuonerių 
metų dukrelė Danguolė sa
vo darbeliu teigia, jog tai- 
'ka,‘ tai 
je žemėje... Galeno cecho 
viršininko pavaduotojas O. 
Lekavičienės penkerių me
tukų sūnelis piešia ilgakak
lį kraną, kuris kelia plytą 
po plytos į didelio namo 
statybą.

Laki vaizduotė, busimojo, 
dailininko žvilgsnis atsL . 
spindi L. Januškevičiūtės, 
L. Daniūnaitės, V. Daniū- 
no, V. Dainytės ir kitų dar
beliuose.

Projektavimo institutuo
se, J. Janonio vardo popie
riaus fabrike jau pasirodė 
neįprasti skelbimai —“Vai
kų dailės paroda”...

gėlės, gėlės viso-

NAUJI KULTŪROS 
NAMAI

TRAKAI. Gerą dovaną 
gavo “Vienybės” kolūkio 
žemdirbiai. Čia baigti sta
tyti kultūros namai. Juose 
yra erdvi 400 vietų žiūrovų 
salė, kambariai ratelių dar
bui, biblioteka. Naujas kul
tūros židinys pastatytas vi
suomeninėmis ūkio lėšomis, 
pačių kolūkiečių, jaunimo 
jėomis.

Tai jau ketvirtieji kultū
ros namai, kuriuos rajono 
kolūkiai pasistatydino per
nai.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, Mass.

Metinis Banketas-Piet Gs 
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 57 kuopa Balandžio 19 April, 
29 Endicott St. Pradžia 1 vai. po
piet. Kviečiame visą Šios apylinkės 
visuomenę dalyvauti šiame nepa
prastame bankete, kuriame turėsi
te progą susitikti savo senus drau
gus, kurių per visą žiemą nematėte. 
Taipgi turėsime svečių iš New Yor
ko—LDS Centro.

Rengėjai (29-31)

,ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 13 d., 2:30 
popiet. Kviečiame visus narius da
lyvauti. Bus išduotas raportas iš 
apskričių komiteto posėdžio.

Jaskevičius, sekr. (29-30)

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., balandž. (April) 14, 1964 >



LIETUVA ir UKRAINA
Lietuvis rusą, baltarusi, 

latvį, estą, visų tarybinių 
nacijų atstovus vadina savo 
broliais. Jam broliai ir uk
rainiečiai. Ir ne vien dėl 
to, kad Dašavos dujos varo 
galingiausią Lietuvoje Vie
vio elektrinę, kad Donbaso 
anglis šildo Lietuvą, kad iš 
Žitomiro akmens iškaltas 
paminklas Pirčiupyje, ku
rio autoriui, jaunam skulp
toriui G. Jakuboniui paskir
ta šių metų Lenino premija. 
Ir ne vien dėl to, kad Ukra
ina gauna iš Lietuvos ne
maža pramonės produkci
jos.

Kai skirtingų nacijų žmo
nės laiko save broliais, tai 
reiškia, kad esama kažko 
daugiau, negu ūkinis ben
drumas ir ekonominiai ry
šiai.

Tarybinių socialistinių 
tautų santykiai yra broliš
ki. Mūsų tautas sieja ben
dri siekimai ir bendras dar
bas, bendras atskiro žmo
gaus ir atskiros tautos ver
tės supratimas. Šiame ben
drume glūdi tarybinio pa
triotizmo esmė. Tarybų ša
lyje materialines ir dvasi
nes vertybes kuria darbas 
žmogaus, nepaisant kokiai 
— didelei ar mažai — tau
tai jis priklauso.

Lietuvoje apie ukrainie
čius sakoma, jog tai darbš
ti ir kultūringa tauta. Pa
gal 1959 m. visasąjunginio 
surašymo duomenimis, Lie
tuvoje gyvena 17,5 tūkst. 
ukrainiečių, iš jų 15,5 tūkst. 
gyvena miestuose. Būdinga 
tai, kad iš visų Lietuvoje 
gyvenančių tautybių ukrai
niečių išsilavinimo lygis 
yra aukščiausias. Vidutini
škai Lietuvoje tūkstančiui 
gyventojų tenka 188 žmo
nės, turintieji aukštąjį ir 
vidurinį išsilavinimą; tiio 
tarpu tūkstančiui ukrainie
čių tenka 543 žmonės, tu
jintieji tokį išsilavinimą. 
Tai daugiausia pramonės ir vįų rašytojai dalyvavo lie-

klasikų kūriniai, bet ir išti
sa eilė šiuolaikinių ukrai
niečių rašytojų — P. Tyči
nes, A. Korneičiuko, M. 
Rylskio, J. Galano, V. Va- 
silevskos, O. Gončiaro, M. 
Stelmacho, N. Rybako, V. 
Sobko, S. Tudoro ir kitų 
plačiai žinomi Lietuvos 
skaitytojams. Jie yra išlei
džiami tūkstantiniais tira
žais ir greitai išperkami.

1962 m. gegužės mėnesį 
Lietuvoje įvyko Ukrainos 
kultūros dienos. Vilniuje su 
dideliu pasisekimu tada bu
vo demonstruojami ukrai- 
nietiški kino filmai ir praė
jo rašytojo diena. Didžiau
sioje Vilniaus salėje — Val
stybinėje Filharmonijoje — 
įvyko ukrainiečių ir lietu
vių literatūrų draugystės 
vakaras. Ukrainos kultūros 
dienų dalyviai lankėsi Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir kituose Lietuvos miestuo
se. Vilniuje, Vingio parke, 
specialioje dainų šventės es
tradoje, įvykęs Ukrainos 
meno meistrų atsisveikini
mo koncertas virto
niečių ir lietuvių tautų 
draugystės šventė. Tą pa
čią dieną aikštėje prie Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
įvyko dvieji] tautų draugy
stės mitingas, skirtas ati
dengti didžiojo ukrainiečių 
tautos dainiaus Taraso Šev
čenkos memorialinei lentai. 
Bronzinėje lentoje įrašyta, 
kad universiteto rūmuose, 
dailininko J. Rustemo stu
dijoje T. Ševčenka mokėsi ■ 
tapybos. Ta proga Ukrai
nos liaudies choras, vado
vaujamas TSRS liaudies

Vienintelė meilė
Nors dar ir dabartiniais

Prieš šimtą metą
Vilniaus valstybinio V.

Kapsuko vardo universite- laikais pasitaiko tokių atsi- 
to mokslinėje bibliotekoje j tikimų šeimose, kur tėvai 
yra saugomi seni laikraš-1 bando tvarkyti savo vaikų 
čiai, kurių lapai jau pagcl- vedybas pagal Į . . s. • T T • 1 • V _ 1 • [ savotiškas 

išvadas ir galvosena s.tę. Prieš šimtą metų Vil
niuje ėjo laikraštis rusų Anksčiau gi buvo dar griež- 

vestnik”. j čiau palaikomas šis senas 
paprotys. Tačiau ne visuo
met tėvams 1 
sutvarkyti savo vaikų ve
dybas taip, kaip jiems pa
tinka.

Panašų pavyzdį pamaty- 
uuvv sime Aido choro operetėje 

gauta per 8 valandas, o at- ’ “Pauletta”, kur Elena Pra
stumas ^arp tų miestų yra | zauskienė, vaidindama Pau-

kalba “Vilenskij 
Įdomu pavartyti 
paskaityti, ką jis

1864 m. sausio 
raštis pranešė, kad pradėjo
veikti Sibiro telegrafo lini
ja. Pirmoji telegrama iš Ir
kutsko į Peterburgą buvo 
gauta per

rašė.
23 d. laik-

ukrai-

5,700 varstų. Iki to laiko 
laiškas iš Peterburgo į Ir
kutską ėjo 24 paras. Įdomu, 
jog šis pranešimas spaudo
je buvo paskelbtas praėjus 
net pusantro mėnesio po 
įvykio. Verta pažymėti, jog 
dabar tarybiniai lėktuvai 
TU atstumą tarp Irkutsko 
ir Leningrado nuskrenda 
greičiau, negu telegramos 
prieš 100 metų.

1864 m. Vilniuje buvo pa
plitusios infekcinės ligos. 
Raupais sirgo 158 vaikai, 
šiltine—243 žmonės, iš ku
rių mirė 23. Buvo daug su
sirgimų plaučių tuberkulio
ze, kuri tais laikais baigda
vosi mirtimi. Vilniuje dau
gėjo susirgimai sifiliu. Bu
vo net 664 atsitikimai.

Spauda tuomet lietė ir 
mokslo klausimus. Antai

Ona Stonkiene grįžo į 
Tarybų Lietuvą

Prieš ketverius metus niu- 
jorkiškė Marija Diržienė 
parsikvietė iš Lietuvos savo 
senutę motiną, Oną Stan- 
kienę., Ją amerikoniškai ap
rengė, valgydino, viską da-

pasisekdavo fė, kad motinai iš tikrųjų

Elena Brazauskiene

čia būtų smagus, linksmas 
gyvenimas. Mat, Diržiai yra 
kriaučių kontraktoriai, biz
nieriai,—jie turi ištekliaus.

Bet Onos Stankienės visa 
tai nesužavėjo. Ji čia labai 
n u o b o d ž i a vo.* Svetimas 
kraštas, visur girdima sve
tima kalba jos nesužavėjo, 
nepatraukė. Ji labai ilgėjo
si savų, paliktų Lietuvoje, 
ilgėjosi savo gimtosios že
mės, motinos Lietuvos, kur 
ji užaugo, kur dirbo ir pa
seno, kur ji norėtų ir amži
ną poilsį susirasti.

Ir Ona Stankienė vis kal
bėjo, vis sakė savo dukrai 
ir žentui, ir anūkams:

)

—Aš grįšiu į savo gim
tąją žemę, į Tarybų Lietu
vą, aš čia nebūsiu, nes, anot

lettos rolę, išdrįsta pasi
priešinti prieš savo tėvą, 
kapitoną Bordo. Ji išeina 
prieš tėvo valią ir
su tuo, kuris ją myli, kuris 
yra jos vienintelė meilė...

Elena Brazauskienė jau 
kaip buvo rašoma: “Pasku- vaidina veikaluose ir opere- 
tiniuoju metu žemės ūkis tėse per eilę metų ir mūsų 
padarė didelį šuolį dėka i publika gerai pažįsta ir 
mokslo pasiekimų. Fizika, įvertina jos jautrią vaidy-

Iš laiškų
Jau praėjo Velykos Lietu -

• on-dveda v°ie> tailJgi Pragj° melagių d IJoJ. V C tlčl -«• i i -i v • • ••x . rl •» n h d I m n rl r; i a ivi i m i

mokslo pasiekimų. Fizika, įvertina jos jautrią vaidy- 
I be garo jėgos, pateikė mums bą. Jinai talentinga daini- 
ir drenažą, išmokė dirbtiniu ninkė ir aktorė—ji atitin- 
būdu drėkinti laukus ir pie-] karnai 
vas.. • Chemija padarė di-1 šioje operetėje.

atitin-
užsirekomenduos ir

name-poeto, čia ne mano 
liai. •.

Dukra visa darė, kad mo
tinai gyvenimas čia būtų 
geras, kad Amerika jai pa
tiktų. Bet senutei Onai 
Stankienei visa tai nepati
ko.

—Pamačiau, kaip jūs čia 
gyvenate, pamačiau Ameri
ką, na, ir man to užtenka. 
Dabar, vaikai, aš tikrai grį
šiu savo gimtojon žemėn, 
numylėto n Tarybų Lietu
von.

Ir Ona Stankienė tai pa
darė.

Š. m. balandžio 6 d. senu
tė, lydima savo dukros ir 
anūkėlių, sėdo į Sabina lini
jos lėktuvą ir grįžo į Lietu
vą, pas savuosius, kad dar 
šį pavasarį pasidžiaugtų ge
gutės kukavimu ir labai ža
vinga Lietuvos gamta.

Taip, Ona Stankienė grįžo 
gimtojon šalin, kurią viso
kie lietuviškieji “veiksniai” 
taip niekina, taip begėdiš
kai purvina. Ns.

DĖL 1-OSIOS GEGUŽĖS

Nuoširdi padėka
Sausio 22 d. mane buvo 

ištikęs širdies priepuoliSktfA 
kurio visą, laikotarpį.iki 
šiol teko būti visiška ligone. 
Džiaugiuosi, kad šiuo tarpu 
jau šiek tiek galiu vaikščio
ti ir galėjau savo LDS kp. 
susirinkime būti.

šiuomi noriu pareikšti 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie mane lankė asmeniš
kai ar laiškais. Gaila, jog 
ne visus asmeniškai lankiu
sius susitikau —pasitaikius 

’ateiti tuo laiku, kai aš vie
na bute, kartais negalėda
vau nueiti atidaryti duris. 
Nors buvo gaila, kad susi
tikti lankytoją negalėjau, 
vis vien buvo malonu žino
ti, kad kas nors lankė.*^

Dėkoju visiems.
K. Karpavičienč

Pasveikinkime

žemės ūkio specialistai. Tai 
Ukrainos inteligentijos da
lis, dirbančioji Lietuvoje.

v . . ...Lietuvių tauta įstojo į so
cializmo kelią 20 metų vė
liau negu Ukraina, ir vien 
jau dėl to nesuspėjo tiek pa
siekti švietimo bei kultūros 
srityje, kaip jos broliai prie 
Dniepro. Betgi tuo nenori
ma pasakyti, kad lietuvių 
tauta nebūtų turėjusi savo 
aukštos kultūros. Socialis
tinė kultūra skiriasi nuo 
klasiniu visuomeniniu for
macijų kultūros tuo, kad ji 
vystosi savitarpio turtini
mo pagrindu, kad ji pri
klauso visai liaudžiai.

Kapitalistinėje Lietuvoje 
mokslas ir menas rūpėjo 
nedaugeliui. Lietuva turėjo 
žymų dailininką M. K. Čiur
lionį, bet neturėjo jo pa
veikslų žiūrovų, turėjo 
XVIII amžiaus literatūros 
klasiką K. Donelaitį, bet 
maža jį kas skaitė, nes be
veik pusė gyventojų nemo
kėjo skaityti. Kultūros dar
buotojai stovėjo kaip vieni
ši ąžuolai, išaugę vazonuose 
ir neįleidę šaknų į žemę. 
Kaip kyla lietuvių tautos 
išsilavinimo lygis, matyti iš 
šių skaičių: 1897 m. Lietu
voje buvo raštingų žmonių

® -te*
Kaip žinia, dienraščio 

“Vilnies” suvažiavimas 
ivyks gegužės 3 d. Svarbu, 
kad jis būtų didelis ir entu
ziastiškas. Aišku, kad mes 
negalėsime asmeniškai su
važiavime dalyvauti' Bet 
kiekvienas mūsų galime su
važiavimą pasveikinti su 
doleriu kitu dienraščiui pa
ramos. Na, o parama laik
raščiui visuomet labai rei
kalinga.

Vilniečių laikraščio suva
žiavimo sveikinimas yra 
jau sena ir graži tradicija. 
Nepamirškime jų ir šiemet!

MINĖJIMO
New Yorkas — Labor 

Press Club nusprendė Ge
gužės Pirmosios susirinki
mą laikyti Union Square 
aikštėj penktad., gegužės 
1 d., nuo 4 iki 7 vai. popiet. 
Išrinko komitetą, k u r i s 
ruoš susirinkimą ir pasiun
tė miesto pareigūnams lei
dimo prašymą.

; diena — balandžio pirmoji 
Dabar jau reikia sakyti tei- ; 
sybę. Per šventę bažnyčio
se žmonių mažiau, bet ne
mažiau, gal n^t daugiau 
žmonių restoranuose ir vi
sokiose be iškabų užeigose.

Po kaimus dar pasitaiko 
naminės mėgėjų. Kaipgi 
galima per Velykas neišger
ti! Tik žiūrėk, jau ir eina 
apsikabinę, d a i n u o d a mi, 
ypač kavalieriai. Viskas 
tvarkoje!

Švenčia būtinai dvi die
nas, o kiti net tris. Iš ko jie 
baliavoja? Ogi uždirba ne- i 
mažai, o, be to, yra daug 
tokių, kurie turi po dvi ir į 
po tris tarnybas.

Štai Valkininkų geležin
kelio stotyje L. V. dirba ieš
mininku ir krovėju vietos 
orso krautuvėje, vadinasi, 
dvi algos. Jo žmona krau
tuvėje valytoja. Namas po
niškas, su visais patogu
mais.

Kitas dirba geležinkelių 
ryšių monteriu ir gamtos 
apsaugos inspektoriumi, tai i 
irgi dvi algos. Turi radiją 
ir televizorių. Kai ateina 
vagonai krovinių, žmonės į 
samdomi iškrauti. Už ke-1 
turašio vagono iškrovimą 
moka 36 rublius, o dviese 
galima iškrauti per 6 valan
das. Tai kodėl negerti, jei 
geras ūpas ir saldžios lū
pos..-

Darbininkų pas mus vi
suomet trūksta, nes visi už
siėmę kitais darbais. O A- 

imerikoje, sakoma, yra be- 
| darbių. Tai atsiųskite mums t 
čia tu žmonių darbininku, i

V. Tatarelis
Valkininkai

Pranešimas!
‘ OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės £4.ith. 
Bldg. Corp.) direktorių susieki
mas įvyks šeštadieni, balandžio 18. 
Pradžia 6 vai. vakare. J. G.

(30-31)

Panama. — I Panamos ’ 
respubliką jau sugrįžo 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius. Grįžta ir įvairūs 
biznieriai.

artisto. G. Veriovkos, pąki- liausią pertvarkymą cuk- 
liai atliko dainą Paliki- raus gamyboje, suprastino 
mas , T. Ševčenkos žodžiais, i Spįrįto distiliacijos būdą, at- 

Lietuvių kultūros dienos į skleidė naujus būdus gauti 
ruošiamos Ukrainoje. 1963 ■ iš medžio dervą ir terpeti- 

ną.”
Didelis tuometinio medici

nos mokslo pasiekimas buvo 
naujo gydomojo preparato 
pepsino išradimas. Laik- 
raštisi rašo, kad jį atrodo 
vienas prancūzų medikas. 
Pepsinas reikalingas virški
nimui ir vartojamas kaip 
vaistas.

Austras Peteris Miterho- 
feris išrado rašomąją ma
šinėlę. Jis pagamino tris 
modelius, iš kuriu du buvo 
atiduoti saugoti Vienos 
miesto technikos muziejui.

Prieš šimtą metų pasiro
dė pirmasis lietuviškas ka
lendorius; išleistas Lauryno 
Ivinskio.. Tituliniame lape 
rašoma: “Kalendorius taj 
ira: Metskajtlus ukiszkasis 
nuog užgimimą wieszpaties 
1864. Metu pribuwiniu, tu- 
reneziun 366 dienas, kuriame 
ira: Atsitikimai garsesnie- 
jej. Szwentes Rimo-Katali- 
kų Senowes ir Naujoses ga
dinęs. Pridiejimas su wiso- 
kiomis žiniomis ir Rodiklas 
saules tekiejimo ir užsilej- 
dimo.” Kalendoriuje pateik
tųjų “garsesniųjų atsitiki
mų” tarpe sužymimi vargo
nų, muzikos gaidų, popie
riaus, parako, patrankų ir 
bombų išradimai, pašto įve
dimas, pirmųjų jūros žemė-

liai atliko dainą “Paliki- raus gamyboje, suprastino

m. gegužės mėnesį Lenino 
premijos laureatas poetas 
E. Mieželaitis ir kiti lietu-

tuvių literatūros savaitėje 
Ukrainoje, kuri tapo broliš
kų tautų švente. Užgorodo 
miesto gatvė buvo pavadin
ta lietuvių kultūros klasikės 
J. Žemaitės vardu. Žino uk
rainiečiai ir tarybinių lietu
vių rašytojų S. Nėries, P. 
Cvirkos bei kitų kūrybą.

Tarp Lietuvos ir Ukrai
nos yra glaudūs moksliniai- 
techniniai ryšiai. Lietuvos 
ir Ukrainos mokslininkai 
sandraugoje su Rusijos Fe
deracijos ir kitų tarybinių 
respublikų mokslininkais 
sėkmingai sprendžia dauge
lį mokslo bei technikos pro
blemų, turinčių aktualią 
reikšmę Tarybų Sąjungos 
Liaudies ūkiui, materiali
nės-techninės komunizmo 
bazės kūrimui.

J. Jurginis

Operetė “Pauletta” bus 
, suvaidinta gegužės 3 d., 
sekmadi e n į, S c h w a b e n 
Hali., Brooklyne. Pradžia 3 
vai. p.p. Bilietas kainuos 
prie salės kasos $1.75, o nu
sipirkus iš anksto—užsimo
kėsite tik $1.50. Tad pasi
naudokite proga įsigyti bi
lietus anksčiau.

Sveikina

H. F.

Greetings from West In
dies —

Margaret & Anthony
Petrick

MIRĖ
šeštadienį, balandžio
mirė ilgametis Maspetho 

gyventojas Petras Petronis. 
Jo kūnas pašarvotas ten 
pat, Maspethe. Bus palai
dotas antradieni, balandžio 
14 d.

Kai gausime apie velionį 
smulkesnių žinių, parašysi
me

11

plačiau.

BANKETAS
Rengia LDS 1-moji Kuopa

Įvyks šeštadienį

Balandžio 18 April
Laisvės Svetainėje

102-02 Liberty Avė., Ozone .Park, N. Y.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. 
Bus geri valgiai ir malonūs pasimatymai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vakarienė $3.50

TTTTmnnnirriTnimTmnniIllIliIllJ

FILMAI IS LIETUVOS

NEPAPRASTA 
SPINTELĖ

KAUNAS. Karo metais 
hitlerininkai nė karto neį
tarė, jog^Senamiestyje, V. 
Kuzmos gatvėje, viename 
rajone rinkdavosi Lietuvos 
partizaninio judėjimo daly
viai. Konspiratyvinio buto 
virtuvėje stovėjo paprasta 
spintelė. Per ją buvo gali
ma įeiti į rūsį, kuriame 
partizanai slėpė ginklus. 
Tame rūsyje ne sykį pabu
vojo Tarybų Sąjungos Did
vyris H. Borisą ir jo kovų 
bendražygiai.

Dabar šios nepaprastos 
spintelės buvusiame konspi- 
ratyviniame bute nebėra — 
ji “pakeitė” savo adresą. 
Spintelė parduota Istori
niam muziejui. Netrukus ji 

skaitė dar negausi, tada papildys Didžiojo Tėvynės 
progresyvioji lietuvių inte- karo ir partizaninio judėji- 
ligentija. Dabar ne tiktai mo Lietuvoje ekspoziciją.

m. — 98,5%.
Kiekvienos tautos nacio

nalinė kultūra ne skiria, bet 
jungia tautas. Ukrainiečių 
rašytojų ir poetų T. Šev
čenkos, -L Franko, Lesės 
Ukrainkos raštai buvo lei
džiami lietuvių kalba dar 
XIX a. pabaigoje ir XX a. 

; pradžioje. Juos vertė ir

Moterą klubo 
susirinkimas

Lietuvių Moterų klubo su
sirinkimas įvyks balandžio 
15 d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” name.

Visos narės būtinai daly
vaukime. Turime daug rei-

Kanbera. — Australijoje 
Kinija pirko 21,000,000 bu
šelių kviečių už $39,000,000.

Bus rodomi iš kolūkių gyvenjmo, iš staty
bos, iš mokslo įstaigų, iš meno veiklos, 

žodžiu, matysite visą dabartinį 
Lietuvos gyvenimą.

BUS RODOMI SEKMADIENI

Balandžio 19 d., 1964
lapių sudarymas ir pan, kaių. p0 susirinkimo ture- 
Kalendorius laike svarbos^ 
niu įvykiu Lietuvoje “už- 
dziejima pirmoses ukinin- 
kystes Moksliniczes (A- 
ronomijos) Rietawo mieste 
Žiamajcziu žiamieje.”

sime ką nors įdomaus—su
žinosime kai sueisime.

Valdyba

Dovanos “Laisvei”
Aleksander ir Margaret 

Valley, Fort Lauderdale, 
Fla., dovanojo “Laisvei” 4 
Namo Bendrovės šėrus.

Už dovanas širdi n g a i 
jiems ačiū.

Visiems LLD 185 kp. na
riams yra svarbu susirinkti 
ir išdirbti planus ateities 
veiklai. Susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 14, 2 
valandą dienos laiku, Lais
vės salėje. Kviečiame LLD 
185 kp. visus narius atsilan
kyti ir naujų narių atsives
ti. Kuopos Valdyba |

KETVIRTO^I
DIDŽIOJI SAVAITĖ

* * * *
Nesusipratimas apie įvykius 

gyvenime, pradeda nepaprastą 
avantiūrą Maskvoje...

EKSTRA: 
“ULANOVA” 

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

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

Tel. PL. 7-2131

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., balandž. (April) 14, 1964

White Horse Tavern Salėj e
86-16 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

*
Pradžia 

3-čią valandą popiet

Įėjimas 75 centai 
asmeniui

Filmus rodys Jonas Grybas *

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Antroji Apskritis
MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.

Rengėjai




