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KRISLAI
Pasaulinė paroda \

Iš tikrųjų, ji nebus pasaulinė 
Pakeitė pavadinimus 
Atsišaukimas

—Rašo R. Mizara —

šią savaitę, balandžio 22 d., 
Niujorke atsidarys Pasaulinė 
paroda (World’s Fair). Ji to
je pačioje vietoje, kur vyko 
1939 metų paroda. _ _
* Ši paroda suruošta atžymė- 

jimui 300 metų nuo to laiko, ■ 
kai anglai jėga atėmė iš hol- 
landų Niujorką, kuris ligi tol 
vadinosi Nieuw Amsterdamu. 
Tai buvo 1664 m. vasarą.

Netenka nei sakyti, kad ši 
paroda turės įdomių dalykų, ]

Labai didėja kovos 
Piety Vietname

Rytoj atsidaro Pasauline 
1964-1965 metų paroda

1 Visų religijų vadai stoja 
už civilinių laisvių bilių

vertų pamatyti. Bus nemaža 
vizitorių ir iš kitų, šalių. Niu
jorko biznieriai tikisi gerokai 
pasipelnyti.

O vis tik paroda nebus to
kia, kokia buvo 1939 metais, 
nes joje nedalyvaus socialisti
nis šalys, nebus Tarybų Są
jungos pavilijono.

Kuriems teko 1939 metų pa
rodą lankyti, gerai žino, kad 
tuomet pati vyriausia atrakci
ja buvo Tarybų Sąjungos pa- 
vilijonas. Jis visuomet būda
vo kupinas žmonių; nei viena 
kita šalis su savo pavilijonu 
nepatraukė tiek žmonių dėme
sį, kaip tarybinė.,

’ Kadaise teko kalbėtis su 
vienu tarybiniu tarn autoj u 
JAV, ir aš jo klausiau, kodėl 
Tarybų Sąjunga atsisakė da
lyvauti 'šioje parodoje?

—Vyriausia kliūtis,—atsakė 
jis,—dar vis tebesitęsiąs šal
tasis karas. Atsiminkite, to
kiai valstybei, kaip Tarybų Są
junga, dalyvauti parodoje su- 
sidaro iškaščių — visa tai gal
th&t atsieitų apie 50 milijonų 
dolerių. Jei politiniai santy
kiai būtų tikrai geri, jei šal
tojo karo ritieriai nebriautų, 
tai Tarybų Sąjungos dalyvavi
mas būtų visiškai pateisina
mas.

• Kaip ten bebūtų, pasaulinė 
paroda be socialistinių šalių 
joje dalyvavimo daug ko nu
stos, ir ji, pilna to žodžio pras
me, nebus visapasaulinė.

Lietuvoje veikia trys didžiu
lės knygų leidyklos:

Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla.

Politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla.

Valstybinė pedagoginės lite-
ratūros leidykla.

Dabar tų leidyklų pavadini
mai bus sutrumpinti. Pirmoji 
vadinsis “Vaga,” antroji — 
“Mintis,” trečioji—“Šviesa.”

š. m. balandžio 12 d. Niu- 
lilrko “Timse” tilpo didžiulis 
skelbimas, kuri apmokėjo 
IJSinergency Civil Liberties 
Committee. ________ ■—

“Jūsų konstitucinės teisės 
yra bevertės, jei demagogai 
gali atimti iš jūs pilietines 
laisves,” skelbė antraštė.

šis komitetas, kurio pirmi
ninko pareigas eina įprofeso- 
rius Corliss Lamont, kovoja 
prieš reakcionierius, už pilnas 
visiems piliečiams konstituci
nes, pilietines teises. Už tei
sę susirinkti, už teisę laisvai 
kalbėti, už teisę keliauti į už
sienį, kurie to nori. /

šiuo metu, kaip žinia, einant 
McCarrano aktu, daugeli) 
žmonių tos teisės paneigtos.

Dar šią savaitę Aukščiausias 
Xeismas žada išklausyti argu
mentus advokatų, ginančių 
Eftjjjabeth Gurley Flynn ir Dr. 
Iierbert Aptheker bylose dėl 
atėmimo iš jų pasportų.

Emergency Civil Rights Com
mittee atlieka didžiulį darbą, 
gindamas piliečių konstituci
nes teises ir pilietines laisves. 
Jie prašo iš visuomenės viso-

Saigonas. — Mekon g o 
upės srityje, netoli Kien 
Lanko, įvyko keturių dienų 
kautynės tarp partizanų 
trijų batalionų (jų batalio
nas turi apie 450 žmonių) 
ir valdžios septynių batalio
nų. Valdžios batalionai yra 
skaitlingesni už partizanų.

Valdžiai gelbėjo Jungti
nių Valstijų 121 karo orlai- 
vyno grupė ir keli desėtkai 
malūnsparnių. Partizanai

Iš visur sveikino
N. Chruščiovą

Maskva. — Proga N. 
Chruščiovo 70-ties metų su
kaktuvių iš viso pasaulio 
jis gavo sveikinimų. Sveiki
no jį darbininkų organiza
cijų vadai, masiniai susi
rinkimai, sveikino socialis
tinės valstybės, sveikino ir 
kapitalistinių valstybių va
dai.

Johnsonas, JAV prezi
dentas, prisiuntė sveikini
mą. Ilgiausi sveikinimą pri
siuntė Kinijos vadai, kuria
me linkėjo sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jie sakė, kad ne
paisant ideologinių nesusi
pratimų, jeigu priešai pul
tų, tai Kinija ir TSRS būtų 
vienoje pusėje.

I IŠ VISO PASAULIO 
I ’

Washingtonas. — JAV 
pakeis Pietų Vietname 7,- 
000 pėstininkų ir marinin- 
kų, į jų vietą pasiunčiant 
kitus dalinius, kad vis vien 
ten būtu iki 17,000 JAV mi- 
litarinių žmonių.

keturi

Maskva. — Šiemet Tąry- 
j angoje bus suruošta 
festivaliai. Jie įvyks 

Maskvoje, Leningrade ir 
Kijeve. Atsižymėjus i e m s 
menininkams bus suteikti 
prizai.

Princeton, N. J. — Atsto
vai nuo 10,000, 000 metodis
tų ir 3,800,000 episkopalų 
tariasi vienybei.

Ankara. — Turkijos va- 
-dūi norėtų tartis su Graiki
jos vadais Kipro reikalais.

kios talkos. Komiteto adre
sas 421 Seventh Ave., New 
York, N. Y, 10001.

1 •
Čikagos menševikų organas 

kritikuoja “Laisvę” už tai, 
kam ji pasmerkė Brazilijos 
militaristų kliką už smurtu 
nuvertimą konstitucinės tos 
šalies valdžios.

“Naujienos,” pasirodo, stoja, 
už smurtininkus. Reikia pri
minti, kad marijonų organas 

Į kur kas blaiviau į tai pažiū-

Galvokįme apie šių met ų 
Gegužės Pirmosios atžymėji- 
mą.

Galvokime, kaip paremti 
laikraščio “Vilnies” bendrovės 
dalininkų metinį suvažiavimą, 
kuris\įvyks gegužės 3 d. Či
kagoj ė,

nušovė vieną JAV malūn
sparnį, kuriame du JAV 
kapitonai buvo sužeisti.

Abidvi pusės varto j o 
klnuoles ir mortiras. Tai I 
pirmu kartu partizanai ke- * 
tūrias dienas kovėsi toje Į 
pačioje pozicijoje nei kiek 
nesitraukdami atgal.

Amerikiečiai militaristai 
mano, kad abidvi pusės ne
teko užmuštais ir sužeistais 
po 200 žmonių.

Davė Chruščiovui 
didvyrio titulą

v /Maskva. — Proga Niki
tos Chruščiovo 70-ties metų 
gimtadienio Tarybų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba 
suteikė jam TSRS didvyrio 
vardą už nuopelnus metu 
Antrojo pasaulinio karo ir 
pokarini veikimą.

TSRS didvyrio titulas į 
Tarybų Sąjungoje yra auk
ščiausias laipsnis už atsižy- 
mėjimus. Metu Antrojo pa
saulinio karo jis buvo su
teiktas virš 11,500 kovotojų.

Washingtonas. — Mrs. 
Lee Walsh, buvusi “The 
Evening Star” redaktorė, 
dirbs Valstybės sekreto
riaus pavaduotoja.

Saigonas. — Naujoji Ze
landija ketina teikti milita- 
rinę pagalbą Pietų Vietna
mo militaristų valdžiai.

Havana. — Kubos liaudis 
paminėjo trečiąją sukaktį 
nuo atmušimo 1961 metų 
invazijos.

Jakarta. —Dešinieji prie
šingi kvietimui į Afrikos- 
Azijos valstybių konferen
ciją Tarybų Sąjungos ir In
donezijos.

San Francisco, Calif. .— 
Po trijų dienų 1,200 laiva- 
krovių laimėjo streiką 
prieš Californian & Hawai
ian Co.

Alžyras. — Čionai atvy
ko Kubos Industrijos reika
lų ministras Ernestas Gue
vara.

, Ankara. — Turkijos karo 
laivynas vėl plaukioja Kip
ro salos pakraščiais.

Sana. — Grupė Arabijos 
karių buvo įsiveržę į Jeme
ną.

Gvatemala. — Partizanai 
nušovė policijos viršininką 
pulkininką Parfirį del Sidą.

Londonas. — Anglijoje 
parlamentariniai rinkimai 
įvyks spalio mėnesį.

Tokio. — Japonijai nepa
tinka JAV prekybos varžy
mai.

New Yorkas. — Trečia
dienį, balandžio 22 dieną, 
New Yorko Flushing daly
je, Queens apskrityje, atsi
daro pasaulinė 1964—1965 
metų, paroda.

Paroda įvyksta toje pa
čioje vietoje, kaip ir buvo 
1939-1940 metais, tik šį kar
tą ji bent tris kartus užima 
didesnį plotą, ir, matomai, 
bus daug įvairumo.

Prie šios parodos buvo 
ruoštasi per trejis metus, 
kol įrengta pastatai, suga
benta mašinos ir kitokį da
lykai.

Parodoje yra penkios sri
tys: industrinė, transporto, 
tarptautinė, pasilinksmini
mo ir Jungtinių Valstijų 
federalinio ir valstijų pavil
jonų sritis.

Transporto sritis yra Ą 
pietus nuo Grand Central 
didžiojo vieškelio. JAV fe
deralinio ir valstijų paviljo
nų sritis i šiaurę nuo minė
to vieškelio. Sekama j šiau
rę yra tarptautinė, kurioje 
yrą apie 50 užsienio valsty
bių paviljonų, 0' dar toliau į 
šiaurę — industrinė. Pasi
linksminimų sritis išsidės
čius aplinkui Meadow lake 
(ežerą). Į rytus nuo paro
dos automobiliams pastaty
mo ploto viduryje įrengtas 
milžiniškas Shea stadionas.

Visose sekcijose yra 
įrengta pirmosios pagalbos 
punktai. Nuolatos parodos 
vietoje, apart privatinių,

IR JAV PERKA
MĖSĄ UŽSIENYJE

Washingtonos. — Sena
torius Mike Mansfieldas sa
ko, kad Pentagonas, JAV 
karinis centras, labai daug 
mėsos perka užsienyje. Vė
lesniais laikais pirko 14,- 
000,000 svarų mėsos ir 18,- 
000,000 svarų sūrio užsie
nyje. Viena, tai arčiau pri
statyti į JAV karo bazes 
užsienyje ir pigiau gauna, o 
antra, tai JAV nori sutvir
tinti tų šalių ekonomika.

RUOŠ ANTRĄJĮ 
KANALĄ

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Kolumbija 
susitarė, kad per pastaro
sios plotus butų prakastas 
iš Atlanto į Ramų jų. vande
nyną kanalas, panašus {Pa
namos kanalą. Dešimt JAV 
specialistų išvyko į Kolum
biją tyrimui kanalui ruožto.

ZANZIBARO 
PROTESTAS

Jungtines tautos, N. Y.— 
Zanzibaro respublika įteikė1 
Jungtinėms Tautoms pro
testą prieš pasiunti m ą 
Jungt. Valstijų karo laivų į 
Indijos okeaną. Jos atstovas 
sako, kad jeigu JAV neiš
trauks laivų, tai Zanzibar 
ras reikalaus sušaukti 34 
Afrikos valstybes į konfe
renciją protestui prieš ten 
laikymą laivų.

bus viešų ir slaptų apie 500 
policininkų. Automobiliams 
pastatyti yra vietos dėl 20,- 
000.

Įžangos bilietai iš anksto 
buvo pardavinėjami ban
kuose, didelėse krautuvėse 
po $1.35, o parodai atsida
rius prie įėjimų vartų bus 
pardavinėjami po $2.

Per porą metų buvo geri
nami privažiavimo keliai, 
kaip automobiliais, taip 
traukiniais. Kaip kurie .iš 
jų dar nesuspėta baigti.

Pirm atsidarymo paro
dos negrų organizacijos pa
reiškė, kad jos imsis tam 

• tikrų priemonių, viena, kad 
atkreiptų visuomenės dė
mesį į Įtovą už negrų rasės 
lygiąs teises su balta j a, o 
kita, kad, kaip parodos pa
ruošime, taip ir samdyme 
parodoje dirbti darbininkų 
negrai buvo “pamiršti”.

Pirm parodos atsidarymo 
miesto pareigūnai ir paro
dos tvarkytojai tarėsi su 
negrų organizacijomis ne
susipratimų išlyginimui.

New Yorkas. — Pasitari
mai tarp New Yorko miesto 
valdžios ir negrų organiza
cijų nedavė rezultatų. Neg
rų organizacijos ruošiasi 
trečiadienį, kada bus atida
rymas Pasaulinės parodos, 
blokaduoti kelius.

CORE vadai sako, kad tą 
diena tas įvyks ir kituose 
dideliuose miestuose.

VISKAS BUVO JAU 
PARUOŠTA PUOLIMUI

Washingtonas. — Jeigu 
1962 metų pabaigoje būtų 
prasidėjęs Jungtinių Vals
tijų militarinis užpuolimas 
ant Kubos, tai jam būtų 
vadovavęs generolas H. H. 
Howze. Tūkstančiai bombo-! 
nešiu, šimtai karo laivų ir 
apie 500,000 vyrų jau buvo 
paruošta.

REIKALAVO PRIIMTI . 
CIVIL. TEISIŲ BILIŲ

New Yorkas.—Virš tūks
tantis unijistų, dirbančių 
viešbučiuose, laikė masinį 
susirinkimą Man h a 11 a n 
Center svetainėje. Jie pa- 
smerkė “filibusterius”, ku
rie JAV Senate trukdo pri
ėmimą civilinių laisvių bi
liaus.

PIKIETAVO N. YORKO 
CITY HALL

New Yorkas. — Virš 3,- 
000 darbininkų ir jau atlei
stų iš kąro laivyno (Brook
lyn Navy Yard) fabriko pi- 
kietavo City Hali, protes
tuodami prieš atleidimus. 
M. Petrulio sakė, kad jis 
ten išdirbo per 23 metus.

Briuselis. — Belgijos vy
riausybė jau suėmė apie 
4,000 streikuojančių dakta
rų, militarinės tarnybos 
amžiaus, ir juos pasiuntė į 
armiją.

Washingtonas. — Trijų 
didžiųjų religijų —katalikų, 
žydų ir protestantų—vadai 
susitarė šaukti konferenci
ją reikalavimui, kad grei
čiau priimtų civilinių lais
vių bilių. Konvencija įvyks 
sekmadienį, balandžio 26 
dieną, McDonough audito
rijoje, Washingtone. Reli
giniai vadai numato, kad 
joje dalyvaus arti 4,000 vei
kėjų.

Atidarė 18-kos 
mylių ilgio tiltą

Norfolk, Va.—Balandžio 
15 dieną atidarytas Chesa
peake Bay tiltas — tunelis, 
18-kos mylių ilgio per Che
sapeake įlanką. Jis yra tarp 
Chesapeake Beach ir Wise 
Point.

Tiltas buvo pradėtas sta
tyti prieš keleris metus. Jo 
įrengimui išleido virš $200,- 
000,000. Vienoje vietoje jis 
įrengtas aukštai, kad galė
tų ir dideli laivai praplauk
ti, o dviejose vietose virsta į 
tunelį, kad virš tunelio ga
lėtų plaukti laivai.

Už parvažiavimą pasa- 
žierinių automibilių ims 
apie po $4 ir dar po 85 cen
tus už kiekvieną keleivį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Sena

torius H. H. Humphrey ra
gina kovotojus už civilinių 
teisių bilių laikytis tvarkos, 
nes paneigimai įstatymų 
nepagreitins biliaus priėmi-

Saigonas. — JAV Valsty
bės sekretorius Ruskas pa
žadėjo Pietų Vietnamo mili
taristų valdžiai teikti pa
galbą iki pergalės.

Teheranas.—Saudi Arabi
jos lėktuvas nukrito į Per
sijos įlanką. Žuvo 49 žmo
nės, jų tarpe 23 amerikie
čiai.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle po 
operacijos sveiksta.

Varšuva. — Lenkijos pre
zidentas A. Zavadskis po 

[operacijos sveiksta.

Washingtonas. — JAV
Valstybės departamentas 
patvarkė, kad TSRS atašės 
niekur iš Washingtono ribų 
neišvažiuotų.

Washingtonas. — Sulau
kęs 86 metų amžiaus mirė 
kongresmanas Thomas J. 
O‘Brien. Jis buvo seniau
sias Kongreso narys.

Washingtonas. — Neva- 
doje JAV vėl požemyje iš
sprogdino d v i atomines 
bombas.

Religiniai vadai sako, 
kad pietiečiai neleistinai 
vilkina biliaus priėmimą, 

I pašalinimui tos gėdos, nuo 
i kurios kenčia Jungti n i ų 
Valstijų demokratinės lais- 

! vės.
Jau šimtai žymių religi- 

. niu vadu iš visu esamu mū-
4. V V V

i su šalyje grupių pasisakė 
už dalyvavimą konvencijo- 

i J’e-

Vakarų Vokiečių 
generolai ir NATO

Bona. — Vakarų Vokie
tijos valdžia ir militaristai 
reikalauja iš NATO, kad 
jiems duotų daugiau vietų 
komandavimui NATO jė
gų. Jie dabai’ reikalauja, 
kad generolas Ernest Fer
ber būtų priimtas į NATO 
aukštąją komandą.

Generolas Ferber ir ge
nerolas R. Reinhard Geh- 
len, buvę Hitlerio šnipų va
dai prieš Tarybų Sąjungą 
antrojo pasaulinio karo me
tu, dabar yra JAV žinioje 
ir dirba atsteigimui Vaka
rų Vokietijos užsienio žval
gybos.

San Jose, Costa Rica .— 
Išsiveržė Irazo vulkanas.

San Francisco, Calif. — 
C. R. Gibsonas, 29 metų 
amžiaus, nuteistas 30 dienų 
kalėjimo ir pasimokėti $500 
baudos. Vasario 5 d. jis per 
telefoną šaukė lėktuvų 
kompaniją ir melavo, būk į 
lėktuvą padėta bomba.

Vientiane. — Laoso mili
taristai buvo nuvertę prem
jero Phoumos valdžią, bet, 
sakoma, galią jam grąžino, 
nes to reikalavo didžiosios 
valstybės.

Zanzibaras. — Zanzibaro 
respublika uždraudė užsie
niečiams įvažiavimą be lei
dimo.

Washingtonas. — 1964 
metais per pirmus tris mė
nesius Jungtinėse Valstijo
se buvo pavogta 94,980 au
tomobilių, 90^ jų buvo su
rasta.

Washingtonas. — JAV 
daugiau parduos grūdų An
glijai.

Washingtonas. — Čionai 
lankosi ir su prezidentu 
Johnsonu tarėsi Jordanijos 
karalius Husseinas..

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
gerėja JAV ekonominiai 
reikalai.

Roma. — Italijoje darbo 
unijos ruošiasi prie streiko 
už didesnes algas.
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Lietuvos komunistai 
smerkia kinų politikę

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO mėnesio pradžioje Vii- 
niuje įvyko Lietuvos Komunistų partijos Centro Komi
teto plenumas, kuriame buvo apsvarstytas Kinijos ko
munistų vadovų politinis kursas. Plenume dalyvavo ir 
Maskvos “Pravdos” vyriausias redaktorius P. Satiuko- 
kovas.

Lietuvos komunistai pasmerkė kinų komunistų skal- 
dytojišką politiką. Vilniaus “Tiesa” šitaip rašo:

“Plenumo dalyviai išklausė Lietuvos KP CK pirmojo 
sekretoriaus A. Sniečkaus kalbą. Drg. Sniečkus pabrė
žė, kad Lietuvos komunistai vieningai smerkia Kinijos 
Komunistų partijos vadovų skaldytojiškus veiksmus, da
rančius žalą tarptautinio komunistinio judėjimo vienin
gumui. Respublikos partinė organizacija visuomet karš
tai rėmė lenininio TSKP CK ir , asmeniškai draugo N. 
Chruščiovo pastangas sutelkti pasaulinį komunistinį ju
dėjimą, aukštai iškėlusį laiko marksizmo-leninizmo vė
liavą kovoje prieš bet kuriuos nukrypimus, už marksis
tinės-lenininės teorijos grynumą.

Drg. Sniečkus pažymėjo, kad TSKP CK vasario 
Plenumo nutarimai dar kartą ryškiai pademinstravo, 
kaip didžiai TSKP Centro Komitetas sų draugu N. 
Chruščiovu priešakyje rūpinasi broliškųjų marksisti- 
nių-lenininių partijų vienybės ir susitelkimo stiprinimu, 
rodo pavyzdį, kaip reikia principingai kovoti už pasauli
nio komunistinio judėjimo generalinę liniją, prieš viso
kio plauko oportunistus.

...Baigiamąjį žodį tarė “Pravdos” laikraščio vyriau
siasis redaktorius P. Satiukovas.

Lietuvos KP CK plenumas ištisai ir visiškai pritarė 
TSKP CK ir jo pirmojo sekretoriaus draugo N. Chruš
čiovo pastangoms, skirtoms pasaulinio komunistinio ju
dėjimo gretoms sutelkti, 'remiantis marksizmo-leniniz
mo principais.

Su didžiu pakilimu plenumo dalyviai priėmė ir nu
siuntė laišką TSKJP Centro Komitetui, draugui N. Cruš- 
čiovui.”

Kas ką rašo ir sako
V HT’JŪO 

ŠIEMETINIS 
VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų gegužes men. 3 
d. Čikagoje įvyks laikraščio 
“Vilnies” bendrovės matinis 
akcininkų (še.riniųkų)'su va
žiavimas. Bąla'ndžio 9 d. 
“Vilnis” parašė tuo klausi
mu editorialą. Skaitome:

Bet kuri organizacija siek
damosi svarbesnio vaidmens 
turi būti atspindžiu masinių 
sambrūzdžių ir pati turi būti 
veikli, darbinga.

Reikia tuo įsisąmoninti ypač 
ruošiantis trijų mūsų organiza
cijų suvažiavimams.

Šiuo tarpu visame pasaulyje 
banguoja kovos, šioje šalyje 
eina karštos kovos už civilines 
teises. Taipgi prasidėjo ko
va ir prieš skurdą, 
akstino vyriausybės 
mas, kad apie 35 
amerikiečių gyvena 
reikalingi pagalbos.

Artėją rinkimai taipgi pa
gaivino šalies gyvenimą, pa
aštrino politines grumtynes.

Šiuo tarpu mums skubiau
sias darbas — gerai pasiruošti 
prie “Vilnies’’ bendrovės su
važiavimo, nes kiti suvažiavi
mai ir rinkimai seka vėliau.

Netenka aiškinti mūsų spau
dos svarbaus vaidmens orga
nizacijoms dirvos paruošime, 
viso judėjimo ugdymo. Geras 
pasiruošimas šiam suvažiavi
mui, geras jo pravedimas pats 
savaime pagelbės ir kitiems 
suvažiavimams, kitiems veiks
mams.

Mūsų suvažiavimas įvyks 
gegužės 3 dieną, Mildos salėj, 
Čikagoj. Teliko jau tik trys 
savaitės laiko. Turime
brūzti, kad suvažiavimas ati
tiktų šiam didelių sąjūdžių 
laikui, kad jis būtų skaitlin
gas ir "gausus.

Sustiprinę savo dienraštį 
kartu sustiprinsime jo vaid
menį ir aplamai darbininkų 
judėjimą lietuvių išeivijoje.

Prašome visų vilniečių Čika
goj ir artimesnėj apylinkėj 
dalyvauti.

Prašome siųsti sveikinimus, 
patarimus, pasiūlymus, 
ką( ir tt.

Ją pa- 
pripažini- 
milijonai 

skurde ir

su-

Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš Vilniaius)

Klaipėdiškis 
Jonas Kyjbrancas

Senajame Augustine
FLORIDOS VALSTIJOJE yra senas nedidelis 

miestelis—St. Augustine, turįs apie 15,000 gyventojų, iš 
kurių apie 4,500—negrai. —

St. Augustine—gražus miestelis, turi senoviškų pa
statų ir kitokių paminklinių liekanų. Reikia nepamiršti, 
kad 1965 metais jis minės savo 400 metų sukaktį! Mūsų 
šalyje toks miesto amžius—nepaprastas.

Bet St. Augustine mieste tebevyrauja segregacija: 
negrai ten atskirti nuo baltųjų mokyklose, valgyklose, 
viešbučiuose ir visose visuomeninėse įstaigose. Negrai 
ten beteisiai, tebegyvena vergijos gyvenimą.

Tarp miestelio negrų atsirado žmonių, kurie pasiry
žo pradėti kovą už negrų teises—už pravedimą gyveni- 
man mūsų šalies Aukščiausiojo teismo nutarimo, pada
ryto 1954 metais. Jie pasiryžo kovoti už sekregacijos lik
vidavimą mieste, kad jis galėtų linksmiau, didingiau, iš
kilmingiau minėti keturių šimtų metų jubiliejų.

Andai negrai veikėjai pasikvietė kai kuriuos libera
lius sau talkininkus net iš šiaurės valstijų. Pav. iš Bos
tono atvyko į St. Aūgustine trys doros, pabuvusios mo
terys, trijų episkopalų bažnyčios vyskupų žmonos: 
Mrs. John M. Burgess (negrė), Mrs. Donald Campbell ir 
72 metų amžiaus Mrs. Malcolm Peabody. Pastaroji, be
je, yra motina Massachusetts valstijos gubernatoriaus 
Endicotto Peabody.

Na, ir.buvo pradėtas darbas: šaukti bendri mitin
gai, reikalaują, kad su 1965 metais St. Augustine mieste
lyje segregacija būtų panaikinta. Mitingai, sakoma, ne
buvo dideli—250—300 žmonių. Matyt, negrai buvo įbau
ginti taip, kad nedrįso skaitlingai juose dalyvauti; bal
tieji, kurie stoja už segregaciją, taip pat ne visi drįso 
stoti kovon. Policija kaip įmanydama mitingus ardė, ko
votojus slopino—dar ne su šunimis, bet su kalėjimais; 
tris viešnias iš Bostono taip pat sukišo į kalėjimą—Vys
kupų žmonos praleido ten dvi 'naktis.

Na, ir po to vėl “viskas ramu” šventajame Augusti
ne. Niujorko “Times” korespondentas Fred Powledge 
netgi rašė “Protestants fail ifi St. Augustine.”

Kažin ar fail?
Tik tai, kad miestelio valdžia nepaklausė demons

trantų ir dar vis atsisako vykdyti Aukščiausiojo teismo 
sprendimus gyveniman, dar nereiškia, kad demonstran
tai pralaimėjo. Reikia atsiminti, kad šis demonstrantų 
mostas nuskambėjo per visą šalį, ir gal būt net per visą 
pasaulį. Jis išjudino daugelį žmonių, privertė juos pa
galvoti. Gerai padarė tos Bostono moterys, vykdamos į 
St. Augustine su svarbia misija. Ten buvimas ypatingai 
ponios Pybodienės, gubernatoriaus motinos, jos drąsus 
ėjimas į kalėjimą kaip tik padėjo tam sąjūdžiui, kuris 
šiuo metu plečiasi per visą šalį.

. Mums rodosi, St. Augustine valdžia yra akla, jeigu 
ji nežino, kad 1965-aisiais metais kova už segregacijos 
panaikinimą tame miestelyje padidės ir paaštrės, jei ji, 

"valdžia, nepasiskubins jos likviduoti.

kriti-

tilpo

9 d. 
ilgos

MIRĖ BRONĖ 
BABRAUSKAITĖ

Lietuvos spaudoje 
tokis nekrologas:

1964 metų balandžio 
Vilniuje po sunkios ir
ligos mirė aktyvi revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvė, 
personalinė pensininkė, TSKP 
narė Bronė Babrauskaitė.

B. Babrauskaitė gimė 1902 
m. lapkričio 25 d. Radviliškio 
rajone, Daujatavos dvare (da
bar Poliakėlė), kumečių šei
moje. Būdama 14 metų am
žiaus, ji pradėjo tarnauti dva
ruose. 1925 metais B. Bab
rauskaitė įstojo į Komunistų 
partiją. Jos bute Šiauliuose 
1925 metų pabaigoje ir 1926 
metų pradžioje buvo pogrin
dinis komunistinės literatūros 
sandėlis. Jauna komunistė 
aktyviai dirba moterų tarpe. 
Už revoliucinę veiklą B. Bab
rauskaitė 1927 metais suima
ma ir kalinama Varnių kon
centracijos stovykloje. Čia už 
Gegužės Pirmosios minėjimą 
kariuomenės teismas nuteisia 
ją 5 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. 1929 m. lapkričio 
24 d. iš kalėjimo ji buvo pa
leista pagal amnesiją. Tačiau 
netrukus suimama ir vėl ištre
miama į Varnių koncentracijos 
stovyklą. Išėjusi iš kalėjimo, 
B. Babrauskaitė tęsia pogrin
dinį partinį darbą.

Pirmaisiais Tarybų valdžios 
metais B. Babrauskaitė visa 
širdimi įsijungia į naujo gy
venime kūrimą. 1941 metais 
j it išrenkama Lietuvos KP V 
suvažiavimo delegate.

Karo pradžioje B. Babraus
kaitė pasitraukia į šalies gilu
mą.

Pokario metais B. Babraus
kaitė dirba partijos Šiaulių 
miesto komitete, mokosi Res
publikinėje partinėje mokyk
loje. Baigusi mokyklą, B. Bab
rauskaitė dešimt metų dirba 
Lietuvos KP CK aparate, žy
miai pablogėjus svei k a t a i , 
1959 metais B. Babrauskaitė 
išeina į pensiją.

Už ilgametę nepriekaištin- jusiu širdyse.

Visi klaipėdiškiai pažino 
tvirtą lietuvninką Joną Ky- 
brancą, kuris visada buvo 
renkamas į Klaipėdos kraš
to seimelį ir ten aktyviai 
gindavo lietuviškus reika
lus. Karo pabaigoje, kai 
hitlerininkai geruoju ir blo
guoju — gąsdinimais ir bai
siausiais gandais bei tiesiog 
smurtu —- išvarė Klaipėdos 
krašto gyventojus į Vokie
tiją, teko išvykti ir Jonui 
Kybrancui su šeima. Bet 
netrukus jis vėl grįžo į Lie
tuvą, pasiryžęs darbuotis 
savo gimtąjąme Klaipėdos 
krašte.

J. Kybrancas buvo paskir
tas Žemės ūkio banko Šilu
tės skyriaus direktoriumi. 
Kartu su tuo jis dirbo vi
suomenės darbą. Prieš ke
letą metų J. Kybrancas iš
ėjo į pensiją, bet tebegyve
na ten pat, Šilutėje, ir yra 
aktyvus visuomeninin kas. 
Jo vienas sūnus išėjo archi
tekto mokslus ir dirba “Dai
lės” kombinate, o antras 
sūnus yra gydytojas. Taip 
pasielgė išmintingas lietu
vis patriotas klaipėdiškis, 
surpatęs, kad jo gyvenimas 
galės būti normalus ir nau
dingas tik. tėvynėje, su ku
ria jis pergyveno ir vargus 
ir džiaugsmus.

Nebegrįžo į Vakarų 
Vokietiją

Pernai pas savo seserį į 
Jurbarką kaipo turistė iš 
Vakarų Vokietijos atvyko 
Valentina. Budvilaitienė, ku
ri 19 58 m. buvo, išvykusi 
gyventi į Vakarų Vokietiją 
pas vyrą. Bet kai reikėjo 
grįžti atgal į Vokietiją, ji 
nebenorėjo ir nutarė pasi
likti Lietuvoje, j Ji kreipėsi 
į Tarybų Lietuvos įstaigas 
ir prašė jai (.suteikti teisę 
apsigyventi jrx grąžinti jai 
tarybinę pilietybę. Tas pra
šymas buvo patenkintas ir 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
ją priėmė į Tarybų Lietu
vos pilietybę. Daug vargo 
Vakarų Vokietijoje patyru
si, jau turėdama 68 metus, 
V. Budvilaitienė vėl atgavo 
Tėvynę. Tokių sugrįžėlių iš 
Vakarų Vokietijos į Lietu
vą yra ir daugiau. Dauge
lis rašo, kad norėtų sugrįž
ti, bet ne visiems tai pasi
seka.

Radijas ir televizija 
Lietuvoje

Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu yra daugiau kaip 600 
tūkstančių radijo aparatų 
bei retran s l a-c i j o s taškų. 
Televizorių skaičius siekia 
jau apie 70 tūkstančių. Per 
tarpinių stočių tinklą dabar 
Vilniaus televizijos trans
liacijos matomos visoje Lie
tuvoje. O Vilniaus televizi
jos stotis dažnai transliuo
ja iš kitų tarybinių respub-* 
likų, o taip pat iš užsienio. 
Šiaurės Lietuvoje daug kas 
žiūri televizijos transliacijų 
iš Rygos, kurios irgi labai 
gerai matomos.

gą visuomeninę veiklą B. Bab
rauskaitė .buvo apdov a n o t a 
Darbo Raudonosios vėliavos, 
“Garbes ženklo” ordinais, me
daliu “Už šaunų darbą Di
džiajame Tėvynės kare 1941- 
1945 m . m.”

B. Babrauskaitė buvo prin
cipinga komunistė, ištikima 
Komunistų partijai ir savo 
liaudžiai, kuriai ji atidavė vi
są savo gyvenimą.

A šviesus B. Babrauskaitės at
minimas visada liks- gvas ko
vos draugų ir visų ją pažino-
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Protestas iš Lietuvos 
dėl Pietų Vietnamo

Maskvoje išeinančiame 
žurnale “New Times” 13 
numery atspausdintas toks 
laiškas iš Vilniaus:

“Beveik kasdien pas mus 
ateina žinios iš Pietų Viet
namo apie tai, kad ten lie
jasi taikių gyventojų krau
jas, dega kaimai, žūna der
lius laukuos./Tie baisūs nu
sikaltimai 'vykdomi tiktai 
dėl to, kad vietnamiečių 
tauta nori būti šeimininku 
savo žemėje, nori taikaus ir 
laimingo gyvenimo.

Marionetinė Pietų Viet
namo vyriausybė, JAV im
perialistų skatinama, nusė- 
jo visą šalį koncentracijos 
stovyklomis — “strategi
niais kaimais” ir įvedė ten 
tokią tvarką, kuriai galėtų 
pavydėti Osvencimo ir Bu
chenvaldo stovyklų įkūrėjai.

Kartu su visa tarybine 
liaudimi mes, Lietuvos res
publikinio vandens ūkio pro
jektavimo instituto darbuo
tojai, reikalaujame nutrauk
ti amerikiečių imperialistų 
kišimąsi į Pietų Vietnamo 
reikalus.”

Laišką pasirašė: V. Viz
girda, V. Vincevičius, A. 
Keburys, E. Laiconas, M. 
Lisauskas ir kiti—viso 154 
žmonės.

Milijonai ir bilijonai 
knygų

Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos Valstybinio spau
dos komiteto pirmininkas F. 
Bieliauskas savo pranešime 
ryšium su rusų pirmosios 
knygos 400 metų minėjimu 
paskelbė įdomius duomenis 
apie išleistąsias knygas.

Per 350 metų, kurie praė
jo nuo pirmosios Ivano Fio
dorovo knygos pasirodymo 
iki Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos, Rusijo
je buvo išleista 550 tūks
tančių pavadinimų knygų. 
O per 45 metus Tarybų val
džios gyvavimo vien rusų 
kalba išleista 1 milijonas 
748 tūkstančiai knygų, ku
rių tiražas siekia daugiau 
kaip 26 bilijonai egzemplio
rių.

Per palyginti neilgus ta
rybinės santvarkos Lietuvo
je metus išėjo 28,398 knygos 
ir brošiūros, kurių tiražas 
viršija 149 milijonus eg
zempliorių.

Šiluvoj davatkos nyksta
Knygoje “Kovoje už nau

ją žmogų” S. Šimkus rašo 
apie žinomąjį, kadaise “ste
buklais” ir atlaidais garsė- 
jusį Šiluvos miestelį, esantį 
Raseinių rajone. Neseniai 
šiame miestelyje vietos agU 
tatoriai, kultrūos-švie t i-m o 
įstaigų darbuotojai, tyrė 
dabartinę religingumo būk
lę. Buvo prieita išvados, kad 
Šiluvoje, kuri praeityje bu
vo religinio fanatizmo židi
niu, dabar mokslo šviesa, 
auklėjamasis darbas žymią 
gyventojų dalį visiškai iš
vadavo iš religinių prietarų. 
Didelė dalis gyventojų kul- 
tūvuoja religiją tik iš tra
dicijos, ir vos trečdalis šilu- 
viečių yra tikintieji. Stebė
jimo rezultatų, sukauptos 
medžiagos analizė įgalino 
žymiai pagerinti mokslinį- 
ateistinį darbą, parodė, 
kaip reikia dirbti su žmonė
mis, kaip paveikti reikiama 
kryptimi vykstančią žmo
gaus viduje kovą tarp moks
lo žinių ir religinių dogmų, 
prietarų. Jau prieš keletą 
metų Šiluvoje pastatyta di
dėlė, graži vidurinė mokyk
la’, kurios įtaka vis labiau 
persveria kadaise klėstė] u- 
sios davatkystės ir prietarų 
įtaką. v .

Kiek Lietuvoje inžinierių? !
“Švyturys” patiekia įdo

mius duomenis apie inžinie
rių skaičių Tarybų Lietuvo
je. Pasirodo, šiuo metu in
žinierių bendras skaičius 
pasiekęs 12,228. Palygini
mas su praeitimi rodo, kad 
buržuazijai viešpata u j a n t 
Lietuvoje inžinierių buvo 
tik 2,497, o katalikų kunigų 
ir vienuolių buvo daugiau— 
2,983. Didžioji dauguma tų 
inžinierių buvo išėję moks
lus caro Rusijoje arba už
sienyje. Per visą 20 metų 
buržuazijos viešpatavimo 
Lietuvoje buvo paruošta tik 
303 inžinieriai, o per 19 ta
rybinių metų (1945-1963) 
Lietuvoje buvo paruošta 9,- 
972 inžinieriai. Dabar kas
met išleidžiama apie 700 in
žinierių, bet jų vis dar ne
užtenka.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1364, balandis.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 6 d. 
Nors smarkiai lijo, o visgi 
nemažai narių atsilankė. 
Švystelėjo mintis, kad su at
gyjančiu pavasarėliu gal at
sigaivins nusilpusi energija 
ir pas LDS 6 kuopos narius. 
Sustiprėjus energijai, iškils 
noras lankyti savo garbin
gos organizacijos susirinki
mus ir pagyvinti veiklą 
LDS gerovei. Kaip tai bū
tų smagu, kad mūsų kolo
nijos LDS ir kitų organi
zacijų veikla pakoptų aukš
tyn!

Pirmininkė M. Kazlaus
kienė savo raporte sakė, 
jog netikėtai sužinojusi, kad 
nuolatinis LDS 6 kuopos 
susirinkimų lankytojas K. 
Staniulis serga Wilson Me
morial ligoninėje. Aplankė 
jį. Rado K. Staniulį po 
sėkmingos operacijos gra
žiai sustiprėjusį ir manan
tį greitai grįžti namo. Po 
kelių dienų sužinojau, jog 
K. Staniulis baigs ligą nu
galėti savo namuose, 14 Ro
gers St., Johnson City, N. Y. 
K. Staniulis sveikas būda
mas niekados neatsisakyda
vo pagelbėti bet kokiame 
LDS 6 kuopos darbe. Lin
kiu jam daug sėkmės grei
tai pasveikti.

Finansų sekretorė prane
šė, kad jau turi iš Centro 
visus nurodymus apie LDS 
Centro Valdybos balsavimą 
ir delegatų rinkimą į seimą.

Juozas Strolis po sunkios 
ligos yra pilnai pasveikęs ir 
dalyvavo šiame susirinkime
kur buvo įteiktas jam pa
šalpos čekis. Jis pareiškė 
padėką Centrui ir kuopai. 
Kiek man yra žinoma, dar 
serga 3 nariai. O prieš po
rą dienų sužinojau, kad Pet
ras Mainionis smarkiai su
sirgo ir nuvežtas į E. J. li
goninę Clinton gatvėj. La
bai gaila. Visiems ligoniams 
linkiu greitai ir sėkmingai 
pasveikti.

Kadang šis susirinkimas 
buvo skaitomas skaitlingu, 
tai, M. Kulbienei perskai
čius nurodymo laiškus, buvo 
atlikti LDS Centro Valdy
bos balsavimai. Ir išrink
tos 5 delegatės dalyvauti 
LDS 16-ame Seime. Dele
gatėmis išrinktos: M. Kaz
lauskienė, P. Jasilionienė, 
M. Kulbienė, O. Wellus ir 
A. Žemaitienė. Jos visos 
vyks savomis lėšomis. Tai 
gražus įvertinimas organi
zacijos reikalų.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 4 d., Lietuvių 
salės kambaryje, 315 Clin
ton St. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti.

Onytė Weilus.

Pasaulis
ruošiasi *

Šiais metais visa pažais 
gioji pasaulio visuomenė 
paminės 400-ąsias didžiojo 
anglų dramaturgo ir poeto 
Viljamo Šekspyro metines. 
Anglijoje šie metai paskelb
ti festivaliniais Šekspyro 
metais. Festivalinis komi
tetas išleido 36 puslapių 
knygelę, kurioje pateikia
mas ilgas sąrašas priemo
nių, ruošiamų didžioj o 
bardo tėvynėje. Prie Lad- 
lou pilies nuo š. m. birželio 
21 d. iki liepos 5 dienos 
vyks “Venecijos pirklio” pa
statymai atvirame ore. E- 
dinburge rampos šviesos iš
vys “Henriko IV” prenyįę- 
ra. Velso Nacionalinės ope
ros teatras rugpiūčio 17 d. pa
rodys Verdžio operą “Mak
betas.” Viktorijos ir Alber
to muziejuose Londone nuo 
balandžio 23 d. iki rugpiū
čio 31 d. veiks parodos, ku
riose bus eksponuojami da
lininkų darbai Šekspyro kū
rybos temomis, dekoracijų 
eskizai Šekspyro pjesių pa
statymams, knygų iliustraci
jos. Didžiausios iškilmės 
vyks Šekspyro gimtinėje — 
Stratforde prie Eivono.

Pagerbti didįjį rašytoją 
ruošiasi ir kitos šalys. Tary
bų Sąjungoje Šekspyro ju
biliejui teatrai paskirs be
veik 100 spektaklių įvairio- 
mis nacionalinėmis kalė
mis. Šiais metais pasirodys 
nauji Šekspyro raštų leidi
niai. Penkias Šekspyro pje
ses matys Leningrado teat
rų žiūrovai, maskviečiai pa
matys “Antonijų ir Kleo
patrą,” “Romeo ir Džiulje
tą’ ’ir “Užsispyrėlės sutram
dymą.” Į mūsų šalies žy
miausius teatrus pakviesta 
Šekspyro memorialinio teat
ro aktbrių trupė.

Įdomiai pagerbti Šek
spyrą ruošiasi vienas Bel
grado teatras. Visą mėnesį 
čia prieš kiekvieną spektak
lį — nesvarbu, kokia pjesė 
būtų statoma, aktorius prieš 
uždangos pakėlimą skaitos 
vieną Šekspyro sonetą. Pa
ryžiuje iškilmės prasidės di
džiajame Sorbonos amfite
atre. Per šiuos metus be- 
beik visos Šekspyro dramos 
bus statomos Lenkijoj. 
Prie senų, nuo teutonų lau
kų išlikusių pilių vasarą 
bus rengiami atviri spek
takliai. Bukarešto naciona
linis teatras pavasario sezo
ną pradės Šekspyro kome
dija “Vindzoro šmalkštuo- 
lės.” Romos operos ir Mi
lano La Skalos teatrai jubi
liejaus proga ruošia dvi 
Verdžio operas—“Falstafą” 
ir “Makbetą.” Danija, kuri, 
suprantama, did ž i u o j a s i 
“giminyste” su Hamletu, 
ruošėsi pastatyti šią trage
diją pačioje “Hamleto piju
je,” Kronborge, bet ugnia
gesiai pastatė.savo “veto;/ 
ir danams teks pasitenkinti 
spektakliu, kuriame iš tolo 
bus matomas Kronbergas.

Ryšium su 400-osioms 
Šekspyro gimimo metinėmis 
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla Vilniuje ruo
šia D. Judelevičiaus knygą 
“Gyvasis Šekspyras,” kurio
je autorius pasakoja apie 
žymesnius Šekspyro dramų 
pastatymus respublikos te
atruose, gretina juos su 
ankstesniais pasta tymais 
Lietuvoje ir už jos ribų, 
liečia kai kuriuos problemi
nius Šekspyro traktav/rįio 
klausimus. Metų pabaigoje 
išeis iš spaudos penktasis ir 
paskutinis rinktinių Šekspy
ro “Raštų” tomas.

L. Pažūsis .
Vilnius



Apie Rūtos Lee viešnagę 
Tarybų Lietuvoje

m. “^ėvynės balse” 
26-ajame) žurnalis- 
Jackevičius išspaus-

(num. 
tas M.
dino pasikalbėjimą su įžy
miąja filmų aktore, lietu
vaite Rūta Lee (Kilmony- 
te), kuri su savo tėvais Lie
tuvoje viešėjo penkias die
nas. Pasikalbėjimui uždėta 
antraštė: “Penkios gražios 
dienos.” Mes čia mūsų 
skaitytojams paduosime tą 
pasikalbėjimą ištisai.—

Redakcija 

Apie šią dailią, simpatin
gą lietuvaitę buvau, Tinoma, 
anksčiau girdėjęs. Juk A- 
irftrikos lietuvių spaudoje ji 
gana dažnai minima. Teko 
ją — dar prieš atvykstant į j 
Lietuvą — ir matvti.. • ke
liuose filmuose. O- štai da
bar matau Rūta Lee Kilmo- 
nytę (Kilmonis) kartu su 
Aveliais Vilniuje vizituo
jančią Kultūrinių ryšių su 
užsienin lietuviais komiteto 
pirmininką atsargos gene
rolą Vladą Karvelį.

Svečiai pasakoja genero
lui apie savo kelionės tiks
lą, dalijasi įspūdžiais iš 
trumpos viešnagės Lietuvo
je, labai šiltai atsiliepia apie 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininką Justą 
Paleckį, kuris juos tik ką 
buvo priėmęs.
4-Koks malonus žmogus 

Lietuvos prezidentas, koks 
paprastas, — pabrėžia ak
torės tėvelis Juozas Kilmon- 
nis.

—Taip, labai malonus, — 
pritaria Marija Kilmonienė.

Pokalbis staiga pakrypsta 
kita vaga. . Generolas V. 
Karvelis ir svečiai ima pri
siminti bendrus pažįstamus, 
daugiausia buvusius Lietu
vos kariuomenės aukštus 
karininkus, dabar gyvenan
čius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Šnekučiuojamasi 
dar apie šį bei tą, kol galop 
svečiai su generolu nutaria 
nusifotografuoti. 1
w Nutaikęs progą, kreipiuo
si į Rūtą. Mane ji, aišku, 
labiausiai domina. Juk tė
veliai išvyko iš Lietuvos 
daugiau kaip prieš tris de
šimtmečius. Jie gerai atsi
mena, koks tada buvo mū- 

kraštas ir, lygindami su 
tuo, kaip dabar viskas at
rodo, mato, jog jis gražiai 
pasikeitė. O dukrelė, gimu
si ir augusi svetur. Kokie 
jos įspūdžiai?

Atsakymo ilgai laukti ne
tenka.

—Pirmąsias tris dienas 
buvome vien Kaune. Visų 
pirma ir važiavome mano 
sergančios senelės aplanky
ti. Ji jau labai sena — 85 
metų, bet, išvydusi mus, lyg 
ir atjaunėjo. O ligoninės 
gydytojai, kurie ją, lygiai 
l^ip ir kitus ligonius, rū
pestingai prižiūri, mums 
pasakė: “Jūsų atvykimas 
—jai geriausi vaistai.” 'Va
dinasi, teisingai pasielgėme, 
leisdamiesi dabar šion ke
lionėn. Suprantu, kad va
sarą viskas čia daug gra
žiau. Bet ką darysi,—suži
noję apie senelės ligą, ry
žomės kuo greičiau ją ap
lankyti.

—Ko teko Kaune įdomes
nio matyti? — klausiu.

—Buvome Čiurlionio var
do muziejuje. Mane suža
vėjo jo puikūs, muzika dvel
kiantieji kūriniai. Be to, 

^Apsilankiau Muzikiniame te
atre. Labai didelį įspūdį 
rfiau paliko Kauno Politech
nikos instituto dainų ir šo
kių ansamblis “Nemunas.” 
Nuvykau į jo repeticiją. 
Na, studentai visame pasau
lyje linksmi, malonūs ir žin
geidūs. Bet nesitikėjau, kad

mane taip gražiai sutiks. Ir 
svarbiausia, kaip puikiai jie 
šoka x ir dainuoja. Beje, 
mane studentai ne tik nuo
širdžiai priėmė, bet dar ap
dovanojo. Iš viso—tų dova
nų Lietuvoje! Ir giminės 
jteįkė jų daugybę, ir visur, 
kur tik lankėmės. Kai skri
dome Lietuvon, manėme, 
kad atgal vykstant turėsi-
me mažiau bagažo — juk angliškai 
dovanas paliksime artimie- > sui”: “S:ur.„.„

I siems. O išėjo taip, kad teks ! linkėjimus visiems lietu- 
i imtis su savim daugiau, ne-! viams. Man buvo labai 
Igu patys atvežėme... j džiugu apsilankyti pas jus.

-Kur iums dar tekolAŠ tikiuosiųkad ateityje ga- 
lankytis? ' lėsime dažniau keistis min-

—Taigi iš Kauno išvyko- tĮmis, žodžiais ir gerais 
me į Daugus ir Varėna, kur jausmais. .
, • i . . . v -n/r K nninn moilp.c;i turime daug giminių. Man 
Daugai buvo dar įdomu* 
tuo, kad jų bažnyčioje, ku
rioje, žinoma, apsilankiau, 
kadaise tuokėsi mano tėve
liai. Bevažiuojant Lietuvos 
keliais, vis negalėjau atsigė
rėti jos gamta, žavingais 
sniego padengtais laukais. 
Tėveliai man kadaise apie jų 
gimtąją žemę daug gražaus 
pasakojo, bet, prisipažinsiu 
ai virai, buvau maloniai nu
stebinta — nesitikėjau, kad 
ji tokia puiki. Štai jau penk
ta diena esu Lietuvoje, ry
toj išvyksime, ir turiu pa
sakyti, kad tai penkios gra
žios dienos, kurias visuomet 
atsiminsiu, žodžiu, man čia 
labai patiko.

■—Ar viskas?
—Viskas... beveik vis

kas. Jei, žinoma, neskaity
ti, kad pas jus “public ser
vice ’ ’ prastesnis. Žinote, 
viešbučiuose ir panašiose 
vietose Amerikoje geriau 
sutvarkyta.

Klausydamasis viešnios, 
negalėjau atsigėrėti, kad ji 
taip gražiai lietuviškai kal
ba, su tokia meile atsiliepia 
apie Lietuvą, kurioje pirmą 
kartą lankosi, domisi, kiek 
laikas leidžia, jos gyvenimu. 
Taip, to laiko amžinai ma
ža. Tenka vaidinti Holly- 
woode filmuose ir televizi
jos spektakliuose.

—Tai tam, — klausiu, — 
matyti, ir pasivadinote Lee, 
kad amerikiečiams būtų 
lengviau tarti?

—Teisingai, bet vardą pa
likau lietuvišką—Rūtą. Te
gul žino, kad aš lietuvaitė, 
—aiškina ne be pasididžia
vimo mano pašnekovė.

Žvilgteriu į laikrodį — o, 
per ilgai kamantinėju vieš
nią!

—Gal jau pavargote, nors 
tikriausiai esate įpratusi at
sakinėt į žurnalistų klausi
mus.

—Taip, tai ne naujiena. 
Tačiau duoti interviu lietu
viškai tenka labai retai. Be 
to, žinote, ir Lietuvoje ma
no laikas tiesiog minutėmis 
suskirstytas. Norisi kuo 
daugiau pamatyti, kuo dau
giau įspūdžių namo nusi
vežti. Štai netrukus važiuo
sime Vilniaus apžiūrėti, po 
to manęs laukia televizijos 
studijoje, o vėliau dar viso
kie reikalai...

— Atleiskit, kad sutruk
džiau. Dar kartą dėkoju už 
pasikalbėjimą. Ir dar vienas 

šakiai — miestas prie ežero

prašymas—ar nesutiktumė
te parašyti kelis žodžius 
“Tėvynės balsui”?

I —Būtinai lietuviškai?
• —Galim^ ir angliškai.

; Populiariausias žodis
I
j Žinomas tarybinis af’ri- 

, ‘kanistas'i. Potechinas savo 
Štai jau ir parašyti keli veikale “Afrika žiūri į atei-
—Gerai, mielai.

sakiniai. Viešnia atsisvei
kina ir kartu su tėveliais 
si
dimino miesto. Juk rytoj 
rytą Kilmonių laukia ilgas 
kelias atgal-...

M. Jackevičius
(Štai ką viešnia parašė 

i “Tėvynės bal- 
Siunčiu geriausius
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Kupina meilės
Rūta Lee Kiliminis.”)

netoli

Slaptybė apie 
Austrijos įpėdinį

Prieš 75 metus,
Vienos, buvusios Austro; 
Vengrijos imperijos sosti
nės, medžiotojų , namelyje 
rado nušautą sosto įpėdinį 
Rudolphą ir greta jo 17-kos 
metų išdykusią Marią Vet- 
serą. Tai buvo 1889 m. sau
sio 30 dieną.

Išvengimui skandalo Au
stro-Vengrijos impera t o- 
rius Franz-Josefas paskel
bė, kad sosto įpėdinis pats 
nusišovė. Buvo net laiškai 
sufabrikuoti, kurie neva 
įrodinėjo jo savižudystę.

Bet daugelis tų, kurie tuo 
reikalu įdomavo, ir po šiai 
dienai sako, kad sosto įpė
dinio mirtis yra slaptybių 
slaptybė. Mat, jis buvo ap
vesdintas, sosto sumeti
mais, su jam nemylima mo
terimi—princesa Stefane iš 
Belgijos. Sosto įpėdinis tu-' J? senegaliecių triūso.
re jo daug meilužių, su žmo
na nesugyveno. Ji ir jos gi
minės žinojo, kada jis išvy
ko i Mayerlingą “medžioti”.

Po Rudolpho mirties ka
ralius Franz-Josifas sosto 
Įpėdiniu paskyrė giminaitį 
Franz Ferdinandą., 1914 m. 
Ferdinandą ir jo žmoną 
serbų patrijotai nužudė Sa
rajeve. Tas įvykis pasitar
navo Austro-Vengrijos ir 
Vokietijos imperialistams 
pulti Serbiją, kas padegė 
pirmąjį pasaulinį, —1914— 
1918 metų karą.

MALONIAI KVEPIA, O 
VABZDŽIAI MIRŠTA
Pastarnokai (petruškos) 

maloniai kvepia ir maistui 
priduoda skonio. Bet jau 
nuo seniai pastebėta, kad 
daug vabzdžių jų šalinasi, 
arba arti pastarnokų yra 
negyvų. Vėliausiais laikais 
mokslininkai patyrė, kad 
musės ir kitokie vabzdžiai 
krinta negyvais nuo pastar
nokų stipraus kvapsnio

Roma. — Italijos Komu
nistų partija suorganizuos 
1,500 susirinkimų gavimui 
jaunuolių į partiją.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas priėmė j 
Baltąjį Namą dar 8 moteris

Apie Malio respubliką

tį”, rašo: “Beveik visi šių 
dienų Afrikos lyderiai ka

čiu žmogumi, kurio rytojus 
išsitenka, viename sieksny- ta’rybinei liaudžiai.

XX XX WX\ XX x>. X X IZ f\ V\ 4- 1 XXX XX XZX 4- XX 4- XX X ■»je žemės”. Kontinento tau
tos, savo nugara patyru
sios, kas yra kapitalizmas, 
nenori kapitalizmo, išperė
jusio slogią vergovę. Mat, 
jos puikiai žino: pašvinkęs 
vanduo teka ne iš tyro šal
tinio.

Populiadiausias žodis šių 
dienų Afrikoje — socializ
mas. Tiesa, liaudies mases 
čia labai miglotai įsivaiz
duoja socializmą, bet jos ži
no, kad tai — kapitalizmo 
priešybė; todėl jau vien tuo 
geras dalykas.

Apie socializmą kalba vi

Jeigu geras gyvenimas— 
komunizmas...

“Jūs čia visi komunistai, 
visa tai — komunizmo iš
monės”, — niekinančiai 
sviedžia savo žemiečiams 
juodaodis vaikinas, dėvįs 
Prancūzijos armijos kapra
lo uniforma, sugrįžęs į 
gimtąjį kaimą. Spektaklis 
“Kapralo grįžimas” jau ke
lintas mėnuo rodomas gau
sių Malio saviveiklinių ko
lektyvų scenose. Kai, bai
giantis vaidinimui, ‘pasigir
sta orūs buvusio kapralo žo- 

si Afrikos lyderiai. Tačiau ! džiai: “Jei gero gyvenimo
ne visi .jie galvoja apie tik
rąjį, mokslinį, socializmą, 
ne vienodai aiškina šios są
vokos esmę. Antai, Senega
lo prezidentas L. Sengoras, 
kurį buržuaziniai Vakarai 
garsina, kaip vieną švie
siausių Juodojo žemyno 
protų, teigia, kad afrikiečių 
visuomenėje nesama klasių, 
ir dėl to jis siūlo kurti soci
alizmą... “širdžių bendru
mo” pagrindu. “Mes — ne j aiškiai sako, koks jų socia- 
marksistai, mes ne komu-hįznlas. vįsj kadrai turi isi- 
munistai. Mes — socialis-1 savinti mokslinio socializ- 
tai”, — žongliruoja Sengo
ras.

Tokiam Sengoro “socia
lizmui” ir jo praktinei veik
lai prezidento poste nė ne
prieštarauja Prancūzi j o s 
monopolijos, kurios ligi 
šiol, kaip ir kolonializmo 
laikais, plėšia Senegalo 
gamtos lobius, ir sunkia pel-

mo teoriją, socialistinių ša
lių praktiką.

Malio proletariatas dar 
jaunas ir negausus: koloni
zatoriai čia jokios pramo
nės nevystė ir lobo dau
giausia iš žemės ūkio pro
duktų grobimo. O respubli
ka tegyvuoja pusketvirtų 
metų. Bet jau dabar “Malio 
darbininkų klas$, — pareiš
kė respublikos prezidentas 

I ir Sudaniečių partijos gene- 
* ralinis sekretorius Modibas 

Besitraukdami iš Afri- Keita, socializmo staty
kos, kolonizatoriai, kur ga
lėdami, paliko kibius savo 
čiuptuvus. Tai “bendradar
biavimo” paktai ir karinės 
'bazės, “specialistai” vyriau
sybinėse įstaigose, policijo
je, žvalgyboje, armijoje ir 
“konsultantai” ekonomiko
je, valiutinis prieraišumas 
prie buvusios metropolijos 
ir kurtinantis propagandos 
aparatas vietoje.

Malio respublika kaip tik 
nuo šių čiuptuvų naikinimo 
ir pradėjo savo kovą dėl vi
sapusiško suvereniteto.

“Specialistai”, “konsul
tantai”, kurie ketino likti 
Malyje kaip naujojo kolo
nializmo laidininkai, tuoj 
pat buvo išprašyti. Netru
kus Malis išprašė ir svetim
šalių įgulas, o jų bazėse ne
toli sostinės įsikūrė Malio 
gelmių žvalgymo tarnyba, 
kuri ugdo nacionalinius 
mokslininkų kadrus ir siun
tinėja geologų ekspedicijas 
į visus šalies rajonus.

Vienas pirmųjų respubli
kos žingsnių, siekiant su
traukyti ekonominio pri
klausomumo varžtus, buvo 
respublikinės importo - eks
porto kontoros steigimas
1961 m. sausyje. “Somiek- 
sas” turėjo padaryti ga
lą plėšikiškoms užsienio ko
mersantų kombinacijoms, 
prekių importą bei tiekimą 
ir žemdirbių produkcijos 
realizavimą be tarpininkų, 
teisingomis kainomis. O
1962 m. liepos 1 d. Ban^ako 
radijas paskelbė žinią, kuri 
gerokai sujaudino... netgi 
oficialųjį Paryžių, pratusį 
prie visokiausių nemalonių 
staigmenų: • Malis įsivedė

Visiškai kas kitą—Malįs
Šalin imperialistų 

čiuptuvus!

nacionalinę valiutą ir tuo 
būdu nutrenkė finansinę 
kontrolę iš svetur.

Malis nustatė diplomati
nius santykius su visomis 
šalimis, kurios pripažino jį 
savo lygiu partneriu, suar- 

la, ištiesė brolybes ranką 

kūrimas mano tėvynėje yra 
komunizmas, tai — ir'aš už 
komunizmą!” —žiūrovų en
tuziazmas pasiekia savo 
viršūnę.

Sudaniečių sąjunga — 
vienintelė politinė organi
zacija Malyje. Jos įstatuose 
sakoma: partija yra pasi
ryžusi vesti maliečių tautą 
socializmo keliu į gerovę ir 
klestėjimą. Malio vadovai 

bos avangardas ir varomo
ji jėga. Darbo liaudžiai, jos 
profesinėms sąjungoms pa
tikėtos visos svarbiausios 
ekonominio gyvenimo vai
ravimo pozicijos”.

Ateities pagrindas
Baginda — maža gyve

namoji vietovė netoli sosti
nės. Plakatas prie vieno pa
stato skelbia: “Ekonominio 
ir socialinio respublikos 
vystymo planas, 1961—1965 
metai. Konservuotų pomi
dorų ir mango konfitiūros 
fabriko statyba. Rangovas 
Sonetra”.

Respublika, įyeikd a m a 
visus sunkumus, sėkmingai 
vykdo savo pirmąjį penk- 
metinį planą. Sonetra —na
cionalinė statybos įmonė. Ji 
stato gamyklas ir gyvena
muosius kvartalus, tiesia 
kelius ir tiltu^ Ji pastatė 
Bamake profesinio techni 
kūmo rūmus ir stato mo
dernų stadioną, j i arti
miausiu metu pradės staty
ti medicinos ir administra
cijos darbuotojų mokyklas 
sostinėje, žemės ūkio insti
tutą Katibuge. Beje, švieti
mo įstaigų rūmai — Tary
bų Sąjungos dovana.

Sonetrai vadovauja ko
mitetas, kurį sudaro direk
torius, penki specializuotų 
tarnybų viršininkai ir pen
ki profesinės sąjungos biu
ro nariai.

Tokios nacionalinės įmo
nės veikia pramonėje, tran
sporte, prekyboje, < finansų 
sistemoje ir kitose liaudies 
ūkio srityse. Šios organizą- 
cijos —- mirtinas smūgis pa- 
razitiniąms elemen tams, 
tiek svetimšaliams, tiek vie

tiniams. Modibas Keita šias 
įmones pavadino socialisti
nės Malio ateities pagrindu.

Daigai kaime
Daugiau kaip 90 procen

tų Malio gyventojų minta 
iš žemės. Jau pirmais res
publikos gyvavimo metais 
vyriausybė nutarė koope
ruoti kaimą, t. y. tradicijas 
suderinti su progresui Mat, 
čia nuo sena yra įsigalėję 
įpročiai teikti kits kitam 

j pagalbą, darbuotis bendrai, 
i Šiuo metu jau daugumoje 
kaimų veikia kooperatyvai: 
gamybos, realizavimo, var
totojų. O iki penkmečio pa
baigos bus kooperuotas vi
sas žemės ūkis. Kooperaty
vų nariai bendromis jėgo
mis darbuojasi kolektyvi
niuose laukuose; kartu or
ganizuoja produkcijos rea
lizavimą ir pramonės dirbi
nių, trąšų, technikos pirki
mą per nacionalinę preky
bos bendrovę, kartu stato 
sandėlius, tvartus ir kitus 
pastatus.

Kolektyviniai laukai! Pa
jamos iš'jų derliaus nepa- 
skirstomos kooperatyvų na
rių tarpe: jos sunaudoja
mos tiems laukams gerinti 
ir plėsti. “Mes siekiame,— 
sako M. Keita, —kad tokie 
laukai būtų visuose kai
muose ir kad jie padidėtų 
bent iki hektaro, skaičiu- 
jant kiekvienai šeimai”. 
Kolektyviniai laukai turi 
visur tapti savu, vietiniu 
švyturiu — rodyti žmo
nėms, ką gali duoti žemė, 
kai ji dirbama kolektyviai, 

‘ naujoviškai.
Vyriausybė teikia koope- 

' ratyvams visokeriopa para
mą, steigia augalų bandy-, 
mu stotis ir technikos ba
zes, veterinarijos tarnybas 
ir musės cėcės naikinimo 
punktus, plečia mokyklų 
tinklą.

“Civilizator i n ė misija” 
Malyje baigėsi tuo, kad 98 
procentai gyventojų liko 
beraščiais. Kovai su tamsu
mu mobilizuotos visos jė
gos, ir mokyklos čia stato
mos “darbiniais indėliais” 
— masinėmis talkomis. Iki 
1965 metu pabaigos vien vi
suomeniniais pagrindais re
spublikoje mokyklinių kla
sių skaičius padidės visu 
tūkstančiu.

Malio tikslas — socializ
mas. Į šį tikslą respublika 
žengia nekapitalistinio vys
tymosi keliu.

D. Levinas
4 -

Kaip paukščiai 
suranda kelius

Visi žinome, kad rudenį 
iš vidurinės Žemės juostos, 
vieni po kitų, paukščiai 
persikelia į šiltus kraštus 
žiemoti. Kai kurie jų “va- 
kacijomis” atlieka po 2,000 

I ir daugiau mylių.
Kaip jie žino, kad reikia 

jau išskristi į šiltus kraš
tus ? Mokslininkai sako, 
kad tą jie patiria, nes jų 
maistas pradeda dingti. Im
kime taip vadinamus “rabi
nus”, kurie daugiausiai 
maitinasi sliekais. Orui šal- 
tėjant, sliekai lenda gilyn į 
žemę. “Rabinai” ir žino, 
kad ateina žiema.

Bet kaip paukščiai nepa
klysta, tai labai daug spė
liojimų. Kai kurių paukščių 
migracijos kelionę jau išty
rė, bet daugelio (dar ne. To
dėl vienodo atsakymo nėra.

Jakarta. — Indonezijoje 
areštavo amerikietį R. F. 
McCabę, “Newsweek” žur
nalo korespondentą. Kalti
na siuntinėjime melagingų 
žinių.
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Sauja žiežirbų
Na, tai dar vieną “šven

tąjį” turime, tik kol kas dar 
nepalaimintas “šventojo tė
vo.” Nė vienas pirmiau ka
da miręs generolas nebuvo 
taip išaukštintas, išgarbin
tas, kaip generolas MacAr- 
thuras. Ir už ką? Net jr 
už prez. Trumano pradėtąjį 
Korėjoj “policinį” karą ir 
nepasisekimą bandė pri
mesti Anglijai, kad išaukš
tintų MacArthurą. Betgi nė 
vienas iš rašeivų neprisimi
nė, kada no Wall st r y to 
kracho iškilus nedarbo kri
zei i Washingtona suvažia
vo tūkstančiai veteranų iš 
visos šalies reikalauti karo 
bonų, tai MacArthuras, dar 
tik pulkininko laipsny būda
mas, išstojo su ginklu prieš 
tą beginklių masę ir kelis 
užmušė, jų tarpe ir vieną 
lietuvi, c •

___ •___•

Negalima sakyti, jog, tai 
geras dalykas, kada eina to
kie ideologiniai nesutikimai 
tarp Tarybų šalies ir Kini
jos. Tai be galo daug blo
go daro visai pasaulio dar
bo klasei. Pasirodo, kad 
Pekino vadai, dangstyda
miesi .marksizmu-leninizmu, 
eina trockizmo keliu. Kiek
vienas darbo žmogus, susi
pažinęs su marksizmu, pasa
kys: kinų vadai nelaimės, o 
tik daro labai daug žalos vi
sam darbo klasės judėjimui. 
Betgi visokie kapitalo tar
nai, rašeivos prirašo viso
kiu spėliojimų ir deda daug 
vilčių, kad, ve, jau jau tuo
jau dings kapitalistiniam 
pasauliui komunizmo šmėk
la, dėl kurios jie negali nė 
miegoti, suirs socialistinės 
šalys ir užviešpataus ame
rikoniško stiliaus tvarka.

Skaitant tokias tu rašei
vų teorijas, man prisimena 
posakis apie lapės sekiojimą 
paskui bulių.

i ___

Pasirodo, kad pas respub
likonus dedasi tikra velnia
va su kandidatais preziden
to vietai. Goldwateris zu
ja, kaip patrakęs, ir leidžia 
labai dideles krūvas pinigų. 
Rockefelleris irgi nepasi
duoda. Lodge tyli ir savo 
šalininkams suka galvas. 
Nixonas irgi nemažesnes 
ambicijas turi į prezidenti
nius kandidatus, nors jis ir 
yra gavės skaudžių smūgių 
savo politinėj veikloj. Na, 
ogi ponas Scrantonas, jis 
vis daro savo pareiškimus, 
kad “nenori” kandidatuoti i 
prezidentus, bet jei jau tik 
jis vienas būtų “pašaukta
sis sūnus,” tai tada jis ne
atsisakytų nuo tokių par
eigų, kaip gera s ameri
kietis. Bet kas žino poną 
Scrantoną iš arti, tai gerai 
žino, jog tai tik politinis 
veidmainiavimas, “gudravo- 
jimas.” Jis panašiai šūka
lojo ir būdamas Kongrese, 
būk jis nenoris gubernato
riaus posto. Bet šiandien 
daugelis ir respublikonų, 
kurie balsavo už jį, krem
tasi pirštus.

•

Senatoriaus Fulbright kal
bos tikrai pajudino širšių 
lizdus. Visokio plauko re
akcionieriai tik rėkia iš vi- 
visų kampų ir visokiais bal
sais kaip prieš Chruščiovui 
“parsidavėlį.” Koks tai po
litinio proto bąnkrūtas, 
ypač daugelio kongresmanų 
ir senatorių tarpe! Jei tik 
žmogus blaiviau ima pro- 
protauti, tai jis jau “komu
nizmo šalininkas.” Ak tu 
Perkūne dievaiti, kodėl ne
apšvieti jiems proto?

I. Vienužis



Jonas Kaškaitis

Bruožai iš pažangių jų JAV lietuvių 
veiklos 1940-1960 metais
(Tąsa)

Daktaras Kabakeris vardu 30,000 Lie
tuvos žydų kalba demokratiniame kon
grese Pitsburge. Tame mūsų demokra
tiniame kongrese vis daugiausia svarsto
ma, kaip padėti Tarybų Lietuvai grei
čiau atsistoti ant kojų. Skubiai rengia
mas 10-as siuntinys į Lietuvą, $160,000 
vertės rūbų, avalynės, maisto ir $86,000 
vertės medikamentų . Pagalba plaukia ir 
iš Pietų Amerikos: Lietuvos vaikams 
kalėdų dovanėlės, batukų už $3,046—ap
tarnaus bent 5,000 vaikų. Gi amerikie
čių skyrius prie RWR (Amerikiečių 
draugija Rusijai gelbėti) sukėlė $150,000 
pat pradžioj kampanijos TS patalkinti. 
Tokia smagi mums šitokia žinia! Ant. 
Bimba mus labai palinksmino savo pra
nešimu iš Kauno: 1946 m. sausio 29 d. 
gauta Vilniuje 90,000 svarų rūbų ir ava
lynės net 148 pundai! “Laisvės” akci
ninkų suvažiavime 1946 m. sausio 27 d. 
padarėm rezoliuciją sukelti $30,000. Eks
perimentinės medicinos institutui ir vė
žio ligų ligoninei Vilniuje. Ir šukelėm 
skubiai ir išsiuntėm!

Mūsiškis D AL (Demokratinių Ameri
kos lietuvių) Centras išleido brošiūrą: 
'‘Laimėjome karą — laimėkime taiką.” 
Kadangi vyksta didelis plieno darbinin
kų streikas, tai Demokratinis Centras 
nutarė: 1.remti streikus, 2. kovoti prieš 

‘reakcinius bilius Vašingtone, 3. užkirst 
fašistams kelią, 4. išmest Žadeikį ir jo 
konsulus, nemokėt jiems algų, 5. koloni
jose turėt dažniau DALC pasitarimus, 
6. platinti brošiūrą...

Labai mus visus pažangiečius sudomi
no Niurnbergo tyrinėjimai karo krimi
nalistų, — sekame teismo eigą. Mato
me, kad lietuviai ir kiti fašistai puikiai 
amerikiečių užlaikomi Vokietijoj...

O Pietų Amerikoj mūsų pažangieji 
broliai turi savo didelį Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą Montevidėjuj, Urug
vajuj. Skaitom pranešimus iš to isto
rinio sambūrio, siunčiam sveikinimus ir 
aukas. Mes, pažangiečiai, tariamės, bet 
imperialistai irgi tariasi: Vinstonas 
čerčilas, tas buldogas su cigaru, ragina 
Angliją ir JAV viešpataut pasauliui!.. 
Fašistų pakalikas kun. Kaglinas vėl nori 
radijo fašizmui garbinti. Na, neapsi- 
leisime gi ir mes. Štai gresia geležinke
lininkų ir telefonistų streikas: renkame 
jiems aukas, siunčiame solidarumo te
legramą. Rengiam koncertus Lietuvos 
naudai, paramai. Išsiunčiam 11-ą siun
tinį į T. Lietuvą su rūbais ir batais.

Štaigi grįžo mūsų delegatas A. Bimba 
iš T. Lietuvos, kalbėjo mitinge Brukline 
ir važinėja su kalbomis po lietuvių ko
lonijas. Eksperimentinės medicinos ins
titutui ir vėžio ligų ligoninei jau surin
kom $5812, reikėtų sukelti net $50,000! 
Sušaukiam vėl konferenciją taikai lai
mėti. O čia plyšauja rėkauja šaltasis 
karas!

Mūsiškiai nepasiduoda. čikagiečiai 
patys jau sukėlė $5,000 Vilniaus ekspe
rimentinės medicinos institutui ir vėžio 
ligų ligoninei. Kanadiečiai Toronto mies
te surinko $2,379 tam pačiam institutui, 
Be j onė—$735, N iu varkas—$2,000.

Bostone vyksta 7-as LDS seimas 1946 
m. birželio 10-15 d. Pagalba T. Lietu
vai! Kitur lietuvių kolonijose, irgi ver
da darbai Lietuvai gelbėti. LDS seimas 
ir DALC siunčia telegramą Vašingtonan, 
kad valdžia palaikytų kainų kontrolę, 
nes viskas eina brangyn, tai darbinin
kai streikuoja, kad galėtų gyventi to
kioj brangenybėj.

Bostono ir apylinkės pažangieji lietu
viai sušaukia konferenciją 1946 m. rug
sėjo 8 • d., kad pagyvintų Lietuvai pa- 
galb%.į

LMS festivalis Čikagoj visą savaitę 
1946 m. spalio 13-20 d. Šaunus kultūri
nis pažangiųjų lietuvių podemonstravi- 
mas. Ir vis renkame ir siunčiame aukas 
Lietuvai.

Ignas Gaška praneša apie T. LietuVos 
leidyklas, kokios knygos spausdinamos. 
LPTK raportuoja: Vilniaus institutui I 
siuntinys: 35 tūkstančių dolerių apara
tūra, II siuntinys — 7 tūkstančių dole
rių vertės aparatūra, rūbai.

LPTK baigia savo veiklą . 1946 metų 
gruodžio 18 d., bet kultūriniai ryšiai te
besitęsia. Losanželo mieste surengė pa
žangieji lietuviai pietus ir rinko aukas 
Lietuvos vaikučiams kalėdų proga. Kitų 
kolonijų pažangieji lietuviai daro pana
šiai. J. Paleckis.telegrama sveikina Am.

lietuvius, dėkoja už paramą, Lietuvos 
menininkai, dailininkai, atsiuntė panašią 
telegramą. Rengiamas 12-as siuntinys. 
LPTK tebeveikia Losanželo mieste, taip
gi ir RWR. Rojus Mizara su žmona Ie
vute buvo Losanžele 1947 m. balandžio 
mėn. ir sukėlė $277 Lietuvai.

Pirmosios lietuviškos knygos 400-me- 
tinė Brukline 1947 m. sausio 12 d. Maž
vydo “Prasti katekizmo žodžiai” 1547 m. 
pasirodė Prūsuose. R. Mizara skaitė 
referatą. Kiek paskiau, 1947 m. sau
sio 26 d. ' “Laisvės” akcininkų suvažia
vimas. Labai mums neramu, kai JAV 
ir Anglija šelpia ir ant kojų stato Vak. 
Vokietiją. Sušauktas Lietuvių komunis
tų klubo masmitingas Brukline svarsto 
susidariusią padėtį: JAV mojasi užda- 
ryt kompartiją, tai Liet. kom. klubas su
daro fondą kovai prieš tą užmačią. Siau
tėja neamerikinis' komitetas, prieš strei
kus veikia Taft-Hartlię įstatas: tai vis 
žiaurūs reakcijos užmojai. Reikia atkir
čio!

Tai štai sušauktas trečias demokrati
nis lietuvių suvažiavimas; teisėms ap
ginti susibūrė 322 delegatai, sumetė 
2,227 dol. Kartu ėjo ir ALDLD ir LMS 
ir Liet, moterų suvažiavimas 1947 m. 
sausio 29-31 d. Ėjo ir lietuviškų knygų 
paroda. Gavom sveikinimų telegramas 
iš Lietuvos. Sužinojom, jog Brazilijoj 
San Paulo mieste lietuviai ir rusai gra
žiai remia nuo karo nukentėjusius: nuo 
1944 m. sukėlė virš 2 milijonų kruzeirų 
pinigais, rūbais, medžiagomis. Pasiun
tė 121 dėžę įr dabar ruošia dar 15 dėžių 
ir jau nusiuntė T. Lietuvon 73,895 kru
zeirų vertės, padedant Raudonajam kry
žiui.

Iš Lietuvos gaunam žinias, Karolis 
Vairas-Račkauskas rašo apie Lietuvos 
valstybinę centrinę biblioteką, apie Ant. r 
Vienuolį-Žukauską, apie kitus rašytojus 
ir poetus.

Iš Pietų Amerikos gavom Pietų Am. 
lietuvių leidinį. Kongresas smerkia liet, 
fašistus. K. Graužiniu! atėmė Lietuvos 
atstovo vietą: vis tai dėl reikalavimų val
džios organams.

Brukline pradėjo veikti Lietuvių lais
vės radijas, kurį palaiko L.L.R. klubas. 
1947 m. geg. 11 d. rytą suskambėjo pir
mą kartą. Tai džiugi naujiena ir geras 
žygis. Klausomės visi sekmadienių ry
tais, siunčiam klubui paramą. Annause- 
ris iš pirmo Jonas Ormanas, paskiau .Ie
va Mizarienė. Aido choras dainuoja.

Aparatūra Vilniaus vėžio institutui 
gauta: atsiuntė telegramą akademikas 
profesorius J. Matulis. Institutas gavo 
triskart daugiau, negu iš pradžių galvo
jom, — gavo 80,065 dol. Padėkos laiš
kus atsiuntė taipgi Dr. V. Girdzijaus
kas. Tai mes dargi sutaisėm ir 12-tos 
paramos Lietuvai siuntinį 1947 m. geg. 
mėn. Be to, Amer. lietuvių centras (AL- 
C), drauge su ALDLD ir LDS telegra
momis ragina Trumeną atmest tą nela
bąjį Tąft-Hartlio bilių. Trumenas at
metė, bet kongresas ir senatas užgyrė, 
tai ir žinokitės...

Holivude vyksta rašytojų ir artistų in
kvizicija. Neamerikinės veiklos komite
tas gamina bilių ir prieš kompartiją. 
Bedarbių skaičiai kyla, kainos kyla, do
leris puola žemyn...

Bruklino ir apylinkės rytiečiai lietu-

Tai bent agurkėlis!

viai sugalvojo įsitaisyt Lietuvių kultūros 
centrą. Senąjį “Laisvės” namą parda
vė, o pirko kitą šaunų mūrą Ričmond- 
hilėj1, šalia Bruklino. Daug darbo pri
dėjo, daug pinigų įdėjo... Didelis, drą
sus žygis, didelis užmojis!

Reakcinis pragaras dar labiau įsiliep
snojo JAV. šalia smaugliško Taft-Hart- 
lio įstato, ima rodytis dar blogesnis 
Munto įstatas, dar kol kas tik “Mundto 
bilius”, “Subversive activities act” (per- 
versmingų veiksmų aktas). Pasipylė 
protestai. Komunistai užsibrėžė tuojau 
sukelti pusę milijono dol. šiam begėdiš
kam biliui sumušti. Įsiutę reakcionie
riai ėmė areštuoti žymiuosius komunis
tus. Suareštavo “12 apaštalų”, 12 kom,: 
Vilj. Z. Fosterį, Judžiną Denisą, Bendž- 
miną J. Deivisą, Henrį Vinstoną ir dar 
kelis, būk tai už mokymą nuverst val
džią. Tai toks raganų gaudymas vyks
ta palaimintoj kapitalizmo tvirtovėj!

LMS suteikė gražų jaunuolių būrį į 
vasarinę mokyklą ties Usterio miestu, 
Masačiūzės valstijoj. Ta meno mokykla 
susidarydavo kasmet porai trejetui sa
vaičių, lyg ir atostogų metu.

Dėl tų 12-kos areštuotų komunistų pa
kilo atoveikio bangos. Šimtai įniršusių 
delegatų maršuoja Vašingtonan protes- 
tuot prieš tokį niekšišką areštą ir kalti
nimą. Protestai, parašai, laiškai, tele

Jan Kendzierski

gramos paplūdo į Vašingtoną. “Didžiau
sia byla Amerikos istorijoj — visa poli
tinė partija teisiama”! Federalinis JA- 
V teisėjas Heroldas Medina pradėjo na- 
grinėt bylą 1949 kovo mėn. Trumenas 
laimėjo rinkimus 1947 m. lapkr. 2 d. ir 
tuoj ėmė didint karines jėgas. Pažan
gieji protestuoja, o jis, Trumenas, gau
na 11 bilijonų dol. šaltajam karui... Čan 
Kai-ši bėga į Taivanį (Formozą), JAV 
palaikomas ir gausiai šelpiamas.

Pasaulinis taikos kongresas Paryžiuj 
1947 m. bal. 20 d. Amerikoj gegužės 1 
d. Paradas už taiką. Am. moterų kon
gresas 1949 m. geg. 8-9 d. LMS festiva
lis Detroite 1949 m. bal. 29-30: gražus 
kultūrinis lietuvių pasirodymas, garbė 
Detroito miesto lietuviams!

ADLC, LDS, ALDLD siunčia telegra
mas, kad būtų atmestas Atlanto paktas. 
Didžiajam Voldorf-Astorija hotely su
važiuoja pasauliniai taikos delegatai: 

. 1949 m. kovo 25-27 d. taikos konferenci
ją sudaro mokslininkai ir kultūros vei-

■ kėjai delegatai iš visų pasaulio kraštų. 
Visų dėmesį traukia ypač TS šaunieji 
delegatai. Po trijų dienų konferavimo 
braška milžiniškas masinis mitingas did- 
džiojoj Mėdison-Skvėr-Gardeno halėj. 
20,000 klausovų kelia balsą prieš karą, 
už taikų sambūvį!

(Bus daugiau)

Lenkijoj j esančių tautinių mažumų 
visuomenįnis-kullūrinis gyvenimas

Ką mes žinome apie tau
tines mažumas, gyvenančias 
Lenkijos Liaudies Respub
likoje? Labai nedaug. Tie
sa, ten tautinių mažumų 
yra labai mažai, bet socia
listinė Lenkija ir joms su
teikia pilną laisvę palaikyti 
savąją tautinę kultūrą, sa
vo spaudą, savo mokyklas. 
Lietuvių Lenkijoje šiuo me
tu gyvena apie 10,000.

Įdomų straipsnį apie Len
kijos tautines mažumas pa
teikė Janas Kendzierskis 
lietuvių laikrašty “Aušra” 
(1963 m. num. 6-ajame).. 
Mes čia paduosime mūsų 
skaitytojams kai kurias, mū
sų nuomone, svarbesnes to 
straipsnio dalis.—Redakcija

Klausimai, surišti su Len
kijoje gyvenančių tautinių 
mažumų gyvenimu, paly
ginti retai yra liečiami niū- 
sų krašto spaudoje. Tai 
vyksta dėl dviejų priežas* 
čių:

1) Tautinių mažumų prob
lema yra nežymi kiekybiniu 
požiūriu, nes dabartiniu me
tu bendras skaičius Lenki
jos piliečių, priklausančių 
tautinėms' mažumoms, ne
viršija pusės milijono, at
seit sudaro apie 2% krašto 
gyventojų.

2) Ši problema nėra ži
noma platesniems lenkų vi
suomenės sluoksniams. Vy
rauja bendras požiūris, kad 
Lenkija yra tautiniu atžvil
giu vienalytė, kad Lenkijoje 
gyvena vien lenkai. Žino
ma, tai tiesa, jog Liaudies 
Lenkija jau nebėra tuo tau
tiniu konglamoratu, kokiu 
ji buvo tarpkario laikotar
pyje. Aname laikotarpyje, 
pagal 1931 metų sąrašą, 
beveik kas trečio Lenkijos 
piliečio tėvų įkalba buvo ne 
lenkų kalba.

Išsivadavus iš hitlerinės 
okupacijos, Liaudies Lenki
ja susiformavo pagrindinai 
kaip vienatautė valstybė se
nose etniškai lenkiškose že
mėse. Betgi mūsų valstybės 
ribose savo noru gyvena bei 
dirba kitų tautybių Lenki
jos piliečiai.

Skaitlingiausia yra ukrai
niečių grupė, kurių visame 
krašte yra apie 200 tūkstan
čių. Didesni jų susibūrimai 
yra Olštyno, Košalino, Šče- 
cino, Vroclavo, Liublino, Že- 
šovo, Zielonoguros ir Gdans
ko vaivadijose. Virš 90% 
tos tautinės grupės narių
verčiasi žemdirbyste.

Likusieji tai inteligentai, 
gyveną miestuose.

Antra pagal skaitlingumą 
yra baltarusių mažuma, ku
rių pris kaitoma apie 160 
tūkstančių, gyvenančių ry
tinėje Balstogės vaivadijos 
dalyje. Jų irgi virš 90% 
gyvena kaime. Lenkijoje yra 
apie 25 tūkstančiai žydų, 
visi jie gyveno miestuose.

Čekų ir slovakų Lenkijo
je priskaitoma apie 20 tūks
tančių (tai daugumoje slo
vakų kalnėnai, gyveną Spi- 
šos ir Oravos rajonuose). 
Priskaitoma apie 15 tūks
tančių rusų, gyvenančių vi
same krašte, daug i a u s i a 
miestuose. Šiauriniuose Bal
stogės vaivadijos rajonuose 
(Suvalkijoje) gyvena apie 
10 tūkstančių lietuvių — 
kaimiečių. Vokiečių Lenki
joje yra vos 3 tūkstančiai, 
didesnės jų grupės gyvena 
Vroclavo ir Košalino vai
vadijose. Prie tautinių ma
žumų Lenkijoje yra priskai- 
tomi taip pat čigonai.

Gražios tradicijos
Lenkų tauta turi savo is

torijoje gražias ir įvykiais 
turtingas bend radarbiavi- 
mo su kitomis tautinėmis 
grupėmis ir bendrų kovų už 
visuomeninį išsilaisvin i m ą 
tradicijas. Lenkų tautos 
pažangios revoliucinės jė
gos, nežiūrint atžagareiviš- 
kų mėginimų įskiepyti skir
tumų, antagonizmo ir tar- 
pusavės neapykantos-, įvai
riuose frontuose "kovoja “Už 
mūsų ir jūsų laisvę.” Šią 
lenkų tautos kovą Vieningai 
rėmė tautinių mažumų liau
dies masės ir jų demokrati
nės organizacijos. Taip bu
vo tada, kai lenkų tauta bu
vo po svetimu jungu, tauti
nių sukilimų metu, taip bu
vo ir Lenkų Darbininkų Kla
sės revoliucinių kovų metu, 
po SDKPiL ir KPP vėlia
va. Tarpkario laikotarpy
je buržuazinės valstybės ry
tinėse dalyse KPZU ir KP- 
ZB eilėse bendrai kovojo 
lenkai, baltarusiai, ukrai
niečiai ir žydai, darbininkai 
ir valstiečiai. Tas pats vy
ko ir kitose dalyse: Varšu
voje, Lodzėje, Silezijoje ir 
kitur.

Idėjos ir šūkiai, dėl ku
rių anuomet kovota, plačiu 
mastu yra real i z.u o j a m i 
Liaudies Lenkijoje. Mūsų 
Konstitucijos 60-ame str.
sakoma, kad “Liaudies -Len-

nes Kultūros Draugijos 
(BTSK) centras yra Bal
stogė, o jos veiklos plotas 
visame krašte; Čekoslovakų 
Visuomeninė Kultūrą 
Draugija veikia visame 
krašte; Žydų Visuomeninės 
Kultūros Draugija (TSKŽ) 
su centrine būstine Varšu
voje veikia visame krašte; 
Lietuvių Visuomeninė Kul
tūros Draugija su būstine 
Seinuose (Balstogės vaiva
dija) veikia visame krašte; 
Vokiečių Visuomeninės 
Kultūros Draugija su būsti
ne Valbžįche veikia Vrocla
vo vaivadijoje. Lenkijoje 
gyvenančios rusų mažumos 
tarpe veikia Lodzėje įkurta 
kultūrinė draugija. Taip 
pat yra kelios palaidos či
gonų sėslių grupės.

Visos šios draugijos 
pasigirti rimtais organizaci
niais bei kultūriniais laimė
jimais. Pavyzdžiui, UTSK 
turi 5 vaivadinius skyrius, 
30 apskrities skyrių, 206 ra
telius, 32 klubus bei sekly
čias, 61 meno ratelį, 9 bib
liotekas . UTSK eilėse yra 6 
tūkstančiai narių. BTSK 
Vyr. Valdyba turi 7 sky
rius, 6 klubus bei seklyčias,

kijos piliečiai, be tautybės, 
rasės ar tikybos skirtumų, 
visi turi lygias teises visose 
valstybės, politikos, ūkio, 
visuomenės, -kultūros gyve
nimo srityse.” Toliau sako
ma, kad šių teisių pažeidi
mas yra baudžiamas. Pla
tinimas neapykantos bei pa
niekos taip pat yra uždraus
tas.

Tokiais principais pagrįs
ta valstybės politika, kurios 
pagrindu yra laisvas pavie
nių tautinių mažumų kles
tėjimas, jų pažangios tau
tinės kultūros vystymasis 

i gimtąja kalba. Liaudies 
valstybė, atidarydama tau
tinėms mažumoms plačias 
duris į mokslą ypač rūpina
si švietimo reikalais, kad 
kiek galint greičiau išlygin
ti tautinės priespaudos pa
sekmes ir atsilikimą.

švietimas
Pavydžiai pažvelkime į 

švietimo sritį. Ypač pasta
raisiais metais matome nuo
latinį tautinio švietimo ki
limą. Jei 1951-53 metais 
turėjome 381 tautinę mo
kyklą, 1957-58 — 398, tai 
1958 m. turėjome 3 99 mo- 
mokyklas. Tose mokyklose 
1951-53 buvo 24,974 moki
niai, o 1957-58 m. buvo 17,- 
151, tai 1960 m. mokinių 
skaičius išaugo ligi 18,310. 
Pagrindine kritimo priežas
timi buvo vokiškų mokyklų 
sumažėjimas (daugelio vo
kiečių tautybės gyventojų 
išvykimas į VDR ir į Vaka
rų Vokietiją).

Bendrojo lavinimo, peda
goginių ir profesinių licė
jų 1960 m. buvo 19, kuriuo
se mokėsi 1,406 mokiniai. 
Mokyklų aprūpinimas vado
vėliais (iki 1960. IX. 1 vals
tybinės vadovėlių leidyklos 
atspausdino 199 leidinius, 
kas sudaro apie 500,000 
egz.), ir kitais mokykliniais 
reikmenimis, niekuo nesi
skiria nuo tų sąlygų, kurios 
yra suteiktos lenkų mokyk
loms.

Draugijos
Visame krašte yra užre

gistruotos ir veikiančios 7 
tautinės draugijos, būtent: 
Ukrainiečių Visuom e n i n ė 
Kultūros Draugija (UTSK) 
su regionaline Lenkų kultū
ros sekcija. Draugijos veik
los plotas apima visą kraš
tą: Baltarusių Visuomeni-

75 meno ratelius ir 6 savo 
bibliotekas.

Lietuvių V K D Centro 
Valdyba turi 5 klubus ir 
seklyčias, 18 meninių an-
samblių, 2 savas bibliotekas.

Čekai ir slovakai turi 
31 ratelį, 5 klubus bei 
seklyčias, 8 meno ansamb
lius, 2 savas bibliotekas? ir 
700 narių. Žydų VKD Vyr. 
Valdyba turi 27 skyrius, 21 
klubą su seklyčiomis, 15 me
no ansamblių, 7 savas bibli
otekas ir apie 5 tūkstančius 
narių.

Vokiečių VKD Vyr. Val
dyba turi 9 ratelius, 2 kal
bus ir meno ansambli, 2 bib- 
liotekas ir 740 narių.

Neskaitant atskirų drau
gijų bibliotekų, viešose bib
liotekose yra knygų įvairių 
grupių kalbomis.

Atskiros tautinės grupės, 
suorganizuotos visuomeni
nės kultūros dra u g i j o s e, 
ruošia savo skyrių ir visuo
tinus suvažiavimus, ku^fų 
metu renka valdybas. 1961 
metais Varšuvoje įvyko 
Ukrainiečių Drau gijos II 
Suvažiavimas ir Vokiečių 
Draugijos II Suvažiavimas 
Valbžiche. 1961 m. gruod&o 
mėn. įvyko eilinis Žydų 
Draugijos Suvažiavimas, o 
1962 m. birželio pradžioje 
Seinuose įvyko II Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros Dr- 
jos Suvažiavimas.

Spauda
Tautinės draugijos leidžia 

savo laikraščius, kalendo
rius ir kitus leidinius. Uk
rainiečių VKD Vyr. Valdy
ba leidžia ukrainiečių kalba 
savaitraštį “Naša Slovo” su 
kultūriniu priedu “Naša 
Kultūra” ir priedu vaikams 
“Svitanok.” Kiekvie na yįe 
numeryje būna vad. “leinkų 
puslapis,” rašytas lemk^i 
tarme. Baltarusiai turi sa
vaitraštį “Niva,” kuriame 
kas mėnuo pasirodo litera
tūrinis puslapis ir priedas 
vaikams “Zorka.” Rusai tu
ri d v i s a v aitraštį “Ruskij 
Golos,” gi čekai su slova
kais — mėnesinį leidinį. Žy
dų VKD turi leidyklas “Idi- 
še Šriftin,” “Idis Buch” ir 
laikraštį “Folks Štime,” ku
ris neseniai šventė savo 15 
metų gyvavimo jubiliejų.

Deja, Lietuvių VKD Cen
tro Valdyba neturi pasto
vaus periodinio laikraščio, 
užtat laikas nuo laiko 
džia vienkartinuką “AvJ^s- 
ra.” Vokiečiai prieš prasi
dedant šeimų jungimo akci
jai, irgi turėjo savo savait
raštį “Arbeiterstimme.”

4 pusi. Laisvė (Liberty) Aiilr., baland. (April) 21^1964



BINGHAMTON, N. Y.
Harpur Kolegijos aukštų 

gabumų studentai, kolonijos 
didinto j ai ruošiasi pami
nėti amžinai nemirštančio 
rašytojo, poeto W i 11 i a m o 
Shakespearo 400-ąsias gimi
mo metines. Ta proga bus, 
suvaidinta jo parašyta dra
ma “Romeo and Juliet.” Ji 
bus pastatyta balandžio 23- 
26 dd. naujoviškai įrengto
se Harpur Kolegijos patal
pose.

Anthony Mainionis, 35 
Brown St., Johnson City, 
N. Y., Harpur kolegijos 
studentas, vaidins Romeo ir 
Marilyn Hersey iš New 
Yorko — Julietos rolę. A. 
Mainionis — talentingas ir 
ankštai mene pakilęs jau
nesnės kartos lietuvis. Vie
tos anglų kalba spauda gra
žiai rašė apie jį, pripažin
dama, kad jis yra vienas iš 
geriausių šios plačios apy
linkės aktorių. Tėvai ir gi
linės džiaugiasi jo gražiais 
pasiekimais. Linkiu jums, 
Anthony, kilti aukštyn ir 
aukštyn.

•
Rasinės lygybės kova 

tęsiama
Prieš kelis mėnesius bu

vo suruošti keli pikietai, 
nukreipti prieš rasinę dis
kriminaciją. Buvo pikietuo- 
tas kelių šeimų apartmėn- 
tinis pastatas už neparody
tą kambarių negrų šei
mai. Keliais atvejais pikie- 
tuotas Park Diner už neda
vimą daybųAiegrei mergai
tei. Ir iš to visko niekas 
neišėjo.

CORE. (Rasinės lygybės 
kongreso) William L. Moore 
skyriaus nariai kreipėsi į 
liesto pareigūnus tuo rei
kalu, bet ir čia pageidauja
mo užtarimo negavo.

Rasinės lygybės darbuoto
jai įteikė sumanymą mies
to pareigūnams, kad būtų 
įkurta Human Rights Com
mission pilno laiko parei
goms. Tarp abiejų pusių 
ėję pasitarimai baigėsi be 
Raudos. Prieš kelias dienas 
šie darbuotojai suruošė eilę 
pikietų prie Brobme apskri
ties teisdarystės pastato ir 
miesto rotušės, primindami 
jiems savo pageidavimą — 
Commission. Miesto mėra 
5bhn J. Burns pasakė, kad 
jis kreipsis į abiejų partijų 
kaunsilmenus tuo reikalu. 
Meras pats pasakė: “I 
know this town is not free 
of racial discrimination.”

Balandžio 20 d. pareigū
nai turės susirinkimą — šį 
klausimą balsuos.

Pora dienų vėliau rasinės 
lygybės skyriaus nariai pa

NEW HAVEN, CONN.

Eva Končiene (Sungailaite)
Mirė Kovo 29 d., 1964.

Paliko liūdesyje vyrą Juozą, dukras Eva Reid, 
Alice Dill, du anūkus—Dennis Reid ir Jay Hil
locks; Mr. A. Reid ir H. Dill.

Lai būna Tau amžina ramybė, mūsų mylimo
ji mama. Mes liekame liūdesyje.

Joseph Kunca
Eva Reid
Alice Dili

ir anūkai.

skleidė apie 1,000 lapelių, 
prašant vietos gyventojus 
paraginti savo kaunsilme
nus balsuoti už įkūrimą Hu
man Rights Commission 
šiame mieste.

Spaudos darbininkai iš 
“The Sun-Bulletin” ir “The 
Evening Press” prisidėjo 
prie Vail - Ballou streikuo
jančių draugų darbininkų 
masinės demonstracijos prie 
knygų spausdinimo firmos 
Clinton gatvė.

Šios firmos darbininkai 
išėjo streikan kovo 9 dieną 
prieš automatijos įvedimą.

Daugiau kaip 50 narių iš 
International Typographic
al Union lokalo 232 dalyva
vo šiame masiniame pikie- 
t a vi m e prieš Vail-Ballou 
Press.

Lokalo 232 vicepreziden
tas Jack O’Hare pasakė, 
kad “judanti demonstracija 
buvo gera moralinė pagal
ba, kaip kad būtų buvusi fi
nansinė pagalba, suteikta 
unijos narių 84-iems lokalo 
Vail-Ballou nariams.” Prie 
to dar jis pridėjo: “Mes 
parodėme savo pagalbą ir 
manome turėti kitą panašią 
demonstraciją iki šis strei- 
aks bus užbaigtas...”

Sugrįžo iš Floridos.
Prieš kiek laiko sugrįžo 

iš Floridos ,P. Jasilionienė ir 
O. Dišienė.' Kiek vėliau — 
ir S. Vaineikis. Dar trupu
tį vėliau — P. ir A. Mačiu
kai. Jie visi gražiai atro
do, linksmi. Floridos saulu
tės nubučiuoti. Sakėsi, kad 
linksmai laiką praleido.

Onyte Wellus

Baltimore, Md.
Susirinkimas ir piknikai
Balandžio 4 d. įvyko LLD 

25 kuopos susirinkimas. Jis 
buvo svetainėje 2219 West 
Pratte St. Susirinkimą ati
darė organizatorius J. Sta
nys ir jis buvo išrinktas 
tvarkos vedėju. Nepribu
vus O. Kučiauskaitei, užra
šų raštininke išrinkta Piva- 
riūnienė.

Pirmininkas paprašė na
rius atsistojimu pagerbti 
mirusius narius — K. Lopa
tą ir Oną Paserskienę.

Valdyba išdavė raportus. 
Iš finansų raštininko P. Pa- 
serskio raporto paaiškėjo, 
kad jau visi nariai susimo
kėjo duokles už 1964 me
tus ir jos pasiųstos į centrą. 
Iždininkas J. Deltuva pra*- 
nešė, kad buvo daug išmo
kėjimų, tai iždas jau tuš
čias.

Valdyba raportavo, kad
prie “Laisvės” metinio pik-

niko, kuris įvyks sekmadie
nį, birželio 21 dieną, pasek
mingai ruošiamasi. Jis bus 
su gražia dainų programa 
ir prakalbomis.

Buvo skaityti laiškai iš 
LLD centro, “Vilnies” kvie
timas į jos suvažiavimą ir 
LMS, bet kad iždas tuščias, 
tai laiškai palikti aptarti 
sekamame susirinkime.

Nutarta surengti Motinos 
dienos pagarbai pikniką ge • 
gūžės 10 dieną, P. ir K. 
Kuprių gražiame sode. Su
rengimui į komisiją įėjo: 
G. Pivariūnienė, F. Deltu
vienė ir J. Deltuva. Aišku, 
kad piknikas bus geras ir 
gražiame sode. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti, 
būsite patenkinti.

. A. žemaitis

St. Petersburg, Fla.
Ruošiamos išleistuvės

Kai kurie įrodo, jog ši pa
žangiečių lietuvių kolonija 
yra strategiškoje vietoje kas 
liečia svečių atsilankymą į 
miestą ir mūsiškes pramo
gas. Pavasariais atsisvei
kiname svečius ir viešnias, 
paspausdami jiems rankas, 
palinkime laimingos kelio
nės. Bet ir vėl pasijunta
me, kad yra atvykusių, su
kinėjasi LLD 45 kuopos pa
rengimuose. Vieni jų yra 
matyti, kiti visiškai nepa
žįstami, o kai kurių net ir 
sutikti netenka.

Balandžio 11 dienos ban
kete matėme keletą atvyku
sių pasisvečiuoti: clevelan- 
dietę Anna Williams, J. ir 
J. Davis iš Brocktono ir ar- 
monistą Viktorą Gabrėną iš 
Michigan valstijos. V. Gab
rėnas mums vykusiai su
grojo du gabalus. Šokių 
metu grojo kelias polkutes, 
o J. Stančikas skaitė eilė
raštį apie degtinę.

Sužinota, kad prieš išvyk
damas į Maine valstijų J. 
Vaišvila, naujas kuopos na
rys, apsivedė. Jisai su žmo
nele praleis vasarą vėsesnėj 
valstijoj, o rudeniop sugrį- 
šią čion pastoviai apsigy
venti.

Kiek pirmiau Walteris Ši
leika vedė Ainorienę. Jiedu 
pirmiau neretai. lankė mū
siškius parengimus. Norė
tume matyti juos mūsų pa
rengimuose dažniau. Buvu
si V. Ainorienė, dabar Ši
leikienė, turi įsigijusi gra
žią rezidenciją. Linkime 
jiems linksmo, laimingo gy
venimo šiltame klimate.

Kuopos pramogų komisi
ja ruošiasi prie ateinannčio 
išleistuvių banketo, kuris 
atsibus šeštadienį, balandžio 
25. Išleisime į ilgą kelionę 
Jurgį ir Elenutę Bernotus, 
kurie dviem mėnesiam iš
vyksta į Europą pasidairy
ti, praleisti laiką net keliose 
šalyse. Veikiausiai būsią 
proga pamatyti keturiolika 
šalių, mažų ir didesnių. 
Jiems būsianti proga ke
liauti su prakilniais žmonė
mis—mokytojais ir kitais— 
naujausiu Prancūzijos lai
vu.

Bernotai pasimojo atsi
sveikinti su draugais, drau
gėmis prakilniau, draūgiš- 
kiau, kad juos kelionėje 
prisimintume. Jurgis jau 
įteikė $50. pramogų komisi
jai supirkti banketui mais
to. Jų troškimas yra su
tvirtinti draugiškumą ir pa
remti apšvietos reikalus. 
Tai gražus Bernotų užmo- 
jis!

Tikimasi, kad į banketą, 
atsisveikinti su Bernotais 
susirinks daug žmonių.

Vikutis

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves „ paramai.

Easton, Pa.
—
Tragiškai mirė D. Zabuoras

Kovo 6 dieną, sulaukęs 
apie 70 metų amžiaus, tra
giškai baigė gyvenimą Da- 
mininkas Zabuoras. Mirti 
visiems reikės, bet jo mirtis 
sujudino mūsų miesto lietu
vius. Visi klausinėja: kaip 
ten buvo. y

Buvo., taip:- Susirgo jo 
žmona ir buvo paimta į li
goninę. Netrukus susirgo 
ir Damininkas. Ligoninėje 
jį apžiūrėjo ir daktarai su
rado, kad reikalinga opera
cija. Jis labai bijojo pasi
duoti operacijai, tai slapta 
apsirengė ir iš ligoninės pa
bėgo.

Mėgdamas išsigerti, jis 
atėjo į Liet, piliečių klubą ir 
sandraugams papas akojo 
savo bėdas. Jo draugai pa
barė jį. Kai kurie dar pa- 
gązdino, kad jį gali surasti, 
dar gali ir už silpnaprotį 
palaikyti. Jis dar daugiau 
nusigando. Parėjo namo ir 
pasikorė.

Tiesa, jo padėtis buvo ne
kokia, bet padarė nepataiso
mą klaidą nupuldamas dva
sioje, o ir negerai padarė 
tie, kurie, vietoje padrąsin
ti, dar į didesnę baimę įstū-1 
mė:

Kovo 10 dieną buvo lais
vai palaidotas Eastono ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi lietuvis graborius .Jo
nas Katinis. Lai jam būna 
amžina ramybė. L. T.

PADĖKA
Vieša padėka

Kada žmogų ištinka ne
laimė arba užpuola liga, ta
da jis turi progą patirti sa
vo draugus. Taip yra ir su 
manim.

Susirgus sausio 17 d. rei
kėjo pasičiupti į ligoninę. Aš 
maniau, kad draugų visai 
jau neturiu, bet pasirodė 
jų nemažai. Visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems mane atlankiusiems 
ligoninėje, namuose, ir pa- 
siuntusiems užuojautos 
laiškus i r dovanas, tariu 
nuoširdų ačiū.

Jau virš du mėnesiai kai 
esu gydytojo priežiūroje, 
bet sveikata pamažu eina 
geryn. Atrodo, kad dar 
bus lemta jus, draugai, kur 
nors sueigėlėje susitikti.

Visiems mane prisiminu
siems draugams laiškais ne
galiu padėkoti, todėl nuo
širdžiai jiems dėkoju per 
spaudą.

Juozas Strižauskas

Baltimore, Md.
Šių metų balandžio 25 d., 

šeštadienį, 1 vai. popiet; 
per televizijos stotį WJZ- 
TV chanel 13, bus antru 
kartu rodomą labai svarbi 
šiuo metu programa “Un
known Americans.”

Pirmu kartu ši programa 
buvo rodoma vasario pra
džioje, minint “negrų isto
rijos savaitę.”

Programa užims pusę va
landos. Puikiai ir aiškiai 
atlieka šeši studentai iš 
Morgan State College teat
ro ir kalbos skyriaus moki
niai.

Libretas sutaisytas Steve 
Foreman. Stebint šią pro • 
gramą, plačiai galima susi
pažinti su nuveiktais dar
bais, negrų veikėjų įvairio
se srityse, ir kaip jie ma
žai visumenei buvo žinomi 
iki šių laikų.

Vinco Duktė

New Yorkas.—New Yor
ko miesto biudžetas me
tams nustatytas trys bilijo
nai ir trys šimtai penkios- 
dešimt du milijonai dolerių.

Mūsų LDS svarbus mums
Mūsų veikimas mūsų or

ganizacijose svarbu mums. 
Kaip tik dabar eina rinki
mai mūsų LDS Centro val
dybos. Mes visi žinom tik 
apie savus-vietinius kandi- 
datuSj apie kitus kandida
tus žinom tik iš spaudos, ar 
jų gerų darbų. Kol kas mū
sų vadovybė buvo gera. Da
bar, einant rinkimams, mes 
visi sutinkam, jog būtų ge
rai, kad mes išrinktum jau
nesnės kartos kandidatus į 
kai kuriuos urėdus, žinoma, 
ne visus naujus. Aš noriu 
su nariais pasidalinti min
timis tik apie man labai 
gerai žinomus 2 kandidatus 
pittsburghiečius.

Elizabeth Galore, kuri 
gyvena Trafford, Pa.’ 
(Pittsburgh© priemiestis) 
yra narė LDS 37-tos kuo
pos, Wilmerding, Pa., daug 
darbuojasi 8-tos apskrities 
ribose, yra antra “Neuman” 
naujų narių gavime. Per 
praeitų porą metų gavo

Tarybų Lietuvoje
LIETUVOS KINEMATO
GRAFININKŲ SVEČIAS
VILNIUS. ' Skaitant len

kų' žurnalą “Film”, dažnai 
tenka pastebėti Zbignevo 
Piteros pavardę. Tai žino
mas liaudies Lenkijos ki
no kritikas, šio žurnalo už
sienio skyriaus redaktorius.

“Film” žurnalas, nutaręs 
plačiau supažindinti savo 
skaitytojus su tarybinių ki
nematografininkų darbu, 
mūsų kino meno laimėji
mais, komandiravo Z. Pite- 
rą į Tarybų Sąjungą. Sve
čias iš Lenkijos pabuvojo 
Leningrade, kur stebėjo 
“Hamleto” filmavimą ir ge
rai atsiliepė apie šio kuria
mo filmo operatoriaus lie
tuvio Jono Griciaus darbą. 
Paskui jis nuvyko į Rygą, 
susitiko su latvių kinema
tografininkais.

Baigiantis kelionei Z. Pi- 
tera viešėjo ir Vilniuje, kur 
pamatė lietuviškus meni
nius filmus “Svetimi”, 
“Žingsniai naktį”, “Vienos 
dienos kronika”. Pastarasis 
filmas svečiui paliko gerą 
įspūdį. Apie šį filmą ir jo 
kūrėjus svečias nutarė pa
rašyti “Film” žurnale. Z. 
Pitera gerai atsiliepė ir apie 
mūsų kino dokumentalistų 
darbus.

Išvykdamas lenkų kino 
kritikas pasakė, jog Lenki
jos kino teatruose buvo 
sėkmingai "demonstruoja
mas filmas “Gyvieji didvy
riai”, apie kurį teigiamai 
atsiliepė ir kritikai.

NAMŲ ŠEIMININKĖS 
PAVYDĖS...

DRUSKININKAI. Ste
buklingoji staltiesė, kuri, 

Sveikinimas su Gegužės Pirmąja

4' $

Su šia proga sveikinu 
laikraščio “Laisvės” visą ko
lektyvą, jos skaitytojus čia 
JAV ir Tarybų Lietuvoje, 
visus darbininkus, dirban
čius naudingus darbus, sy
kiu už taiką, ramybę tautų 
ir žmonių gyvenimą.

•—Jonas Smalenskas
Miami, Fla.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antį’., balaęid. (April) 21, 1964

apie 20 naujų į 37-tą kuopą 
narių. Yra čionai gimus ir 
augus, bet gražiai lietuvių 
kalbą ir rašybą vartoja, 
dažnai parašo žinutes į 
spaudą. Jinai yra balote 
Antro Viceprezidento urė
dui.

Antras kandidatas yra S. 
Chestnut. Tai jaunas, veik
lus LDS 160 kuopos narys, 
čionai gimęs ir augęs ir nuo 
mažų dienų jo motinėlės 
(dabar jau mirus) buvo ra
ginamas lietuvių pažanges
nėje veikloje darbuotis, kur 
jis ir dabar veikia. Jis kan
didatuoja į iždo globėją.

Širdingai patariu į Antro 
Viceprezidento vietą bal
suoti už Elizabeth Galore 
iš Trafford, Pa., ir už S. 
Chestnut iš Pittsburgh,Pa., 
į iždo globėjo vietą. Šie 
abudu kandidatai labai tin
kami mūsų LDS.

LDS 142 kuopos narys
J. Miliauskas

kaip sakoma pasakose, se
nai pamesta, atsirado Lie
tuvos kurorte Druskinin
kuose. Tiesa, čia ji neteko 
savo tradicinės formos ir 
įsikūnijo šiuolaikiniame val
gyklos pastate, tačiau ne
prarado savo pasakiškų sa
vybių: ji ruošia maistą be 
žmogaus pagalbos.

... Šviesiose virtuvės salė
se dirba mašinos. Jos sku
ta bulves, piausto duoną, 
šildo maistą; iš milžiniškų 
keptuvių ir puodų sklinda 
skanūs kvapai, kaip įgudu
si virėja, tik žymiai grei
čiau, technika plauna indus 
— iki 1200 lėkščių per va
landą. Daug kas čia sukeltų 
pavydą namų šeiminin
kėms!

Žmonės čia tik koman
duoja. Naujos valgyklos vi
rėjai prie savo profesijos 
pavadinimo priduria naują: 
elektrotechnikos. Aptarnau
ti visas šias mašinas — di
džiulius šaldytuvus, specia
lią konditerijos cecho apa- 

iratūrą gali tik kvalifikuoti 
specialistai. Erdviose, gra
žiose naujos valgyklos salė
se, apstatytose patogiais 
baldais, galės pietauti apie 
600 žmonių. Čia didelis pa
tiekalų pasirinkimas, o apie 
jų puikią kokybę liudija ne
sibaigiantis lankytojų srau
tas.

JAUNAJAI KARTAI
KAUNAS. Kasmet didė

ja miesto vaikų darželių 
tinklas. Artimiausiais me
tais numatoma pastatyti 
dar aštuonis vaikų darže
lius. Netrukus prasidės vie
no jų statyba.

Numatoma rekonstruoti 
ir kai kurias vidurines mo-

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

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)

HOUSEWORK

General and cooking. Live in.
Present German girl 

leaving country.
LA. 5-4668

(32-33)

COOKING and downstairs work. 
Knowledge of German or Scandina
vian cooking. Permanent job. Live 
in. To go to Cape Cod end of May 
until late Fall. Other help kept. 
References required. CH. 7-4867.

(32-34)

HELP WANTED MALE

BODY SHOP FOREMAN.
12-man shop, salary plus bonus.

Call Chester Lincoln-Mercury.
TR. 6-2501 for appointment.
Mr. Murphy or Mr. Fisher.

(30-33) 
----------------------------1----------------

OPERATOR

For Cranes, Back Hoes, Draglines.

Call 1-609—Be. 5-2120
N. W. New Jersey

(31-33)

KNITTERS. Experienced! on 
Jac<įtiard, T. J. and T. A. Machines. 
Exceptional opportunity. Steady 
work. Top rates. Plenty overtieme. 
Apply in person at once. NA-LOR 
KNITTING MILLS, Callowhill, 
Phila., Pa.

(32-34)

AUTO BODY MECHANIC
Experienced. Good working con

ditions. Paid vacation and all bene
fits.

JOHN S. STRATTON, INC.
Pitman, N. J.

(32-34)

kyklas. Jau paruoštas X vi
durinės mokyklos rekon
stravimo projektas. Ruošia- 
'mi projektai V. ir J. Jab
lonskio vardo vidurinėms 
mokykloms. Visose rekon
struojamose mokyklose 
moksleiviai papildomai 
gaus po 13-14 erdvių klasių.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia nepapras
tą banketą, kuris įvyks Balandžio- 
April 25 d. Vieta visiems gerai ži
noma, 314—15th Ave. So.

Šis banketas nepaprastas todėl, 
kad bus išleistuvės mūsų gerų 
draugų Alenutės >ir Jurgučio Berno
tų, kurie gegužės 14 d. išvažiuoja į 
Europą atostogoms. Taigi jie iš
važiuodami prisideda su stambia au
ka, kad padaryti šį parengimą kuo 
pasekmingiausią. Todėl kviečiame 
visus gerus prietelius dalyvauti šia
me bankete, kad palinkėti mūsų 
geriems draugams Bernotams lai
mingos kelionės ir kad sveiki lai
mingai sugrįžę vėl dalyvautų su 
mumis.

Rengimo komitetas (31-32)

WORCESTER, MASS.
Šeštadienį, Balandžio-April 25 d., 

6 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott Street, įvyks žaismių va
karas. kurį rengia LSD moterų 
komitetas. Kviečiame visus atsilan
kyti, praleisti laiką smagiai ir įsi
gyti dovanų. Rengėjos (31-32)

WORCESTER, Mass. 
Metinis Banketas-Pietūs

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. >

WILKES-BARRE, PA.
Ply?nouth'o Lietuvių Laisvų Kapi

nių Bendrovė laikys metinį susirin
kimą Balandžio-April 26 d., 2 vai. 
popiet, Tautiškos Parapijos svetai
nėje, 206 Parrish St., Wilkes-Barre.

Kviečiame visus narius atsilanky
ti. (31-33)

WATERBURY, CONN.
LDS 5-os apskrities konferencija 

įvyks sekmadienį, balandžio 26 d., 
103 Green St., Waterbury. Konfe
rencija prasidės 10 vai. ryto. Kon
ferencijai užsibaigus, 3-ią vai. po
piet, bus rodomi paveikslai iš Lie
tuvos; Jonas Grybas parodys gra
žius ir įdomius paveikslus su mu
zika ir dainomis, kurie bus rodomi 
Dirmą kartą Waterbury. Prašome 
visus lietuvius ateiti ir pamatyti 
šiuos paveikslus.

Valdyba (31-32)



Moiety I J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Vnicui Čepuliui 
7(1 m. amžiaus 

I
Vakar, balandžio 20 d., su

kako 70 metų amžiaus Vin
cui Čepuliui, i 1 g a m e č i u i 
Brooklyno gyventojui ir vei
kėjui.

Vincas gimė ir augo Šiau
lių apskrityje, baigė pra
džios mokyklą.1 Kužiuose.

Atvykęs į Ameriką 1913 
metais, Vincas tuojau įsi- 

lLlu j jungė į JAV lietuvių pažan- 
a ‘ j gųjį judėjimą. Gyveno 

Yonkerse, vėliau tūlą laiką 
_ . _r v . . . . . i Worcesteryje, bet ilgiausiaiJAV žvalgybos direktorius ?yveno ir 7ebegyvena Niu- 

Gerai atsimename buvusį- jorko mieste — šiuo metu 
jį JAV Centralinės žvalgy- Brooklyne. 
bos agentūros (ČIA) direk
torių Allen Dulles. Tai bu
vo šaltojo karo kurstytojas, 
Korėjos karo palaikytojas, 

‘Pusėn. Sdcialistų-komunisti; p,bon invaziWs architek’ 
pateikė 14 tuks-. ... , . ?. . . . i tas.I Imohminc! Ir q n rl i rl a r o i lnnrr_ i v

rajonas
Molėtai — ežeru kraštas. 

Jų čia priskaitoma daugiau 
kaip du šimtai. Baltųjų La- 
kajų vanduo skaidrus skai- 
drutėlis, užtat Juodųjų La- 
kajų; kada bežiūrėsi, van
duo visuomet tamsus. Žmo
nės kalba, kad Siesarčio 
vanduo sidabrinis, o Kamė- 
žėlio — deimantis. Kiekvie
ną apsilankiusį žavės Be- 
brusų, Stirnių, Dūrių, Ker- 
tuojų, Galuonų, Išnarų, As- 
vejos (Dubinkių), Aryno ir 
kiti ežerai. Jie tiesiog neju
čiomis sustabdo praeivį ir 

' kviečia grožėtis nuostabią
ja Lietuvos gamta.

Arnenų žuvininkystes ūkis. 
1963 metais ūkis darbo •

tančius kilogramu žuvies, i Galicijos kandidatę leng- 
daugian kaip 250 tūkstan-1 Ya> —se ,va>d U ° SZ1 ir 
čiu vėžiu. Per pavasario - krikščionių demokratų (ka- 
vasaros sezonų užaugino 50 ta h kų) _ kandidatus. Kaine- 
tūkstančių ančių.

Ūkis turi didelius tvenki
nius, tipines, gerai mechani
zuotas ančių ir galvijų fer-Į 
m as. |

Hitlerinės okupacijos me- metru prezidentiniams rin- 
tais Armėnų dvarą valdė kimams. šių metų rugsėjo 4 
stambus hitlerinis koloniza- j 
torius. 1943 m. lapkričio 
mėn. Edvardo Taujenio va
dovaujami tarybiniai parti
zanai sutriuškino Armėnuo
se dislokuotą hitlerinę ka
riauną, o šeimininką paėmė 
į nelaisvę.

Alkūnų ąžuolas (Gackiš- 
kės apyl., Gackiškės kai
mas). Ąžuolo aukštis 25 m, 

'apimtis 4 m.-Prie jo jauni
mas rengia gegužines.

“čiuprinkos” pušis. Alek- rinkimus laimėti. Krikščio- 
sonio vardo kolūkio ribose, mu demokratų kandidatas 
netoli Žaugėdų kaimo, stovi taipgi skelbia radikalias re- 
senutėlė, aukšta, šakota pu-- , formas. Kad patraukti sa- 
šis. Prie jos nuo seno sto- ivo pusėn balsuotojus, jis 
vėjusi karčiama. Tamsūs, i nesigaili geriausių pažadų., 
užguiti žmonės, pragėrė jo-1 Fašistų ir militaristų re- 
je paskutinį grašį, irpdavo miamas kandidatas Prat 
viens kitam už “piūpros”, 
pešdavosi. Todėl Karčiamai 
ir pušiai prigijo šis pavadi
nimas, Tuoj po Didžiojo Tė
vynės karo karčiama buvo 
nugriauta, liko tik pušis —- 
tamsos ir išnaudojimo liu
dininkė.

Dubenuotas akmuo (Kali
žų apylinkė). Eiti apie 2 
km vieškeliu Molėtai-Vide- 
niškės, ties kilo metriniu 
stulpu “43-99” pasukti į 
pietryčius lauko keliu, ve
dančiu į Lakesos kaimą. 
Akmuo guli nepriėjus pušy
nėlio ir triliemenio ąžuolo. 
Šioje vietoje švedų kariau
na Šiaurūs karo metu nu
siaubė ir sudegino seną, jau 
XIV a. minimą, Molėtų gy
venvietę.

Dubingiai. Ežeru, upelių, 
pušynų ir kalvų išmargin
tas vienas gražiausių Lietu-!

Po Brazilijos—Čile
Pietų Amerikos respubli

ka Čilė, turinti virš 8 mili- .... . . . _
jonus gyventojų, gali būti kmlnklJ lr vyriausybes pa-

militar is t am s kelią, ginti 
konstitucines teises.

Be Jungtinių Valstijų ban-

sekanti po Brazilijos fašis
tiniai militarinio pervers
mo. Čilės fašistiniai mili- 
taristai, gavę Tek m i n g o 
Brazilijos militaristų per
versmo padrąsinimą, ruo
šiasi tokį pat žygį daryti 
savo krašte. 1

Kovo 15 d. įvykę Čilės 
provincijoje Curico rinki
mai visus reakcionierius nu
stebino. Pirmiau buvusi 
konservatyvi provincija, vi
suomet feodalinių žemval
džių tvirtai kontroliuojama, 
pirmą sykį perėjo kairiųjų

ramos, suprantama, milita- 
ristai nebūtų įsigalėję Bra
zilijoje ir neturėtų tam jė
gų daryti perversmą Čilėje.

Čilės respublika dabar 
stovi kryžkelėje. Kuriuo 
keliu ji nueis, netolima a_ . 
eitis parodys.

A. ir M. Petrikai 
grįžo iš atostogų

D-ras A. Petriką su žmo
na Margareta praėjusį ket- suteikę leidimą laikyti 
virtadienį grįžo iš atostogų. Union Square, Manhatta- 
Jiedu praleido apie aštuo- ne, Gegužės Pirmosios 

šventės atžymėjimą.
Tai įvyks penktadienį, 

gegužės 1 d., tarp 4 ir 7 val- 
popiet.

Lietuviai darbo žmonės 
raginami dalyvauti.

Kova prieš skurdą, kova

Gautas leidimas
Gegužės Pirmąjai

Niujorko miesto valdžia

nias dienas plaukiodami lai
vu “Homeric” po Karibų 
jūrą. Buvo sustoję kai ku
riose Vakarų Indi jų salose; 
gavo įdomių įspūdžių ir ge
rai pailsėjo.

Abudu gerokai įdegę sau
lutę, nes ten, kur jiedu plau- už lygiateisiškumą visiems 
kiojo, oras karštas. JAV žmonėms, kova už tai-

Prašėme d-rą A. Petriką, ką!
kad parašytų iš kelionės 
įspūdžių mūsų skaityto- programa.
jams. -----

JAV žmonėms, kova už tai-

Bus kalbų. Bus meninė

Jis turi susirast žmoną
Jau pagyvenęs ir gyveni

mą pažinęs Anglijos bajo
ras atvažiuoja į vieną Pngn-> 
cūzijos vasaros rezorTą, 
susiieškoti $au žmonelę. Jis 
norėtų vesti jauną kapitono 
Bordo (rezorto savininko) 
dukrą, bet ši jaunuolė nė 
sapnuose apie jį nesapnuo
ja. Bet tas perdaug jo ne
jaudina, jis susiranda kitą 
merginą, nors ir vyresnio 
amžiaus —bet su pu n i gaiš, 
kas jam visiškai pritinka... 
Kaip išėjo, taip ir gerai, bi
le jis susiranda sau žmoną!

ji laimėjo ant radikalės že
mės reformos ir pramonės 
nacionalizacijos programos

Po šių svarbių rinkimų, 
' kurie dabar skaitomi baro-

d., valdžios kandidatas pre- 
; zidento vietai sena torius 
Julio Duran atsisakė toliau 
kandidatuoti. Jis tai pada
rė todėl, kad jau nebematė 
jokios vilties rinkimus lai
mėti. Paliko trys kandida
tai: socialistas senatorius 
Allende, krikščionis demo
kratas sen. Frei ir fašistas 
Prat.

Socialistų-komunistų koa
licija vieningai veikia. Jos 
I kandidatas, gali nesunkiai

šaukia piliečius “komuniz
mą sulaikyti.” Bet darbo 
žmonių jis tuo nebegali ap
gauti. Be to, jis jau visiems 
žinomas kaip hitlerininkas, 
reiškęs simpatijas Hitleriui 
karo metu.

Sunku pasakyti, ar mili- 
taristai lauks rinkimų pa
sekmių, ar jie bandys dar 
pirm rinkimų apsidirbti su 
konstitucine valdžia. Jie 
dabar smerkia prezidentą 
Alessandrį, kodėl jis neįsi- 
kišo į Curico provincijos 
rinkimus. Kadangi jo val
džia kasdien eina silpnyn, 
valdžios koalicija pradėjo 
trupėti, tai ir prez. Ales- 
sandri tupinėja, graibosi, 
ieško būdų, kaip išeiti iš 
keblios padėties. Jis pasiti
ki krikščionių demokratų 
kandidatui, kad jis rinki
mus gali laimėti, ir tada vėl 
centrinė koalicija valdžioje

Kai invazija Kuboje buvo 
sutriuškinta , Allen Dulles 
buvo priverstas iš ČIA di
rektoriaus vietos pasitrauk
ti. Tada prez. Kenedis pa
skyrė ton vieton John Alex 
McCone.

Naujasis CIA direktorius 
McCone, pasirodo, žings- 
niujoja savo pirmtako Dul
les pėdomis. Jis užsigrūdi
nęs šaltojo karo šalininkas. 
Jis net priešingas termo
branduoliniams bandymams 
sulaikyti.

Antrasis pasaulinis karas 
padarė McCone multimilijo
nierium. Kuomet amerikie
čiai jaunuoliai mušėsi karo 
frontuose, McCone statė 
Liberty ir Victory laivus. 
Jis pradėjo statybą su 
$100,000, o karo pabaigoje 
jau turėjo virš 44 milijonus 
dolerių. Tai daugiausia ka
ro metu pasipelnęs asmuo.

Korėjos karo metu jis į 
tarnavo prez. ■ T r u m a n u i 
kaip karinių jėgų posekre- 
torius. 1956 metais jis re
zignavo iš Kalifornijos Tech
nologijos instituto kaip fi
nansinio fondo kėlėjas to
dėl, kad 10 to instituto 
moksliu inkų pasisakė už 
termo-branduolinių bandy
mų sulaikymą. McCone 
griežtai kovojo prieš tuos, 
kurie už taiką kur nors pa
sisakė.

Prez. Eisenhoweris jį bu
vo paskyręs prie atominių 
bandymų darbo.

Tai toks yra naujasis 
JAV žvalgybos direktorius,! 
kuriam suteikta galia užsie
niuose palaikyti ir plėsti 
šaltojo karo politiką.

Spaudos paroda Šiauliuose
Lietuvių spaudos kolekci- 

jonierius Povilas Gasiūnas 
rašo, kad jo sukolektuotos 
spaudos paroda įvyks Šiau
liuose šių metų gegužės 2d.

Tuo pačiu metu P. Gasiū-
vos kampelių. Iš pietų mies- išsilaikytų.
telį supa ilgiausias (29.8 ki-

• lometrų) Lietuvoje Asvejos licija, darbo unijų ir pla- 
(Dubingių) ežeras. Jame
yra tiltas. Netoli tilto stuk- i tai ruošiasi ne tik rinki-
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Socialistų-komunistų koa-

čiųjų masių remiama, rim

Nuoširdi padėka
Kaip jau žinoma, aš bu

vau savo kojos klubą sulau
kęs ir jau 6 mėnesiai kaip

: Daugiau sveikinimų 
“Vilnies” suvažiavimui

Laiko nedaug beliko. 
Dienraščio “Vilnies” dali-

gydausi. Bet dabar koja I nįnkU suvažiavimas jau tik 
jau baigia sugyti ir gal su- iu^ poros savaičių. Gi mes 
gis. Taigi nuoširdžiai' dė- Į norime . jį nuoširdžiausiai 
kojų visiems draugams bei j pasveikinti ir finansiniai

Vincas Čepulis
1925 metais Vincas vedė 

Oną Krimelaitę, ir šiuo tar
pu abudu gražiai, draugiš
kai gyvena. Ona, beje, ba
landžio 12 d. minėjo savo 
gimtadienį, pavaišindama 
aidiečius, jų repeticijos me
tu. Ji—puiki dainininkė, ai- 
dietė;

Vincas yra ilgametis 
“Laisvės” bendrovės direk
torių . sekretorius; dažnai 
atvyksta į'“Laisvės” leidyk
lą pasitarti, visokiais laik
raščio leidimo reikalais.

V. Čepulis per pastaruo-

draugėms, kurie užjautė 
mane laike ligos ir lanky
dami net ir dovanų atnešė 
arba kurie kuo nors patar
navo. Ir čia suminėsiu jų 
vardus:

Ona ir Pranas Yąkščiai, 
Jonas Patašius, A. ir J. Meš 
kiai, B. ir L. Varnai, Mary

paremti.
Štai dar žiupsnelis svei

kinimų!
Už kartas nuo karto kores

pondencijose bei praneši
muose priminimą jų veiklos 
ir parengimų Lietuvių Na
mo Bendrovės vedėjai “Vil- 

! nies suvažiavima sveikina
Graunienė, V. ir V. Bunkai, su $100.
J. ir I. Misiūnai, T. Varnas, v Labai tvirtas mūsų _pa- 
Ona ir Jonas Kvartūnai, W. žangiosios spaudos rėmėjas

Labai tvirtas musų pa-

ir E. Graunai, A. ir D. Ve
ličkai, William Skodis, M. ir 
E. Liepai, J. Aleksaitis, P. 
Baltrėnas, M. Knystautienė, 
M/ Klimas, J. Siurba, A. Gil
man, R. ir E. Mizarai, J. 
Gasiūnas, A. Bimba ir Dr. 
A. Petriką.,

Žinoma, mane lankė daug 
daugiau draugų negu aš čia 
suminėjau. Atvirukų sulin-

so Pilies kalnas. Ant šio 
kalno kitados stovėjusi pi
lis.

Dubingiuose savo jaunys
tę praleido, sukūrė pirmuo
sius savo poezijos posmus 
proletarinis lietuvių rašyto
jas Aleksas Maginskas.

Giedraičiai. Miestelis įsi
kūręs prie Kementos ežero. 
Antroje Kementos ežero 
pusėje yra piliakalnis. 1831 
ir 1863 metų sukilimų me
tu ties Giedraičiais vyko di
deli Lietuvos sukilėlių mū
šiai su caro kariuomene.

Lakesa (Kaližų apylinkė). 
Tarp Mindzežerio ir Bliūde- 
lio ežerėlių yra dauba — 
šaltinis, apaugęs medžiais. 
Čia buržuazijos viešpatavi-

mams, bet ir militaristų pa- 
simojimams pasitikti. Orga
nizuojami apsigynimo bū
riai miestuose ir miesteliuo
se, taipgi tarp žemdirbių. 
Koalicija kviečia visas de
mokratines jėgas pastoti

mo metais vykdavo pogrin
diniai vietos komunistų su
sirinkimai, susitikimai.

Mackoniai (Inturkės apy
linkė). Čia gimė ir augo, o 
vėliau pas tėvą atvažiuoda
vo pilietinio karo didvyrių, 
įžymus Tarybų Sąjungos 
Ginkluotųjų pajėgų karve
dys, generolas, lietuvių tau
tos sūnus Vytas Putna.

Eug. Danilevičius 
Vilnius

Tadas Kaškiaučius
Šį Anglijos bajorą pama

tysime operetėje “ Paule t- 
ta”, kurio rolę suvaidins 
mums visiems gerai žino
mas Tadas Kaškiaučius. 

I

Tadas Kaškiaučius yra 
jau veteranas mūsų pažan
giųjų menininkų tarpe. iJis 
visuomet gyvas ir mitras— 
pilnas energijos. Jo vaidyba 
gyva, laki ir lengva. Jo iš
vaizda kaip tik tinka at
vaizduoti bajorą su didelėm 
pretenzijom ir smulkiom 
išvadom...

Operetės “Pauletta” yai- 
dinimas jau tik už poros^a- 
vaičiu. Tad Aido choras 
prašo visus atsilankyti ir 
įsigyti bilietus iš ąnksto 
už $1.50. Prisiminkite, kad 
prie salės kasos reikės už
simokėti $1.75.

Aido choras laukia visų 
ir prašo atsivesti savo 
draugus.

ir įžymus menininkas Ta
das Kaškiaučius, pagarbda- 
mas atminti savo mylimojo 
brolio Dr. Jono Kaškiau- 
čiaus,! suvažiavimą sveiki
na' su $50.

Kiti:
Jurgis Waresonas ... $5 
Petras Gustaitis ....... 2
Ona ir Vincas Čepuliai 2 
Mičiulis   ..........  2
Johana Danilevičienė .. 1 
Elzbieta Kasmočienė . 1

i visiems. 
Labai prašomi kiti Niujor
ko pažangiečiai atsiliepti.

Kiti sveikinimų rinkėjai 
juos paskelbs vėliau.

sius kelerius metus sirgu- j dėjimais taipgi gavau gero-
liuoj.a;.kankįna jį Parkinso- ką glėbelį. Jie ėjo man iš .... . v„ 

visur; net ir iš Lietuvos Širdingai ačiūno liga. Tačiau ir sirgda
mas, jis tebera savo poste 
laikraščio bendrovės sekre
toriaus pareigose.

Vinco nueitas kelias yra 
garbingas ir pavyzdingas. 
Šia proga linkime gerajam 
draugui ir veikėjui sveika
tos ir ilgo amžiaus! Ns.

Iš LDS 1-osios kuopos 
metinio banketo

i Praėjusį šeštadienį “Lais- 
| vės” salėje įvyko LDS Pir- 
1 mosios kuopos metinis ban- 
! ketas. Žmonių buvo kupi
na salė ir visi smagiai laiką 
praleido.

Toastmasteriu buvo ren
gimo komiteto pirmininkas 
Valys Bunkus, kuris iššau
kė visą eilę svečių tarti'žo
dį. Trumpas kalbas sakė: 
George Varisonas (kuopos 
pirmininkas), A. S kai rus, 
J. Grybas, Alice Lukienė, 
Ignas Bėčis, Dr. A. Petriką,

gavau nuo L. Kapočiaus, V. 
Pečiu ros ir Jono Kaškaičio, 
kuris dabar jau miręs. Per 
telefoną taipgi gavau daug 
linkėjimų. Bet visų linkėto
jų vardų čia negi suminėsi. 
Taigi dar sykį nuoširdžiai 
visiems dėkoju už tokį gra
žų atjautimą. Tas sustipri
no mano dvasią ir energiją 
greičiau pagyti. Ir aš džiau
giuosi, kad priklausau prie 
pažangaus darbininkų judė-

Aido choras kviečia jus 
sykiu būti pas suomius

Aidiečiai šio šeštadienio 
vakaro 8 vai. dainuos suo- 

[mių rengiamame koncerte- 
jimo, kuriame tu r iiT tiek baliuje Estonų salėj, 2061 
daug draugų ne tik veiklo- Lexington Ave., Manhat- 
je, bet ir ligoje. Ir manau, tane (prie 125th St.).~ 
jei niekas neatsitiks, tai ne- _ , 
užilgo grįšiu ir kartu su ju- sler vadovybėje Aidas ir jo 

| mis, draugai ir draugės, vėl solistai išpildys geroką da-

H^fF.

•>

Mokytojos Mildred Sten-

dirbsiu visuomenei.
Jonas Juška

Ir taip pat dėkoja mano 
žmona Magdė ir mūsų sū
nus Henry.

nas minės savo spaudos ko- Buknys^ Jeva Mizanene 
lektavimo 40 metų sukaktį, jL Gasiūnas, LDS prezi- 
taipgi 67 metų savo gimta
dienio sukaktį.

Parodoje žymią vietą už
ims Amerikoje išleistos lie
tuviškos knygos, kurios bu
vo sukolektuotos 40 metų 
bėgyje.

Kas dabar kaltas?
Italijos branduolinės ener

gijos profesorius Felice 
Ippolito areštuotas ir kalti
namas išeikvojimu 10 bili
jonų lirų, šiam moksliniam 
darbui skirtų.

Reorterių klausinėjamas 
jis pasakė: “Jeigu aš kal
tas, tai kalti ir mano vyres
nieji, kurių pareiga buvo 
mane kontroliuoti. O jeigu 
jie nekalti, tai ir aš nekal
tas.”

Teismas turės išspręsti, 
kas kaltas ir kas nekaltas.

dentas.
Reikia pasakyti, kad ban

keto rengėjai svečius labai 
gerai pavaišino. Tr visi pri
pažino, kad šio banketo sėk
mingumą nulėmė Valys 
Bunkus. Jis labai rūpestin
gai iš anksto platino bilie
tus. O šeimininkės paga
mino puikaus maisto. Bet 
apie šeimininkių pasidarba
vimą palieku parašyti pa
čiai rengimo komisijai.

Narys num. antras

Brazilijoje mirė
A. Vaivutsko motina

Sužinojome, kad š. m. ko
vo 8 d. Brazilijoje mirė 
mūsų bendradarbio Antano 
Vaivutsko (kuris gyvena 
Vilniuje) motina. Liūdesio 
valandoje reiškiame Anta
nui ir jo šeimai nuoširdžią 
mūsų užuojautą, o mirusia- 
jai —ramiai ilsėtis!

lį programos, o kitą dalį— 
jų artistai. Po programos— 
šokiai prie šaunaus orkest
ro. Veiks užkandinė. Paša
liečiams bus nedidelė įžan
gos mokestis.

Tai įvyks balandžio 25 d., 
šį šeštadienį.

Lietuviškų filmų 
vakaras

1964 m. balandžio 25*1., 
š e'š t a d i e nį, 7 vai. vakare, 
White Horse Tavernoje, 86- 
16 Jamaica Ave., Woodha- 
vene, Salomėja Narkeliū- 
naite rodys savo spalvotus 
filmus iš Lietuvos, Argenti
nos ir Brazilijos. Be to, 
kaltūrinė JAV lietuvių gy
venimo kronika.

Visi maloniai kviečiami. 
Auka $1^.00.

Rengėjai

tu

Juozas Kasmočius 
grįžta iš ligoninės

Juozas* Kasmočius 
re jo rimtą operaciją, kuri
pasisekė ir ligonis jau 
grįš iš ligoninės trečiadie
nį, balandžio 22 d.

Juozas gerai jaučiasi, 
linksmai grįžta namo.

Atitaisome klaidą
“Laisvėje” tilpo iš She

nandoah, Pa., pranešimas 
apie mūsų , būsimą pikniką. 
Pasakyta, kad piknikas 
įvyks birželio 26 d., ture j o 
būti birželio 28 d. šiais me
tais. Rengia Shenandoah ir 
Mahanoy City, Pa., LDS ir 
LLDZ

Už klaidą atsiprašome 
redakciją ir visus mūsų 
draugus.

Rengimo komisija

PADIDINO LA GUARDIA 
ORLAUKĮ

New Yorkas. — Žymiai 
praplatino La Guardia or- 
laukį. Per porą metų tam 

\ reikalui išleido $10,000,000. 
Pastatė keletą naujų pasta
tų, prailgino lėktuvų nusi
leidimo ir pakilimo cemen
tiniu^ takus. Dabar yra 
penki plotai automobilių 
pastatymui, kur sutelpa 
5,200.

New Yorkas. — Ind. lini
jos Central Park West ir 81 
St. stotyje iėjo moteris, o 
jos vyras M. Walkeris, 43 
m., nesuspėjo pirm durys • 
pradėjo užsidaryti. Jis ban
dė atstumti duris ir įeiti, 
bet tuo metu traukinys 
pradėjo eiti, pagavo jį už 
rankos, įvažiavo į tunelį ir 
į stulpus žmogų sutrėškė.

LLD 1 kp. nariams
LLD 1 kp. svarbus Š®d- 

rinkįmas įvyks balandžio 
21-mą, 7-30 vai. vakaro, 
Laisvės salėje. Visi nariai 
dalyvaukime ir atsiveskime 
naujų narių. Valdyba

te

I
I

PENKTOJI 
DIDŽIOJI SAVAITĖ

* * * *
Nesusipratimas apie jvykius 

gyvenime, pradeda nepaprastą 
avantiūrą Maskvoje...

“D IMK A”
EKSTRA:

“ULANOVA” i 
jos gyvenimas ir menasi 

Durys atdaros kasdien 11:45 vąt 
CARNEGIE HALL CINEMA 

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

i

6 p.—Laisvė (Liberty)-— Antr., baland. (April) 21, 1^64




