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menševikai daug priplepėjo
nemažai dolerių prisižebravo- 
jo “vardan tos Lietuvos.” Ke
lionėms ir paūžimui “veiks
nių” Vadams užteks visiems 
metams.

‘ Bet daug kalbėdami apie 
“vasariu 16 d.” jie ėmė ir pa
miršo savo nelaimingiems pa
sekėjams pasakyti, kad tie vi
sokio plauko “nepriklausomy
bės signatarai” ’’Lietuvą vi
siems laikams buvo surišę su 
kaizerine Vokietija, ir siekė 
jai užkarti vokišką karalių. 
Jų „nelaimė, o Lietuvos laimė, 
buvo tik tame, kad velniop 
ndfjo kaizeris ir “signatarų” 
troškimai neišsipildė.

Popiežius ir mokslininkai 
stoja už visų sugyvenimą

Roma. — Čionai per tris 
dienas tęsėsi tarptautinis 
suvažiavimas, kurį sušaukė

• Centras studijavimui demo
kratinių įstaigų. Suvažiavi
me dalyvavo virš 1,500 i 
mokslininkų iš socialistinių 
ir kapitalistinių šalių.

Popiežius Povilas Vl-tasis 
prisiuntė suvažiavimui tele
gramą, kurioje jis ragino 

: suvažiavimo daly v i u s ir 
kreipėsi į viso pasaulio žmo
nes ragindamas laikytis po
piežiaus Jono XXIII-jo iš
dėstytų punktų enciklikoje 
“Pacem in Terris” (Taika 
Žemėje). Popiežius Povilas 
ragino gyventi. broliškai, 
taikoje ir vengti tarptauti
nių nesusipratimų ir susi
kirtimu, v

Popiežius Povilas . siūlo,.,

į Tarp Jungtinių Valstijų 
Į delegatų buvo ir Nobelio

S10.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 54-ieji

Biskis Žinių apie Sako: Vietnamo karo pavojus 
Medicare bilių

ligoninėje neišbuvo iki 60

Buvęs Prancūzijos premje- kad būt sušauktas viso pa: 
ras Edgar Faure teisingai pa- 1
stebi: Jeigu ir piršto nepaju- v .
dintų šiaurės Vietnamas, Ki- mas pašalinimui nesusipra- 
nija bei Tarybų Sąjunga pade- timų ir sutvirtinimui taikos

saulio valstybių, suvažiavi-

ti Pietų Vietnamo partiza
nams, ten kova eitų ir eitų, 
kol parazitų valdžia ten gy
vuotu ir Amerikos ginkluotos 
jėgos jai padėtų. Už civilinį 
karą Pietų Vietname negali
ma kaltinti minėtų trijų kraš
tų.

reikalų.

dviejų prizų laimėtojas Dr. ■ 
Linus Paulingas, kuris kal
bėdamas, tarp kitko, sakė:

“Atominėje gadynėje iš
kilusiame kare desėtkai, o 
gal ir šimtai ir net tūkstan
čiai milijonų žmonių būtų 
užmušta. Didelės valstybės 
būtu sunaikintos. Civiliza
cijai galėtų būti pabaiga. 
Net galėtų atsitikti, kad 
baisioje katastrofoje visai i 
nebeliktų žmonių rasės.”

Šaukėjų prezidentas Ro
bertas M. Hutchin sakė, kad 
reikalingas tarpta utinis 
valstybių suvaži avimas, 
idant baigtų tuos naremu- 
mus, kurie žmonių tal’pe 
kelia baimę.

Iš TSSR delegacijos kal
bėjo Inozemcevas, kuris sa
kė, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė viską daro tai
kos išlaikymui pasaulyje.

Washingtonas. — Medi
care bilių į Kongresą įnešė dienų. Jeigu žmogus antru 
senatorius Clinton P. An- kartu susirgtų po 90 dienų Times

IŠKELIA NELAIMINGO 
LĖKTUVO DALIS

New Yorkas. — Narūnai 
dirba iškėlimui iš jūros 
dugno “DG-7B” lėktuvo da
lių, kuris vasario 8 dieną 
nukrito- į Atlanto vandeny
ną. Nelaimėje žuvo 84 žmo
nės. Jau daug lėktuvo dalių 
iškelta. Tyrinėtojai tikisi, 
kad pagal tas dalis gal su
ras lėktuvo žuvimo priežas
tį. ■ .

Tuo tarpu dabartinis Pran
cūzijos užsienio reikalų mi
nistras de Murville atvyko 
Washingtonan įtikinti mūsų 
prezidentą, kad karas Pietų 
Vietname yra nepateisinamas, 

visą buvusią Indokiniją 
reikia padaryti neutrališka 
zoife.

• Bet ar šis patarimas bus t 
priimtas? Labai, labai abe
jotina.

' Pats sveikiausias ir išmin
tingiausias, žinoma, pasiūly
mas yta senatoriaus Morse: 
Airierikai reikia iš Pietų Viet
namo išsikraustyti — ir kuo 
greičiau, tuo geriau.

Tai reikalavimas, kuris plin
ta visais pasaulio kampais. Su 
juo anksčiau ar vėliau reikės . .
skaitytis, reikės iš P. Vietan- Vietnamo kaią pasitan-

JAV KARO LAIVYNAS 
SAMDO LAIVUS

New Yorkas. — “N. Y. 
Timese” W. Bamberge!’ pa
skelbė, kad Jungtinių Vals
tijų karo laivynas samdo 
privatinius laivus gabeni
mui militarinių jėgų ir 
joms reikmenų. %

Bostonas. — Kardinolas 
Cushingas pasidavė į St. 
Elizabeth ligoninę.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Čionai 

lankėsi Prancūzijos Užsie
nio ministrus Maurice Cou- 
ve de Murville, tarėsi su 
JAV prezidentu ir valdžios 
nariais — siūlydamas baig-

New Delhi. —Indijos val
džia nusileido protestams 
prieš įvedimą tik indųsų 
oficialės kalbos pietinėse 
provincijose. Dabar vėl bus 
indusų ir anglų kalbos ofi- 
cialėmis, kaip buvo pirmiau.

mo išsikraustyti mu.

Kaip žinia, ir Vakarų Vo
kietijoje yra “medžiojami” 
karo kriminalistai. Bet pasi
rodo, kad medžiotojų komisi
jos galva yra tūlas Schule, 
pats buvęs nacis, karo krimi-i
palįstas, žmonės stebėjosi, Chen Yi. 
kodėl kriminalistų gaudyto- j

Pekinas. — Atvyko Dani
jos Prekybos ministras 
Lars Jensenas. Jis turėjo 
pasitarimą su Kinijos Pre
kybos ministru maršalu

Hongkongas . — “New 
York Timeso” korespon
dentas rašo, kad Kinija kon
centruoja savo mili tarines 
jėgas Šiaurės Vietnamo pa
sienyje.

Jams taip nesiseka, kodėl bu- 
wsių nacių pilna visose į 
gose, ypač teismuose. Dabar 
aišku.

z Kadaise Jungtinėse Valsti
jose plačiai skambėjo vardas 
rašytojo Howard Fast, kuris 
mums davė keletą puikių is
torinių novelių. Pažangioji 
Visuomenė juo didžiavosi.

Bet Fastui nepatiko Komu
nistų partijos linija. Jis pasi
traukė ir “dingo.”

Dabar paaiški, kad Fastas 
“pasikrikštijo” 'Mr. Cunning- 
hamu ir rašinėja riebius sek
sualinius filmams veikalus. 
Koks tai baisus talentingo ra
šytojo moralinis susmukimas, 
parivergimas doleriui!

kasdien didėja
New Yorkas. — Vasario , nelaimių dar gyvybės nete- 

18 dieną “The New York i ko 209 JAV militariniai 
”, apibūdinęs prezi-! žmonės. Reiškia, vien žuvu- 

sa-i siu jau yra 467.
1 Industrial • Saigonas. — Jack Lang- 

Conference bordui, rašo, į guth, “N. Y. Timeso” kores- 
kad prezidentas neatsakė į i pondentas, rašo, kad tik 
U Thanto raginimą baigti | per savaitę nuo 10 iki 17 d. 
karą pasitarimų keliu. !vasario Pietų Vietname 

Dienraštis rašo, kad kiek- JAV neteko 36 žmonių už- 
vienas Jungtinių Valstijų • muštais ir 196 sužeistais, 
puolimas Šiaurės Vietnamo'. Per tą laiką Pietų Vietna- 
traukia į karą didžiąją Ki- :mo valdžia neteko 1,555 už- 
niją ir blogina JAV santy-1 muštais ir tris kartus tiek 
kius su Tarybų Sąjunga. • sužeistais. Sako, kad tą ša

šu pagalba i Dienraštis sako, kad nei- vaitę partizanai neteko 900

derson ir Atstovų buto na- jo išėjimo iš ligoninės, tai dento Johnsono kalbą,
rys Cecil R. King. Bilius su- Į jis vėl gautų 60 dienų ligo- kytą National
/U,,,~ 1OO 1---- --------- I  i-”  -y-____ \__L ! n,..- £_____ —daro 132 puslapių knygą, 
tai, suprantama, čia kalbė
sime tik apie pačius svar
biausius jo punktus.

Medicare bilius yra patai
symas prie Social Security 
įstatymo. Pagal jį visi su-1 
laukę 65 metųiamžiaus žmo-i mokėjimą, 
nes turėtų ghuti medi kalę 
pagalbą, už kurią apmokėtų 
iš Social Security tam tikro 
fondo. Tą pagalbą turėtų 
teisę gauti ir nepiliečiai,

ninėje apmokėjimą, išimant 
pirmąją dieną.

Sergantys namie
Namie sergantys per me

tus gautų 240 daktaro ar
ba slaugės patarnavimo ap-

Yra visa eilė ir kitokios 
pagalbos, kaip tai ligonio i 
egzaminavimas : 
X-ray mašinų ir tt.

Numatoma, kad kada bus
kui ie mūsų šalyje išgyveno į prįįmtas Medicare įstaty-
ne mažiau 10 metu, v

Pagalba ligoninėje __ v-—, ______
Susirgęs žmogus ir pate- i f.0 65 3 Pagalbą ga-

kęs j ligoninę gautų iš f on- «autl P° 62 metP am’ 
do apmokėti 59 dienas už •ziaus- 
kambarį, vaistus, slaugių 
patarnavimą, iki 40 dolerių tas Medicare įstatymas, tai 
per vieną diena. Daktaro ; dabar pagalbos galės gauti 

i 18,000,000 
Senelių pagalbos fondas

j nant prie karo baigimo pa- užmuštais ir paimtais į ne- 
sitarimų'keliu, tai Vietna- laisvę.
me su kiekviena diena auga * Belmont, Mass, 
didelio karo pavojus.

Toje pat laidoje Hanson 
W. Baldwin rašo, kad Viet
name nuo 1961 metų pra
džios iki 1965 m. vasario 1 
dienos Jungtinės Valstijos

Jeigu greitai bus priim- mūšiuose neteko 258 žmo-

mas, tai vėliau jis bus pa
taisytas, ir seneliai vietoje

i patarnavimą ir operacijas 1 daugiau k a i p 
iš to fondo nemokėtų, tą tu- p -y-1 
retų ligonis patsai pasi- turės būti sudarytas pana- 

. šiai, kaip dabar yra sukelia
mi nedarbo ir senatvės fon
dai, tai yra, dirbdami dar
bininkai mokėtų dalį savo 
pajamų į tą fondą, kitą dalį 
mokėtų fabrikantai, taipgi 
valstybė įneštų dalį pinigų 
iš savo biudžeto.

dengti savo -pinigais, arba 
iš’ apdraudę įstaigų. Jeigu 
sergantis neišbūtų ligoninė
je 60 dienų, išeitų ir bėgyje 
90 dienų vėl susirgtų, tai 
grįžęs į ligoninę gautų iš to 
fondo sumokėti už tas die
nas, kiek pirmiau būdamas

Piety Vietname nuvertė 
generolo Khano valdžią

Saigonas. — Vasario 19 
dieną generolai nuvertė ge
nerolo N. Khanho valdžią, 
jį ir keletą jo pasekėjų 
areštavo. Valdžios galią pa
ėmė katalikai generolai.

Kaip žinia, Jungt i n ė s 
Valstijos rėmė 
Khanho valdžią, o 
dorins Tayloris 
kad po puolimų
Vietnamo • ji gavusi “visų 
pasitikėjimą”.

Maskva. — “New Yorko 
Timeso” karesponde n t a s 
Henry Tanner rašo, kad 

Hanojus. —Šiaurės Viet- čionai diplomatai mano, jog

generolo 
ambasa- 
tvirtino, 
Šiaurės

. . Damaskas. — K u w a i- j namo vyriausybė įteikė pro- daro klaidą tie, kurie mano 
labar to sultonas kviečia Kinijos (testą tarptautinei komisi-:būk Tarybų Sąjunga, siek- 

delegaciją atvykti ir tartis < jai prieš JAV lėktuvų ir ka- dama draugiškai^ sugyventi 
naftos reikalais.

Londonas. — 1964 metais
Anglijoje lankėsi 2,400,000 
turistų ir praleido $644,- 
000,000.

Niujorko valstijos seimelin 
*štas geras, remtinas suma

nąs. Tai , sumanymas 
įvaikinti mirties bausmę, 
rėtų būti priimtas.

— 
fresid antas Joh neonas

pa-
Tu-

ra*

nių užmuštais ir 1,633 su
žeistais. Ten nuo kitokių

Virš 
į 400 mokslininkų^nriešaky- 
je su profesorium V Salva
dor E. Luria iš Harvardo 
universiteto, pasirašė atvi
ra laišką ir pasiuntė prezi
dentui Johnsonui.

Jie ragina prezidentą 
,baigti karą ir ištraukti JAV 
jėgas iš Pietų Vietnamo.

Maskva. — United Press I beti. 
žinių agentūra praneša, kad 
TSRS premjeras Kosyginas 
sakė, jeigu Jungtinės Vals
tijos nepakeis savo politi
kos Pietų Vietname ir pul
dinės Šiaurės Vietnamą,tai 
tas ves prie Trečiojo pasau
linio karo.

TARYBŲ SĄJUNGA 
IŠTIESINO BOKŠTĄ

Maskva.. — Samąrkande, 
Uzbekijoje, buvo pakrypęs 
970 tonų 15-jo amžiaus 
bokštas (minaretas). Tik 
per 30 pastarųjų metų jo 
viršūnė palinko 5 pėdas. 
Dabar TSRS mokslininkai 
ištiesino bokštą ir jį išgel
bėjo.

Italijoje krypsta Pisos 
bokštas. Dabar, manoma, 
kad pavartojus TSRS paty
rimus ir jį bus galima išgel-

NAUJA VALSTYBE 
GAMBIJA

Bathurst. — šiaurvaka
rinėje Afrikos dalyje, jjrle 
Atlanto vandenyno, susior
ganizavo nauja Gambijos 
valstybė. Tai Britanijos ko
lonija, kuriai anglai suteikė 
dominijos teises.

Gambija užima tik 4,000 
kvadratiniu mylių plotą ir 
turi apie 400,000 gyventojų.

Washingtonas. — D. M. 
Yang, Čiang Kai-šeko gene
rolo sūnus, nusišovė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairas. — Nasseris sakė, 

kad jis nepaiso Vakarų Vo
kieti jos, kuri grasina nu
traukti ekonominius ryšius 
su Egiptu.

V. Sokolovskis 
persergėjo

Maskva. , — Vasario 23 
dieną Tarybų Sąjunga mi
nės gynybos jėgų susiorga-
nizavimą. Išvakarėse spau- gie
da apie tai rašė ir kalbėjo 
gynybos vadai.

Washingtonas. — Jau 
penktu kartu išbandyt a s 
bombonešis “XB-70”. Jis 
skrido po 1,200 mylių per 
valandą. Tai oro milžinas, 
jo liemuo yra 185 pėdos il-

Tokio. — Vasario 17 die
ną tarp 8,000 studentų ir 
850 policininkų įvyko riau
šės prie Tokio orlaukio. Stu
dentai demonstravo prieš 
Japonijos valdžios siekimą 
užmegzti diplomatinius ry
šius su Pietų Korėja.

Maskva. — TSRS moks
lininkai sako, kad varto
jant jų patyrimus atitiesini- 
me Samarkand© .bokšto, yra 
galima ir Italijoje atitiesin- 
ti Pisos bokštą.

Ekstra
New Yorkas. — Sekma

dienį, vasario 21 d., pra
kalbose, buvo nušautas neg
rų Black Nationalist judė
jimo vadas Malcolme X, 39 
metų amžiaus.

Prieš savaitę buvo išbom- 
buotas jo gyvennamis. Jis 
policijos prašė apsaugos, ra
portuodamas, kad jo gyvy
bė yra payajuje.

Pasadina, Calif. — šeš
tadienio rytą, vasario 20 d., 
JAV satelitas “Rangėr-8” 
pasiekė Mėnulį ir susidau
žė. Jam artėjant prie Mė
nulio, iš satelito šeši pa-

Washingtonas. — Vasa-
Maršalas Vasilius Šoko- rio mėnesį į militaiinę tai- 

lovskis' sakė, kad Jungtinė- . ^us P^sau^a 13,700su Jungtinėmis Valstijomis, 
neis ginti Šiaurės Vietna
mo.

TSRS vyriausybė jau ke
lis kartus pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos negali 
laukti gerėjimo santykių, 
jeigu jos puls kitas socialis
tines valstybes.

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekretorius Ro
bertas McNamara sako, kad 
jeigu kiltų atominis karas 
prieš 1970 metus, tai Tary
bų Sąjunga, varto dama 
branduolinius ginklus, galė
tų užmušti iki 149,000,000 
amerikiečių. Ir jeigu kare ji 

Beirutas. — Sulaukęs 62 | bombarduotų vien tik stra- 
metų amžiaus mirė buvęs teginius punktus, saugoda- 
Sirijos premjeras Khaled ma miestus, tai vis vien žū- 
el-Azemas.

ro laivų puolimus.

gina Kongresą be delsimo 
priimti Medicare bilių. Jis 
pataria žmonėms paspausti 
savo kongresmanus už bilių 
balsuoti. Už šias pastangas 
prezidentą tenka pasveikinti. qqq vyrų

Valdžia sulaikė keletą žmo
nių ir kaltina juos suokalbiu 
vieną gražią dieną dinamitu 
sunaikinti Washingtono pa
minklą, New Yorke Liberty 
statulą ir Philadelphijojel Li
berty varpą.

Pasakojama, kad prasikal
tėliai turėję kokius kten ry
šius su Kuba.

Panašu j baisią provokaciją.

Londonas. — Tarybų Są
junga ragino Angliją, kad 
bendrai veiktų baigimui 
Vietnamo karo ir sutvarky
mui pietryčių Azijos reika
lu.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos m i 1 i t a r i n i ų jėgų 
NATO jėgose jau yra 440,-

Ankara. — Turkijoje su
siorganizavo nauja valdžia 
su Suatu H. Urgulu pren> 
jeru.

se Valstijose yra žmonių, 
kuriuos jis pavadino fokus- 
ninkais (apgavikais), kurie 
skaitlinėmis įrodinėja, kad 
JAV atominiais ginklais 
yra galingesnės už TSRS, m.,

Jis sakė, kad TSRS turi 
pakankamai branduolin i ų 
ginklų sunaikinimui bile 
priešo, jų tarpe turi rake
tų, kurios neša 100 milijonų 
dinamito jėgą. Taipgi turi 
įrengimų sunaikinti priešo 
dar oru tebeskrendančias 
raketas. Bet ji dėjo ir deda 
pastangas, kad pasaulyje 
gyvuotų taiką.

JAV jaunuolių.

tų 122,000,000 amerikiečių.

Maskva, — Maskvoje sta
tomi keli namai po 40 aukš
tų.

Scranton, Pa.
Laurynas Janušaitis, 

amžiaus, mirė vasario
' 21 d. Kūnas pašarvotas 
Walter Pėstininko koply
čioj, No. Main Ave.

Laidotuvės įvyks trečia-, 
dienį, vasario 24 d., Abing
ton Hills kapinėse. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi ve
lionio artimieji draugai. Ki
tose laidose bus daugiau 
aprašyta apie velionį, jo gy
venimą ir 1.1.

šią liūdną žinią pranešė j veikslų traukimo aparatai 
nutraukė virš 7,000 Mėnulio 
paveikslų ir radijo bango- 

“L.” AdmJmis juos pasiuntė į Žemę.

81'

telefonu iš Scranton, Pa., 
Ignas Klevinskas

<
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Na, ir plepėjo jie apie Lietuvę!
IŠ WASHINGTONO prisiuntė mums leidinį “Con

gressional Record” iš vasario 10 dienos. Jame randame 
dviejų senatorių kalbas—senatoriaus Lausche iš Ohio ir 
senatoriaus Douglas iš Illinojaus. Taip pat telpa tekstas 
rezoliucijos, patiektos Senatui apie Lietuvą. Dokumentai 
įdomūs tuo, kad jie parodo, kokie vyrai sėdi toje aukšto
je įstaigoje. Pasirodo, kad tiem dviem vyram tiesa ir 
faktai nieko nereiškia.

Tose savo kalbose ir toje savo rezoliucijoje jie bež
džioniškai kartoja visus melus ir išmislus apie Lietuvą, 
kokiais savo nelaimingus skaitytojus per paskutinius 25 
metus maitina klerikalų, smetonininkų ir menševikų 
spauda. Patiems susipažinti su Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos istorija ir įvykiais, susietais su didžiuoju pervers
mu, įvykusiu tuose kraštuose prieš 25 metus, tiems Se
nate sėdintiems propagandistams, matyt, nesvarbu, nėra 
reikalo. Tai kas, kad jie pasirodo dideliais ignorantais, 
dideliais neišmanėliais?! Niekas jiems nekainuoja. Dar 
gi jie už tokios anti-tarybinės propagandos iš tos aukš
tos tribūnos varymą gauna visų šaltojo karo šalininkų, 
ypač visų Lietuvos, Estijoš ir Latvijos fašistinių priešų, 
visų lietuvių, estų ir latvių tautų atplaišų paploti į petį. 
Juo didesnis išmislas, juo piktesnis melas, tuo didesnė 
“garbė”.

Minėti du vyrai, įkaitę ir įtūžę, kalbėjo apie Pabal
tijo. kraštų “nepriklausomybę”, apie vasario mėnesio 16 
dieną. Per 22 metus tos šalys buvusios beveik laisviau
sios ir laimingiausios šalys visame pasaulyje. Bet, ot, ly
giai prieš 25 metus, atėjus Sovietų Rusija, nuvertus jų 
“laisvas”, “demokratines” valdžias, pavergus jas ir be
veik visus lietuvius, latvius ir estus išnaikinus. Ot kaip 
atsitikę! Ir ponai Lausche ir Douglas reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos, kad mūsų vyriausybė reikalautų, 
kad Jungtinės Tautos Lietuvą, Estiją ir Latviją paimtų 
savo apiekon, išvarytų iš jų Sovietų Rusiją ir pravestų 
“laisvus” balsavimus, panašius, veikiausia, į balsavimus 
Pietų Vietname, Konge, arba mūsų Misisipėje bei Ala- 
bamoje! ,

Matote, jie nori ir reikalauja “nedaug”. Juos to juk 
prašė šių tautų atplaišos, kurios dieną ir naktį tebesap
nuoja apie sugrįžimą ant savo tautų liaudies sprando su 
Smetonomis ir krupavičiais priešakyje.

Kaip sakėme, tiems mūsų senatoriams su istorine 
tiesa, su istoriniais faktais skaitytis nėra reikalo, tiesiog 
neapsimoka. Pav., sen. Lausche sako, kad “1940 m, birže
lio 15 d. Sovietų Rusija, tiesiai sulaužydama sutartį, pa
naikino Lietuvos nepriklausomybę ir okupavo tą šalį ir 
kitas Pabaltijo valstybes”. Senatorius Douglas teigia, 
kad “svetimas režimas sunaikino legaliai sudarytą vai- ( 
džią, išžudė ir į kalėjimus sukišo tūkstančius nekaltų ! 
žmonių ir jėga aneksavo šalį”.

Betgi kas žodis, tai išmislas, tai melas, tai istorinės 
tiesos paneigimas!

Kas iš tikrųjų atsitiko, kaip gi iš tikrųjų pervers
mas įvyko? Juk yra dokumentai, kuriais galima viską 
patikrinti.

Kalbėkime tik apie Lietuvą. Ne sulaužant su Lietu
va sutartį, bet pagal pasirašytą Smetonos valdžios bend
ro apsigynimo sutartį, ir ne Sovietų Rusija, bet Tarybų 
Sąjunga, įvedė į Lietuvą Raudonosios armijos dalinius. 
Lietuvos laikinoji Liaudies vyriausybė su Justu Paleckiu 
priešakyje buvo sudaryta pagal tuo laiku veikiančią 
konstituciją, o Smetona su savo klika paspruko į Vokie- j 
tiją pas Hitlerį. Toji vyriausybė tuojau pravedė visuoti
niu, slaptu ir laisvu balsavimu rinkimus. Išrinktas Liau
dies Seimas paskelbė Lietuvą socialistine tarybine res
publika ir kreipėsi į Tarybų Sąjungos Aukščiausiąją Ta
rybą ją priimti į Sąjungą., Ir taip Lietuva tapo viena iš 
Tarybų Sąjungos respublikų.

Ir visas tas perversmas, kaip žinia, įvyko kuo lais
viausiu, kuo ramiausiu būdu. Nė vienas kraujo lašas ne
buvo pralietas.

Baisus'kraujo liejimasis Lietuvoje ir visur kitur 
prasidėjo tiktai tada, kada prasidėjo karas, kada hitle
rinės gaujos įsiveržė į Lietuvą ir ją okupavo.

Kas ką rašo ir sako
OPERA APIE POETĄ 
VYTAUTĄ MONTVILĄ

Įžymusis Tarybų Lietuvos 
kompozitorius Juozas Ind
ra kuria 1 operą apie karo 
metu nacių nužudytą poetą 
Vytautą Montvilą. Apie tai 
sužinome iš “Vakarinių nau
jienų.” V. Bartuška rašo:

Jau parašytas prologas, ku
riame panaudotos paties Vy
tauto Montvilos eilės. Beje, 
numatoma, jog prologas skam
bės IX forto muziejuje, forte, 
kuriame žuvo ir V. Montvila.

Kompozitorius, matyt, labai 
užsidegęs šiuo kūrybiniu dar
bu. Vis ieško naujų muziki
nės išraiškos formų. Jis pa
sakoja apie busimąją operą 
taip ryškiai ir vaizdingai, kad, 
atrodo, matai šio kūrinio at
skirus epizodus bei scenas.

Štai operos pradžia. IX 
forto kameroje įvairių tauty
bių žmonės, čia uždarytas 
lietuvis, rusas, prancūzas, žy
das. Matai, kaip vienas iš jų 
raižo ant sienos paskutinį at
sisveikinimo užrašą. Skamba 
liūdna, kupina ilgesio prancū
ziška dainelė. . . O štai ir 
pats Vytautas Montvila. Jį ką 
tik atvedė iš tardymo. Buvo 
visko. Grasinimai, kančios, pa
tyčios. Visa tai galim a iš
kęsti. Vieno tik nesupranta 
poetas. Kaip jie drįso pasiū
lyti atsisakyti ;
Prieš akis prabėga praeitis. 
Tas kelias, kuriuo jis atėjo 
prie šių idealų. Opera-poema !

J. GRIGIšKIS

ĮVAIKIAIS klausimais
Kovinga mokytoja |

Barbara Elfbrandt jau : gresuodama sočia 1 i s t i n i u' 
ketvirti metai kovoja Ari-i . aug kas toje res- i 
zonos valstijos priesaikos Pu J1 °Je pasiekta, daug į pravedimui 
įstatymą, kuris vadinasi; „n"Fleta: _ įlauįs 
“lojalumo priesaika.” .. .... , .
dangi ji atsisako priesaiką' ‘
padaryti, taį jau ketvirti j 
metai ji Tucson miesto mo
kykloje mokytojaudama ne
gauna algos.

Ši kovinga mokytoja tei
gia, kad jos kvekerių tikė
jimas kaip tik priešingas 
tokiai lojalumo priesaikai, 
kurią atliekant privalai pa
sisakyti, ar esi nariu Komu
nistų partijos arba jai “tar
naujančios organizacijos,” 
kuri skelbia jėga ir prievar
ta valdžios nuvertimą.

Lojalumo priesaikai pasi- 
< priešino keturi mokytojai, 
bet vienas išsikėlė iš šios 
valstijos, o kitas sutiko 
priesaiką priimti, nors jis 
esąs jai priešingas ir kovo
siąs, iki šis ragangaudiškas 
įstatymas bus panaikintas.

Šiuo metu pasiliko tik 
Barbara ir jos vyras, kuris 
taipgi negaudamas algos

į Šen ir ten pasidairius
Kaip tokius šalies įstaty-

.. v. ,v. mu leidėjus vadinti? Mums
i . .. . . . " i yra žinoma, kad daugelisI
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savo idealų, mokytojauja. 1
Arizonos žemesnysis ir 

' aukščiausiasis teismai pri- 
ir pasakos apie tuos epizodus, pažino lojalumo įstatymą 
kurie padėjo formuoti Mont- j konstituciniu. Tuomet ape- 
vilą kaip kovotoji 
gy. |

Neužmiršta Juozas Indra ir 1 
orkestro/ Jau baigtos dvi siu-

ą, kaip žmo- į Racija priduota Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiajam 
Teismui, kurio nuosprendis

konservatyviškų senatorių 
! ir kongresmanų yra priešin- 

l “Medicare” 
,. • t i įstatymo. Bet tie patys be-

j entuziastinga, nepasiduoda! t. .y. . . ■ • —

■ - i Ghana gauna žymios para
mos iš Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių)

Mali respublika irgi daro 
pirmus žingsnius socializmo 
link. Svarbiausias darbas— 
socialistinės pram onės iš
vystymas. Fabrikų ir namų 
statyba eina visu smarku
mu. Valdžia labai įvertina 
socialistinių šalių pagalbą.

Alžyras smarkiai lenkty- 
niuoja su kitomis Afrikos 
šalimis. Jis daro gražų 
progresą pramonėje, agri- ■ 
kultūroje ir visuomeninia
me gyvenime.

Afrikiečiai vieningai iš
stojo prieš Kongo parsida
vėlį Čiombę.-Jie palaiko ry
šius su Kongo laisvinto jais, 
teikdami jiems paramą.

Užsilikusiems imperialis
tams ir visokiems kolonis
tams Afrikoje kasdien da
rosi karščiau ir karščiau. 
Šie 1965 metai, sako Gha- 
nos prezidentas Nkrumah, 
visiškos pergalės metai Af
rikoje prieš imperialistų li
kučius.

širdžiai susirgę visi nemo
kamai gydosi geriausioj val
džios palaikomoje Walter 
Reed ligoninėje. Toje ligoni
nėje gydosi ne vien tik ša- 

I lies prezidentas, jo žmona, 
bet ir visi Kongreso nariai.

Šiuos reakcingus įstaty
mų leidėjus jau pastebi ir 
kritikuoja jų pačių klasės 
spauda. Pernai jie pasikė
lė gana aukštas algas, o 
milijionais pensininkų nesi
rūpina.

Gyvenimo reikmenys nuo
lat kylar Nueinu į maisto 
parduotuvę ir sužinau, kad 
duonos kepaliukas pakilęs 
5 centais; važiuoju autobu
su, fėras pakilęs nuo 25 iki

—:— '
Čikagietis prof. B? F. Ku

bilius, Priešnacinio komite
to vice-pirmininkas, auto
rius neseniai išleistos bro
šiūros “Do You Know 
Them?” apie lietuvių naci
onalistų kruvinus žygdar
bius, manęs klausia, ką aš 
manau apie brošiurukę. 
Man atrodo, kad atlikote 
girtiną darbą demaskavimu 
lietuviškų nacių. Patariu 
lietuvių pažangioms organi
zacijoms parsitraukti tų 
brošiūrėlių ir išsiuntinėti 
miestų aukštiems pareigū
nams, visuomenės veikė
jams vidurinių mokyklai 
mokytojams, aukštesniems 
valdininkams, net ir kai ku
riems dvasininkams. Tegul 
ir jie sužinos, kas do paukš
čiai Brizgys, Jankus ir kom
panija.

Pregresas

Tik paskutinis begėdis, tik paskutinis ignorantas 
gali šiandien tvirtinti, kad per tą perversmą, pereinant 
nuo Smetonos režimo prie Liaudies vyriausybės, nuo 
.buržuazinės santvarkos į socialistinę santvarką Lietu
voje ir Lietuvai įstojant į Tarybų Sąjungą, buvo Lietu
voje “tūkstančiai nekaltų žmonių išskersta” bei “į kalė
jimus sugrūsta”, kaip iš Senato tribūnos pasakojo iš Il
linojaus senatorius Douglas.

Skaitai tą jo piktą kalbą “Congressional Recorde” ir 
galvoji žmogus: ką jis tikisi atsiekti tokiais Amerikos 
žmonių kurstymais prieš Lietuvą, prieš Tarybų Sąjun
gą, su kuria taikus Amerikos sugyvenimas taip daug 
reiškia, taip labai yra reikalingas išlaikymui pasauli
nės taikos, išvengimui termobranduolinio karo?! Nejau
gi jsen. Douglas, sen. Lausche ir keli kiti senatoriai, ku
rie jiemsjten plojo, tikisi tokiomis kalbomis pakelti savo 
prestižą rimtai galvojančių, tiesos ir šviesos trokštančių

itos: violenčelei su orkestru ir Sab ^ą įstatymą pripažinti 
trombonui su orkestru. Netru- n e k o n s tituciniu. Bet tas 
kus įvyks šių muzikinių kuri-' 
nių perklausos. Kompozito
rius tikisi, jog juos klausyto
jai galės išgirsti tomis dieno
mis, kai bus pažymimas LTSR 
25-metis.

Neapleidžia kompozitorius 
i, _ 
zikinio žanro—dainos.

« Darbo tikrai daug.*■ ■ Belieka 
palinkėti kompozitoriui dide
lės kūrybinės sėkmės.

nuosprendis gali būti pada
rytas dar už kokių pusant
rų metų.

Apskaičiuojama, kad ko
va prieš lojalumo įstatymą, 
be advokatų lėšų, gali kai- 

ir plačiausiai prieinamo, mu- nuoti iki $17,000. Bet Bar
bara ir jos vyras nenusime
na. Nors'tenka ■ jiems la
bai sunkiai verstis, tačiau 
yra pasinioję kovoti iki pil
nos pergalės. Jeigu Barba
ros Elfbradtienės apeliaci
ja bus užgirta JAV Aukš
čiausiajame Teisme, tuo me
tu ir jos vyras laimės. Tuo
met abudu galės reikalauti 
jiems neatmokėtos algos.

Šioje kovoje susikūrė grei
tosios pagalbos komitetas 
pasivadinęs Emergency 
Committee to Defend Lib
erties of Arizona Public 
Employees. Komitetas pa; 
deda Barbarai ir jos vyrui 
kovoti ragangaudišką įsta
tymą.

KRISLAI IŠ LIETUVOS
Išvyka į Čekoslovakiją

’ Iš Vilniaus į Čekoslovaki
ją išvyko didelė Tarybų 
Lietuvos švietimo darbuoto
jų grupė. Lietuvos viduri
nių ir aukštųjų mokyklų 
dėstytojai aplankys įvairius 
Čekoslovakijos miestus ir 
susipažins su dėstymo me
todais toje broliškoje socia
listinėje šalyje.

1965 metų audiniai
I

Kauno “Drobės” fabrike j 
galima pamatyti pavyzdžius 
naujų kostiuminių audinių 
“Slanka” ir “Strazdas,” ku-' 
rių sąstate 35 procentai 
sintetinio pluošto — lavsa- 
no. Vartotojai gaus ir ęi- 
lę kitų naujų audinių su 
sintetinio pluošto priemaL 
ša. Rokiškio tekstilės fab
rikas “Nemunas” gamins 
medžiagas paltams, pava
dintas “Juodupė,” “Šilutė” 
ir “Guoba” su nitrono prie
maiša.

J. Paliukonis

Kurlink Afrika
Chicagietis negras komu

nistas Claude Lightfoot pla
čiai keliavo po Afriką ir 
dabar perduoda savo paty
rimus laikraščiui “The 
Worker.”

“Palikau Afriką įsitikinęs, 
kad imperialistai bus iš jos 
išvaryti,” teigia Lightfoot. 
Dar daugiau. Jis numato, 
kad Afrika palaispniui eina 
socializmo link.

Ghanos respublika gali

pelnijasi iš karinių pabūk
lų, tiems nė nemanoma su
mažinti pelnus, bet kas ma
žai turi, tiems teks dar ma
žiau.

Štai ką parodo paskelbtas 
šalies biudžetas sekantiems 
metams: Visokiems apsigy- 

i nimo reikalams (rodosi, kįd 
kas nors rengiasi tikrai už
pulti mūsų šalį) bus išleista 
net 61%; procentams už 
valstybės skolas 12%; moks
lui, sveikatos x reikalams ir 
namų statybai 11%; viso
kiems kitokiems reikalams 
irgi 11%; o veteranų ligoni
nėms ir kitkam tik 5%. Kas 
daugiausia visko panešė, 
nukentėjo ir šiandien ken- 

tįępjs mažiausia.. Tai > ni Ir1? A I

Nepaisant, kaip mes be-' 
kalbėtum, bet pasaulinis ka
pitalizmas bei kapitalizmo 
tarnai priėjo prie tokio iš
sigimimo ar pakvaišimo, 
kad tenka stebėtis. Nors, 
rodos, mes jau pripratę prie 
tų visokių zaunų, bet ka
da tenka pergyventi neper
stojamus aimanavimus, kaip 
kad apie Churchillio susir
gimą ir mirtį, tai kitaip ne
galima tą viską pavadinti, 
kaip tik pakvaišimu.

Kiek mūsų dienomis mirė 
žymių žmonių, mokslo vy
rų, gigantų, bet kapitalisti
nių laikraščių rašė j ai, nei 
žinių padavėjai per radija 
nėra pasirodę tokiais “aša- 
rotojais,” kaip berašydami čia, 
apie Churchillio susirgimą į ot ir “naikinimas” skurdo! 
ir mirtie Argi jis kada kur 
pasirodė darbo liaudžiai to- 

nučių gali išmušti ar sužeis-: kiu geru, širdingu? Nieko 
ti apie 400 milijoiių žmonių. I panašaus. Jis tik buvo im-;

Šiuo metu taipgi pakar- perialistams tikru, didvyriu' 
tojamos ir dar labiau išpūs- ii’ genijum, tai jr viskas, 
tos žinios apie gresiantį! Argi darbo liaudžiai galėjo 
branduolinį karą. Ir vis iškristi nors viena ašara dėl

Gązdina karu
Londono dienraštis “Times” 

jau lapkričio mėnesį prana
šavo, kad 1964 metų pabai
goje Jungtinės Valstijos ga
li būti kare su Kinija.”.

Jungtinėse Valstijose iš
einąs žurnalas “News and 
World Report” taipgi lap
kričio mėn. laidoje skelbė 
baisias žinias, kad “pirmą 
sykį JAV turi branduolinę 
jėgą vienu žygiu sunaikinti 
komunistinę Kiniją ir So
vietų Rusiją,” kad į 30 mi- Po antrojo pasaulinio ka

ro, arti Wilkes-Barre, Pa., 
karo veteranų administra

cija pastatė ligoninę už 
$12,000,000, kuri aptarnau
ja šią plačią apylinkę. Taip
jau W.-B. mieste, yra ir ve
teranų raštinė, kuri aptai* 
na uja net 32 apskris feu 
331,000 veteranų, kurią ren
giasi likviduoti ir viską nu
kelti į Philadelphiją. Tad 

ir visai šalies liaudžiai, ir jei tau, veterane, prisieis 
minėjo gerbūvišką visiems, kokiu reikalu kreiptis į ve- 

I gyvenimą, bet štai šalies v/> i teranų administraciją, tai

“'primenama, kad Jungtines jo mirties? t
’ Valstijos gali tą ir tą pa-' —•—

daryti, kitaip sakant, “visą | Nors prezidentas Johnso- 
svietą” nugalėti. Baisios nas> kalbėdamas Kongresui 
laikraščių antraštės televi
zijoje rodomos.

Bet kaip su antruoju laz
dos galu. Tarybų Sąjungos j0 gaiva pasakė, jog uždą- vieton sugaišti pusdienį, tu- 
vyriausybė irgi skelbia, kad ryS apįe septyniolika karo rėsi kokias dvi dienas gaiš- 
ji turi ne prastesnius, o dar veteranu ligoninių, kad su- ti bevažinėjant į Philadel- 
geresnius ginklus atremti;.taupyti $27,000,000 šalies iž- phiją.

žmonių akyse? Jei taip jie galvoja, tai smarkiai apsi
rinka.

O J<as liečia Lietuvą, tai jokie tiek “veiksnių”, tiek 
kelių senatorių bei kongresmanų plepalai nė per nago 
juodumą nepakeis jos pasirinkto socialistinio ■ kelio į 
šviesią ateitį. Šiemet ji su neregėtu ir negirdėtu džiaugs
mu minės to naujo kelio pasirinkimo 25-tą metinę. Ji tei
singai šiandien gali didžiuotis jau pasiektais didžiuliais, 
istoriniais laimėjimais pramonėje, žemės ūkyje, apšvie- 
toje, kultūroje, mene ir moksle. Kaip niekados pirmiau 
visoje ilgoje savo istorijoje šiandien Lietuva jaučiasi 
saugi darnioje tarybinių tautų šeimoje.

Kam nepatinka jos socialistinė santvarka, tas gali ir 
turi pilniausią teisę tą jos santvarką kritikuoti, bet ne
gražu, nepadoru, nežmoniška iš Senato tribūnos plepėti 
melus ir nesąmones. Tai žemina ne tik tokius “orato
rius”, bet ir patį Senatą.

Mūsų patarimas senatoriams Lausche ir Douglas: 
nepatingėkite susipažinti su tiesa apie Lietuvą ir kitus 
Pabaltijp kraštus pirma, negu vėl apie juos ką nors no
rėsite kalbėti ateityje! %•'

kiekvieną užpuoliką, nepai
sant kur jis pasirodytų.

Vietanamas dabar pavo
jingiausia vieta, iš kurios 
gali prasidėti pasaulinis ka
ras. Tad labai svarbu vi
siems reikalauti, kad Jung
tinės Valstijos ištrauktų 
savo karines jėgas iš Viet
namo ir kad Vietnamo klau
simas būtų tarptautinio su
sitarimo būdu išrištas.

Didžiausi mesaedžiai
Amerikiečiai daugiausia 

suvalgo mėsos. Kiekvienam 
į metus išeina maždaug po I 
173 svarus. Australiečiai ir | 
argentiniečiai arti tiek su-į 
valgo. Mažiausia mėsos su-1 
valgo japonai — tik arti 13 
svarų išeina kiekivenam 
per metus.

BIBLIOTEKOJE YRA 
7,245,310 KNYGŲ

Cambridge, Mass. —Har
vardo universiteto bibliote
koje yra 7,245,310 įvairiau
sio turinio knygų. Tai tik 
New Yorko miesto ir JAV 
Kongreso bibliotekose 
Jungtinėse Valstijose turi 
po daugiau knygų.

dui, kuriam sekančiais me
tais bus nedatekliaus $5,- 
287,000,000. Tai kur čia ge-1 
rinimas vargšams būvio? Iš 
pirmojo ir antrojo pasau
linių karį yra daugiau kaip į
18,000,000 karo veteranų, ir 
daugelis jų yra labai suluo
šinti, invalidai, kuriems rei
kalinga nuolatinė ligoninės 
priežiūra. Vieton mažinti 
karines išlaidas ir karinių 
pabūklų gamin tojams ir 
taip milžiniškus pelnus, tai 
bus daroma iš atbulos pu
sės. Ir, žinoma, tas nėra 
daroma be prezidento prita
rimo.

Pirmojo karo veteranų 
' jau ne perdaug yra gyvųjų 
tarpe. O kurie dar laikosi, 
tai daugelis vos ' blesuoja, 
kurie yra “ragavę” vokiš
kų nuodingų gazų (dujų). 
Tokiems jau būtina ligoni
nės priežiūra. Bet kaip jie 
gaus tokią priežiūrą, kada 
tiek ligoninių bus uždary
ta? O pensijos, kurią gau
na, tik ^pragyvenimui, vos 
gana.

Tai, o t, Joneli, tau ir de
vintinės! Į<as bilijonais

Pasirodo, kad sekančiais 
I metais bilijoninės korpora- 
Į ei jos taksais sumokės į ša- 
I lies iždą 28%, bet darbinin- 

ir smulkūs biznieriai 
sumokės 48%. Kas daugiau 
turi, tas mažiau moka.

I. Vienužis

KAZYS SAJA
Jaunas, talentingas rašytojas

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 23, 1965
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Ben Swankv

, Kanados prancūzai nori 
lygių teisių savo nacijai

yra 14.7% mažesnės negu 
vidutinės žmogaus pajamos 
visoje Kanadoje bendrai pa
ėmus. Palyginamieji skai
čiai yra: $946 Quebekui ir 
$1,111 visai Kanadai.

Švietimo lygis Quebeke n^cl0S 
yra žemesnis. Dar neseniai 
švietimas buvo 
katalikų bažnyčios kontro 
liuojamas; provincija netu 
rėjo net savo švietimo mi 
nistro. Socialinis aprūpini 
mas yra menkesnis, biblio 
teku yra mažiau. Atsakin 
gieji pareigūnai dažniausiai 
yra ne prancūzai, bet anglai 
arba amerikiečiai. Savo

So. Boston. Mass
Lietuviškų nacionalistų 

ekzekvijos

išimto

Bus padaryta ir 
atradimu mašina

Kasmet auga mokslinės 
aparatūros metmenys. Pa
vyzdžiui, 1820 m. Erstedui 
pavyko atrasti magnetinį 
elektros srovės lauką su ga
baliuku vielos ir magnetine 
rodykle. Mažiau kaip po

pasitaikė palanki ir ji buvo 
gerai išreklamuota. Aplin
kui mokyklą buvo apstatyta 
mašinomis, kas reiškia, kad 
apylinkės svečių buvo daug.

Gi man, kaip senam Bos
tono gyventojui, veik visi 
vietiniai lietuviai yra pa
žįstami. Bet salėje negalė
jau savo pažįstamų suskai
tyti nė dviejų tuzinų.

Kad neapsilenkus sų tiesa, i pusantro šimtmečio laidas, 
tai vienas trečdalis sėdynių kurį laikė savo rankose Er- 
buvo tuščios. Be programos' stedas, virto didžiuliais ter- 
atlikėjų, irgi galėtumei pra- j mobranduoliniais įrengi- 
lošti sakydamas, kad buvo mais, greitintuvais ir kt.

liniais ir kemšami į for
tus”... Man būnant Vil-

Seniai jau lankiau Lietu- n}uįe 1962 metais, iš keta
vos buržuazijos susmukimo, kalėjimų liko tik vie- 
minėjimą. Šiemet panorau1 na nuovada.. O fortai pa- 
sužinoti, kiek lietuviškos 
darbo masės išlies savo aša
rų ant smogikų kapo. Ir 
vasario 14 d. So. Bostono 
mokyklos auditorijoje tą at
našavimą mačiau savo aki
mis

Gamtos nuostatas — kas! r0' tai tik pasiklausykite: 
miršta, to jokie mostimis ir “Lietuvoje gyvenamųjų na- 
aliejais tepliojimai gyveni-: nnJ' lentynose nerasi lietu- 
man nesugrąžina, ir civili-'viškos knyg°s ir laikraščio, 
zuotas žmogus nesimoja tai • Tikintiems draudžiama eiti 
daryti, išskiriant lietuvis-, i bažnyčią. Klaipėdoje buvo 
kus nacionalistus. Kas iš pradėta statyti bažnyčia, 
klaidų nesimoko, tas klaido- į tapo sulaikyta ir kunigas 
se ir miršta.

Pradėsime iš pradžių.
Pirmiausia keturi pirmo-

versti muziejais, kaip isto
riniai paminklai, kuriais 
gentkartės šlykštėsis, kur 
buržuaziniai valdovai kan
kino ^liaudies sūnus ir duk
ras.

Į .Įsikarščiavęs kaip prakiu-

torikas - marksistas Stan
ley Ryerson, “atspindi pla
tųjį liaudies masių judėji
mo spaudimą, tuo pačiu lai
ku ji išreiškia Kanados 
prancūzų nacionalinės bur- 

1 žuazijos pastangas pritai
kyti konfederacine struktū
rą savo naudai,
ir esminio vadovaujančiu 

, socialinių jėgų — JAV — 
Kanados monopolijų ir baž- 

— bloko pakeitimo.”
Kai ši vyriausybė praėju- 

oficialiai šią žiemą bandė pravesti 
i kai kuriuos anti- darbinin
kiškus Įstatymus, ji tuoj 
pat susidūrė su generalinio 
streiko grėsme iš 125 000 
nariu Confederation of Na
tional Trade Union — Ka
nados prancūzu darbininkų 
centro — ir 235,000 narių 
Quebec Federation of La
bor, susidedančios iš Ouebe- 
ko vietiniu ir tarptautinių 
unijų. pusės.

Tačiau net ši vyriausy
bė sunrato reikal i n g u m ą 
įtraukti i savo kabinetą 
Rene I^esveaue. populiaru ir 
nuoseklu kovotoja už socia
lines reformas, kuris nebiio 
viešai reikalauti Kanados 
apsisnrendimo.

Norintieji atsiskyrimo
o

Politiniai stebėtojai pri
pažįsta. kad Kanados pran
cūzu nacionalinis iudėiirhas 
naskutiniais metais, sekant j

Stipri nacionalistų jaus
mų banga apėmė 5į milijo
no Kanados prancūzų, ku
rių dauguma gyvena Que- 
beko provincijoje.

Bombos, pakišamos slap
tų revoliucinių grupių, de
monstracijos praėjusių me
tų spalio mėnesį prieš ka
ralienės Elzbietos atsilan
kymą (žiauriai policijos nu
malšintos), plačiai sklin
dančios kalbos anie atsisky
rimą nuo angliškai kalban
čios Kanados, — visa tai 
J ik dalis dramatiškų reiški

mų judėjime, apėmusiame 
vifcus Kanados prancūzų
shioksnius ir grasinančiame provincijoje Kanados pran- 
Konfederacijos pagrindams, cūzai dažnai turi mokvtis 

anglų kalbos tam, kad ga
lėtų įsidarbinti angliškoje 
arba amerikietiškoje firmo
je. Kanados prancūzai turi 
žymiai mažiau galimvbių.

Seneratistų Ivderis Mar
cei Chaput padarė liūdna 
išvada: ’“1958 m. tiktai 
10.5% iš 7.000 ankštai ap
mokamu federaliniu minis
terijų valdininku buvo Ka
nados prancūzai. Tačiau, 
55% elevatorininku (eleva
tor bnvs) federaliniu ista.i- 
o-n būdinguose Otavoje yra 
Kanados prancūzai.”

Kain Kanados prancūzai, vos už socialini 
ketina išspręsti ši tautinės pavyzdi, įgavo didelį užmo- 
nelvgybės klausima? ji.

Tačiau žinių trūku- 
kartais ir prietaras, 
išsiaišiknti. kodėl ir 
prasme Kanados

Daugiau kaip 200 metų 
Kanados prancūzai yra dis
kriminuojami. pajuokiami, 
traktuojami kaip žemesnė, 
nugalėta tauta, jie neturi 
lygiu su kitais kanadiečiais 
galimvbių. Iškeldami lozun
gą “Maitre chez nous,” 
(Mes šeimininkai savo na
muose), jie paskelbė, kad 
daugiau nebelinkę visa tai 
pakęsti, kad jie pasiliksią 
Konfederacijoj tiktai su są
lygą visiškos teisiu lygybės. 

Dauguma Kanados anglu, 
oMtaip pat daugelis ameri
kiečių, besilankiusiu Ouebe- 
k^t, mato, kad Ouebekas 
“skiriasi” nuo likusios Ka
nados, 
mas. o 
trukdo 
kokia
prancūzai vra skirtingi.

Quebekas nėra tiktai ki
ta provincija, o Kanados 
prancūzai nėra tiktai kita 
nacionalinė mažuma, k«in. 
pav.. kanadiečiai - vokiečiai, 
kanadiečiai - ukrainiečiai,,, 
arba kanadiečiai-žvdai. Ka
nada nėra tiktai kraštas, 
susidedantis iš dešimties į 
provincijų. i

Istorija, geografija, kai- , 
ba. kultūra ir ekonomika— 
sjisa tai padarė Kanados 
prancūzus atskira naciia. 
Ir! kas vnač svarbu, ii’p lai
ko save ypatinga naciia. no 
indėnu tautos, pirmaisiais 
kanadiečiais^

Dviejų tautų valstybė
Faktiškai Kanada yra 

dviein naciui valstybė su 
kana dipriais - prancūzais, 
gyvenančiais vienoje jos 
provinoiioie — Quebeke. ir 
su angliškai kalbančiais ka
nadiečiais. gyvenančiais li
kusiose devvniose provinci
jose. Kanados prancūzams 
buvo nadarvtos kai kurios 
koncesijos. Formaliai pran
cūzu kalba vra pripažinta 
viena iš dvieju oficialiųjų 
Kanados kalbu. Atidavimas I 
nrovinciiai švietimo reika- 

fju kontrolės buvo
; Nuolaida Kanados prancū

zams.
Tačiau, nepaisant šių nuo

laidu. Ouebpkas vra trak
tuodamas tiktai kain vjpna 
iš provincijų, o Kanados 
prancūzai kain nacionalinė 
mažuma, be nacijos teisiu. 

Tokia •nnpinnalinp nclvw- 
bp nasirpiškin ivairinią ba
dais: prancūzai sudaro iki 
RO% Diipbpkn g^nronfniu. 
taniau iu knntrolpjp vra 
tiktai anip 20% tns nrovin- 
pjjns nramonps. Pravnnnėie 
dirbančiu uždarbis Ouebpke 
vra 15% žemesnis negu 
grptimoi’p Ontario nrovin- 
ciiode. Nors Onebekn gv- 

r ventoiai s u d a r o m a ž i a u 
visos Kanados gvven- 

ioiu. bet šiai prnvinciiai 
tenka 40% visos Kanados 
bedarbiu. Vieno žmogaus 
vidutinės pajamos Quebeke I grama, pabrėžė žymus is-

du šimtai publikos.
Choras negausus, bet dvi

Didėjant aparatūrai, au
ga jos našumas. Tačiau

dainas sudainavo sklandžiai, ypač greit auga mokslinių

: statytojas nubaustas. Lietu
vių kalba yra naikinama...

Klausaisi žmogus ir klau- 
jo karo veteranai estrado- i sydamasis galvoji, kam len- 
je atliko manievrus su me--gėjai kviečia tokius elemen- 
diniais šautuvais, o muštro ^us leidžia jiems visą va- 
šūkalojimai buvo anglų kal-Uand^ taukšti nebūtus daik- 
ba.

Sekė vietos valdininkų 
“užuojautos” laiškų skaity
mas. Latvijos “atstovas” iš
liejo savo pagiežą nrieš So
vietus, jį pasekė Ukrainos 
“atstovas.” i

Onos Ivaškienės ansamblis 
ne progresuoja, o regresuo
ja.

Patarčiau nacionalistams 
daugiau ne juokinti kitatau
čių ir nevarginti paskutinių 
mūsų kartos senelių.

J. Petruškevičius

20—30 
labora- 
kel e t ą 
moksli- 

reikia

tus?
Lietuva juk niekad nebu

vo, taip turtinga lietuviškais 
laikraščiais ir knygomis,j 
kaip šiandien. Nemanau, | 
kad Lietuvoje yra tokie na
mai, kur neateina lietuviš- 

Gubernatorius Volnė sa- ka£ laikraštis. Net tvoros 
vo kalboje nė vienu žodžiu Pas.tP^P sienos nulipintos 
nenrisiminė apie 

j “išvadavima.” <
Kubos ir A f rikos/negru ^o-d kad apLnkė. Sovietus nrieš, , - . .

St. Petersburg, Fla.
Praėjo linksmas pažan

giečių parengimas vasario 
113 d., Besilinksminant, at- 
I žymėtas Lietuvių Literatū- 
į ros Draugijos auksinis ju
biliejus.

Draugas J. P. Milleris pa-

įrengimų užimamas plotas. 
Jeigu praėjusio šimtmečio 
pabaigoje mokslininkui už
teko stalo, tai pa 
metų jam prireikė 
torijų, užimančių 
kambarių, šiandien 
niams įrengimams
nepalyginti daugiau vietos.

Ir štai dar viena svarbi 
tendencija. Galilėjaus lai
kais atradimui paplisti rei
kėjo ištisų dešimtmečių. 
Dvidešimto amžiaus pra
džioje apie naują atradimą 
mokslininkai sužinodavo vi- 

j dutiniškai per metus. Da
bar šis laikas matuojamas 
dienomis, o svarbesniais at-

n'p” T ietuvo^ lietuviškais biuletiniais. Ne sake reikšmingą kalbą apie vejais net valandomis. Ra- 
Tis n-i«kakė 1 tūkstančiais kasmet spaus- organizacijos atliktus gra- aijo ir televizijos vystymą- 
ivietvs nrieš‘dinamos knygos, o milijo- zĮ?f darbus o labiausiai sjS) stiprėjantieji ryšiai 

os ne»ru«ko- j ....... .. ’ 8. leJ?• pazemulioriu. I r ’ --•-■** ____  -■ ■ •
... . . u 1 >■ n ' I , a v. ..... .1. iv j Šis politinis vgpla, mato*.' leidimą daug vertingų kny-, ]ektyvų dar labiau paspar-

a Tačiau mūsų ’■ mai, kalba apie tą Klaipė- S’! Įvairiais klausimais. Or- tins informacijos perdavi- 
stovis dukS dos bažnyčią, kurią kele- ganizacijos nariai ir mylin- mo laiką. Jis sutrumpės iki 

Visa rius metus statydami, kuni-11"1 apsvietą žmones turėjo kelių minučių... 
V ... nunoro nonrilinri covn 71Yinil. .
ėmei- gas su Kitais graiostyvųiais: u.
kad pusę statybinės medžiagos Kalbėtojas paliete n 

. mu i v k , . , ,v. ° i NpwhUo krašto Lietuva.

atitenka garbės žodis už iš- tarp atskirų mokslinių ko-
kad ten jau daug progreso! 
v^a padaryta. Tačiau mūsų 
uwonimas t...... . .....
už Sovietu gvvemma 
"•"bornatonaus kalba susi 
dein iš aimanavimo.

nelygybės klausima?
Ko prancūzai siekia?

“Moclean’s.” Kanados di- 
Jžinnsias živ'nalas. tai pa
aiškino 1964, m. rugsėio 
mėn. 7 d.: “ĮCanados pran- re^ce nppq krantu, f^iame ' 
cūzai nori būti savarankis- . ūid'ėiime vra ^mpė. kuri j 
ka nacija, patvs snrasti sa- atvirai ppreikia besiivn- : 
vo likimą. Jie nori būti ne 
mažuma bet Iv^in teisiais 
partneriais Kanadnie.— ar
ba iie nori turėti toki kraš
tą. kuriame jie sudarytų 
danmima.”

Šių siekimu rrrvvnndim- 
■ was narpiknlaiitn iš na^rin- 
dn nei'žinrnti 1R67 na Brit
ish North America Act.ku
riuo buvo iknrta Kaonjos 
vnW^hn, Grpičiansini tai 
nprpilcnlpiifii visiško to nk- 
to •npripiLinimo ir sukūrimo 
nmiio«; Knnndos kon.stitnci- 
i’os stpio’Drmos d^Jain vi
siškai Ivo-intpisiii nacini — 
nngb’čkei kalbančios ir pran- 
cū'zjškai kalbančios — Kon- 
-fprJpraoiia su tpisp kiekvie
nai naniini bet kūrino laiku 
atsiskirti ir su centrine W- 
riausvhe. turinčia tiktai tas 
teises, kurias iai bus abieju 
nariiii suteiktos.

Kai kurios grnnės pareiš
kia. kad Konfpdprnciios 100 
metu sukaktis 1967 m. būtu 
patogus momentas tai nau
jai konstitucijai priimti.

Skirtingos nuomonės
Nors Kanados prancūzai

Sena ra tiin is indė1’ im as. 
apims s anie 10-1Kana
dos pronnfi-p sukrm-

p^’in pt T vv?ūr,-'i vnl.qtiia ■”rra na.sken- suvogė. O kai valdžios or- 
! rlnsi fUoinc-e ir knd tai rei- ’ „
; kės sukplti aupšteną i 
! ant visokiu pirkiniu.

siąnti bet knkin'įovo t’ks-; ^o’ino irtam panašių, kad 
lama atsiekti reikalinfjų išvengtum bankroto.

Iki sibs pauzos žmogus stovėdamas pamatysi tris 
iauteisi. jog esi amerikonų keturias bažnyčias. Taip ir 

: nareno-ime. nes viskas ėio-gu ]ietuvių kalba, 
iann-1’1 kalba. Neiaugi'tn Daktaras Baronas, kuris • • V1 1 • X 7

zii valst^b

gas su kitais graibstyto jais i Pr°g^ pagilinti savo žino ji-į
° i .... _ .v. ! rno k n Innfm q q naliprp iri

į Nemuno kraštą Lietuvą, | 
kaip ji kyla ekonomiškai,' 
mokslas šuoliais, progresuo- centras, — mašinos
ja, žmonijos nusiteikimas už genys” — gaus užduotį, ku-

. ganai juos sugavo, tai, aiš- 
taksais ku* tūliems prisiėjo ir ka- 

anf; įėjime atsidurti.

Kaip dirbs atradimų 
mašina!

Pagrindinis elektroninis
i “sme-

1

WV UI' X.-Ur, . V.. XV* v |

f'lu kontrolės huvo tain net visumoje sutinka SU Įverpi
teisiu reikalavimu, tačiau 
tarn iu vra skirtingų nuo- 
mnnin. kain toli jie turi ei- 
fi ir Vo in sin^ti tn savn tiks
lo. Čia ir atsisnindi Kana
dos prancūzų nacionalinio 
indėiimn prieštara v i m a i .

i kurio anima visus gvvpnt.o-
i iii sluoksnius — danbinjn- 1 
kns ir valstionins studen
tus. nrofosinna-1ns in vidu- 
tjnns onrvpntnhi . klasos ir 
r»pt, kai kuriuos kapitalistu 
qlnnksnins.

Dabartine Diipbpko Ijbe- 
ralinp vvriausvbė buvo na- 
cionah’^mo bangos iškelta,.

metu n^emicro DnnD^sis 
kornncmio ir diVtntovi^ko 
režimo ir nasižadėio pra
vesti demokratines refor
mas.

“Tesage v^iausvhės pro-

nriemoniu.
Darbininkų na.bikomos 

N a u i o s i o s Demnkrnh’nės 
nartiios v«dnvvhcs delsi
mas nrinažinti Kanados

1 nraPcūzn pncioralkius slp- 
i kiwns turėjo smm išdavoje j 
Qnchnkn nrovinmins snarno I 
a.fctiskvrima ir Quebcko So- dėias kalhpio sau panosėje, 
mnlistn partijos susiforma- tai nc'mliya buvo sugau
sima.

šiuo metu Quebeke politi- ' 
•np situacija vra grčs^in^a. 
Reikalavimas nagrindiniu 
socialinių reformų vra Ka
nados nrancūzu nacionali
nio iiidėhmo esminė dab’s. 
Šito fakto jokia vvriausvbė 
— nei Quebeko Citvie. nei 
Dtavoie — negali ignoruo
ti. Daugumas Kanados 
prancūzų vis dar tikisi rei
kalingu reformų Konfede
racijos ribose. Bet jeigu 
ios nebus arba negalės būti 
įgyvendintos, jie bandvs sa
vo tikslus atsiekti be Kon
federacijos. Vieningos Ka
nados ateitis kaba ant plau
ko.
Vertė Irena Vladimiroviene

(Lš “National Guardian”)

Nejaugi tu

Tai, ot, dėl ko dar keli 
į T sietuvoje kalėjimai yra už- 
isilike! Bile kur Vilniuje

taiką ir t. t.
Programoje pirmu kartu 

pasirodė su akordionu Miss 
Lillian Sykes, vėliau keliais 
atvejais grojo šokiams. A- 
delė Pakalniškienė surikia
vo grupę dainos mėgėjų,

nebuvo galima is- gimė ir augo Vilniuje, o da-į kurie sudainavo Happy
i versti i lietuviu kalba?

Kadangi sėdėjau toli nuo 
| estrados. o programos ve-

bar pensininkas, man paša- į B i r t h d a y dailininkui F.. — U T-X • • 1 • .1 i **. ar* *1 . i • •• T T TA i T~ . • _kė :K “Pirmiau, kai mieste 
užgirsdavau lietuviškai šne
kant, tai net širdis sudre
bėdavo iš džiaugsmo; dau
giausia užgirsdavau lietu
viška kalbą, kai ūkininkai

i kurioje bus nurodyta tyri
mų kryptis ir pageidautini 
jų rezultatai. “Smegenys” 
paruoš pirmojo tvrimų cik
lo programą. Ypatingas 
At-radimų mašinos bruožas 
bus tas. kad ii dirbs nagai 
vieninga programą. Todėl 
ii galės vienu metu atlikti 
daugybę to pačio tyrimo 
bandvmų variantu. Esant 
tokiai padėčiai, tyrimų cik-

I las užtruks labai trumpai.

Mockapetriui ir LLD 45-oje 
kuopoje nenuilstančiam 
darbuotojui Juliui Grebli- 
kui.

Šiuo kartu svečių buvo Mašina padarys nauja at- 
mažai, tik Jono ir Stefani- radimą ir šiuo pagrindu pa
jos Juknių sūnus Herald iš (ti sukoreguos tolesnių tyri- 
Čikagos užsuko pas savo tė-; mų programą — nukreips 
vėlius kelioms dienoms pa-1 juos įdomiausia, nelaukta "X _ _ — - - * * a

dvti dalyviu vardu.
Jis nric-f-.ate tū]a asmenį

iš Niujorko kuris ten vra atvažiuodavo į miestą; pa
pasakos stebuklinga kalba, čiame mieste nebuvo nė 
Tr ko tas žmogelis. na«iklo- dviejų nuošimčių lietuvių.
los knvga. nenrinasaknio! Q dabar gatvės yra pava- viešėti. Iš Baltimorėš, Md.,, kryptimi. Antrasis tyrimų
Jis sakė, kad jeigu jie į Lie- j dintos lietuviškais vardais; atvyko kelioms dienoms pa
tu va.sugris ir ją valdvs. tai parduotuvės, įmonės žėri sišildyti V. Lopata. Kiti bu-

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga suteikė JAV bblio- 
tekoms 100,000 egzemplio
rių knygų, jų tarpe 25,000 
anglų kalba.

nirmiausia atstatys Lietu- lietuviškomis iškabomis, 
vos rubežius. Jis iš Vilniaus 
p-eležinkeliu nuvažiuos į Ly
da. o iš ten į Molodečno, 
i Vileiką ir per Latvijos 
Daugavpilį grįš į Vilnių. 
Tokios turės būti Lietuvos 
sienos! Girdi, “komunistai 
sušaudę Lietuvos žmones, 
vežė į miškus ir duobėse už
kasė. Mes kovojome iki pas
kutinio, bet kai užėjo trys 
rusų armijos su tankais, tai 
turėjome trauktis.”

Kokia kontradikcija! Ko
munistai buvo dar prie 
Maskvos ir tuo pačiu šaudę 
Lietuvos piliečius ir užkas- 
davę duobėse!..

Arba ve: “Dabar Lietu-1 
vos kalėjimai perpildyti ka- *. Diena tokiam parengimui

Klausi policisto, pardavėjos 
ar vežiko, visur tau atsa
kys lietuviškai.

Neklysiu pasakęs, kad da- T • 1 • 1 •

vo kitataučiai.
Jonas Vosylius, 

ligos prispaustas, 
Taip pat draugė 
Sklerienė pagerėjusi. Iki ši 

i,

sunkios 
tvirtėja. 
Amilija

bar Lietuvoje yra daugiau j ^įnįa pasieks skaitytojus, 
mokytojų, negu Smetonos, ga| įr jį grįžusį namo iš 
laikais buvo mokinių. O 
menas prašoko net aukštai 
kultūringas tautas. Jaunu
tės socialistinės Lietuvos 
daina perskrido Europą ir 
nuskambėjo per Aziją. Lie
tuvos sportininkai pasipuo
šė krūtines aukso medaliais; 
jiems neatsilaikė nė Ameri
kos irkluotojai.

Kalbant apie patį minė
jimą ir jo nuotaiką, reikia 
štai kokią tiesą pasakyti:

m. gruodžio 24 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos šeštojo 
šaukimo ketvirtoji sesija

Nuotraukoje: salėje posėdžiauja deputatai* f

1964

ligoninės.
Dabar laukiame šaunaus 

banketo su koncertu, kuris 
įvyks vasario • 27 d. 314 — 
15th Ave. So. Pietūs 12 vai. 
Po dainų programos seks 
šokiai.-

Vasario 7 d. vietos tau
tininkai ir visokio plauko 
grupelė lietuviškame klube 
“vadavo ir pirko” Lietuvą, 
žemindami ir niekindami 
Lietuvos sūnų ir dukrų j
klėstė j antį gyvenimą.

Vikutis

LOTYNŲ AMERIKA

ciklas jau vyks pagal pro
gramą, kurios žmogus, ne
žinodamas padaryto atradi
mo pirmajame cikle, galėtų 
ir nenumatyti.

Tyrimų ciklų laikas truks 
labai įvairiai: nuo milijoni
nių sekundės dalių iki sa? 
Vaičių ir mėnesių. Viskas 
priklausys nuo to, kaip, 
greit Atradimų mašina su-’ 
gebės surinkti įrengimus, 
reikalingus tolesniam dar
bui. Kartais ji padarys per 
sekundes tiek, 
prastoji fizika” 
daryti per ištisus metus. 
Kartais ji sustos, laukda
ma, kol automatai (patys 
arba žmonių padedami) su
montuos įrengimus, “užsa
kytus” eiliniam tyrimų cik^

i lui.
Atradimų mašina, kaip ji 

šiandien beatrodytų fantas- 
i tiškai, galimas ateities da-< 
lykas. Jeigu ir toliau išliks 
šiuolaikiniai mokslo vysty-

dek “pa- 
alėtų pa-

Lotynų Amerika užima i mosi tempai, tai pirmoji 
I 6,800,000 kvadratiniu my- ’ Atradimų mašina gali būti 
lių plotą ir turi 225,000,000 I sukurta artimiausiais de- 
gyventojų. Ją sudaro 21 šimtmečiais, 
valstybė, kurios yra Pietų  
ir Ceintralinėje Amerikoje , New Yorkas. — Majoras 

jP salų. J Wagneris sakė, kad padau-
Didžiausia iš jų Brazilu gins porcijos skaičių prii* 

ja, o mažiausia — Panamos mant dar 1,100 naujų poli- 
respublika. cininkų.

3 gusi. Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 23* 1965

G. Altfovas

I
5



JONAS GASIuNAS

Praeitį prisimenant
(Tąsa)

Karo metu Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas greit įsitraukė į karo pastan
gų darbą. Apie tūkstantis LDS narių 

' nuėjo tarnauti karinėse pajėgose, nema
žai jų įvairiuose frontuose bemušdami 
fašizmą ir gyvastis prarado. LDS sėk
mingai pravedė karo bonų pirkimo vajų. 
Pasibrėžta nupirkti vieną bombonešį, bet 
sukėlus apie $300,000 buvo nupirkti du 
bombonešiai ir jie pakrikštyti LDS var- 

/ du, tada pasiųsti frontan fašizmą dau
žyti. LDS raštinėje buvo sudarytas jau
nuolių moterų komitetas su kareiviais 
susirašinėti ir jiems dovanų pasiųsti. 
Šimtai LDS narių aukojo Raudonajam 
Kryžiui savo kraujo.

Tuo metu man pačiam ir kitiems kal
bėtojams teko perkeliauti Jungtines 
Valstijas skersai ir išilgai, aplankyti be
veik visas lietuvių kolonijas, šaukėme 
konferencijas, kuriose buvo išdirbti pla
nai, kaip padėti karui laimėti.

Štai kodėl karo pralaimėtojai taip ne
kenčia pažangiųjų lietuvių. Kovoja pa
žangiuosius ir tie, kurie žodžiu pasisa
ko prieš fašizmą, bet darbu jam padeda. 
Reikia pasakyti, kad ir karo metu pasta
rieji niekur neprisidėjo prie bendro dar
bo fašizmui sumušti. Kai hitlerininkams 
pavyko laikinai užimti Tarybų Sąjungos 
dali, taipgi ir Lietuvą, tai jie smerkė ne 
Hitlerį, bet Tarybų Sąjungą. Atrodo, 
kad ir jiems karas buvo pralaimėtas.

Reakcijos pagalbininkai
Kaip po pirmojo pasaulinio karo pal- 

merinė reakcija įsisiūbavo, taip ir po 
antrojo karo. Įsiveržė makartinis vul
kanas, drabstąs smalą į visas puses. Su
sikuria ragangaudžių komitetai, visur 
ieško aukų. Jiems visur vaidinasi ko
munizmo šmėkla, jie bando pažaboti de
mokratiją, sunaikinti civilines žmonių 
teises. Šimtai šaukiami j tyrinėjimus, į 
teismus, daugelį pasodina ilgiems me
tams kalėjiman.

Ragangaudžiai įtraukia į “neištikimų
jų” knygas virš pusantro šimto organi
zacijų. Subversyvių sąrašan papuola ir 
dvi didžiosios pažangiečių lietuvių or
ganizacijos, būtent, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas ir- Amerikos Lietuvių 
Darbininkų-„Literatūros Draugija. Kaip 
LDS prezidentas gaunu pranešimą, kad 
ir man reikia aiškintis dėl LDS “subver- 
syvio” veikimo.

Koks tai buvo pažangiečių priešams 
džiaugsmas. Jie pranašavo, kad “lietu
viams komunistams atėjo galasf” kad 
valdžia jų organizacijas ir veiklą sulik- 
viduos. Bet jų džiaugsmas niekais nu
ėjo. Teismuose kova į porą metų laimė
ta. Pasiekus Aukščiausiąjį Teismą pa
sirodė, kad nėra pagrindo šias organiza
cijas bausti, kad jos niekur šalies įstaty
mų nėra pažeidžiusios.

Tiesa, reikėjo panešti nemažai finansi
nių ' nuostolių, taipgi tam tikras narių 
skaičius išsibraukė. Tačiau' organizaci
jos ir toliau gyvuoja, savo veiklą plečia.

Suprantama, iš “veiksnių” buvo ir to
kių, kurie pasirodė skundikais esą ne tik 
prieš atskirus asmenis, bet ir prieš or
ganizacijas. Andrulio ir Prūseįkos by
lose išlindo vienas kitas skundikas, bet ir 
čia ne ką jie galėjo pelnytis. Lietuvių 
akyse jie pasirodė didžiausiais suskiais.

Klerikalų-tautininkų - menševikų triju
lė, dipukų padedama, visaip bando lietu
vius demoralizuoti. Šiek tiek jiems ir 
pavyksta. , Bet pažangiečiams kelią pa
stoti jie nepajėgia. Mat, pažangiečiai 
turi skaitlingas organizacijas ir tvirtą 
spaudą. O tai nenugalima uola, į kurią 
priešai atsimušę priversti trauktis.

Trisdešimpenkių metu laikotarpyje 
man, kaip ir kitiems kalbėtojams-orga- 
nizatoriams, teko plačiai apkeliauti, be
veik visas lietuvių kolonijas aplankyti, 
kąi kurias ^net po keletą kartų. Toks 
intensyvus darbas davė labai gerų sėk
mių. Į prakalbas, paprastai, ateina įvai
rių pažvalgų žmonių, tai esti gera proga 
jiems paaiškinti tikrąją padėtį ir pažan
giečių priešus numaskuoti. Tokio daly
ko, kad klerikalai, tautininkai ar men
ševikai suruoštų nuolatinius prakalbų 
maršrutus, visai nėra. Jeigu jie kur nors 
•t>dAdfe, * b‘ėt' viskas mizernai išėjo. Tik 
pažangieji galėjo tai padaryti. Jų pra
kalbų maršrutai visuomet buvo gana 
sėkmingi.

Reakcija atslūgsta ir jie aptyla
v

» Makartizmo reakcijos metu aršieji pa
žangiečių priešai ką neišdarė. Jie pikie- 
tavo pažangiųjų parengimus, gyvulių 

balsais .kaukė, nešvarias iškabas nešiojo, 
į parengimus einančius kai kada apstum- 
dydavo ir apmušdavo, pažangiečių įstai
gų langus daužydavo. - Jie elgėsi kaip 
laukiniai žmonės.

Atsirado ir tokių, kurie ir paštą ne
švariam darbui panaudodavo, biaurius 
laiškus daugeliui pažangiečių veikėjų 
siuntinėdavo. Vienas tokių Chicagoje 
buvo išaiškintas ir nubaustas.

Tokių gaivalų, matyt, smetonizmas ir 
hitlerizmas labai daug priperėjo. Na 
jie, karą pralaimėję, Amerikoje siunta, 
kiek tik gali.

Bet kai reakcija kiek atslūgsta, tai ir 
jie aprimsta, 1963 ir 1964 metai jiems ne
suteikė inspiracijos fašistinės smalos vi
rimui. Bet jie tikėjosi, kad 1964 m. pre
zidentiniuose rinkimuose Goldwateris 
laimės. Tai jiems būtų suteikę labai daug 
inspiracijos fašistinei veiklai plėsti. Ta
čiau Goldwateris prakišo. Respubliko
nams ir visokiems reakcionieriams už
duotas skaudus smūgis.

Pas amerikiečius lietuvius fašizmas 
neturi šansų ką nors laimėti. Mat lietu
viai linkę laikytis demokratijos ir kultū
rinio gyvenimo. Tokių, kurie fašisti
niams trukšmadariams padėtų, visiškai 
maža. Tai apipuvusios atplaišos nuo lie
tuviško kamieno.

Civilinių teisių gynimas
Kai 1964 metais Kongresas pavertė 

civilinių teisių bilių federaliniu įstaty
mu, tai šis klausimas pasidaro dar opes
nis ir svarbesnis. Tai reiškia, dabar visi 
piliečiai turime jį vykinti gyveniman.

Kaip mes, pažangieji lietuviai, privalo
me tuo svarbiu klausimu orientuotis? Be 
jokios išimties turime laikytis) civilinių 
teisių įstatymo, privalome padėti visur 
negrams pasiekti pilnas ir lygias piliečio 
teises.

Kai buvo pasiūlytas civilinių teisių bi- 
lius ir kad jį paremti, 1963 m. rugpiūčio 
mėnesį Washingtone įvyko milžiniška 
demonstracija. Dalyvavo atstovai iš 
plačios Amerikos. Dalyvavo ir lietuvių 
pažangiečių spaudos ir organizacijų at
stovai A. Bimba, K. Petrikienė ir J. Gry- 
iš New Yorko, keli lietuviai iš kitų mies
tų. Bet nei vieno atstovo nebuvo iš ki
tų lietuvių srovių. O tai parodo, kad tų 
srovių vadovai visai civilinių teisių ne
paiso, prieš rasinę diskriminaciją neko
voja, bet vietomis ją dar ir palaiko.

Atsimename, prieš daugelį metų lietu
viai, kaip ir kiti sveturgimiai, buvo dar
buose diskriminuojami, visaip persekio
jami, net tam tikruose rajonuose nebuvo' 
leista jiems gyventi. Dabar jau išsiko
vota sveturgimiams daugiau teisių. Bet 
kova dar tebėra nebaigta, dar ir dabar 
daugelis sveturgimių susitinka perse
kiojimus, deportavimus, pasikėsinimus 
nupilie tinti. Andrulis, Prūseika (jau 
miręs) ir keletas kitų persekiojimus ir 
deportavimu grąsinimus pergyveno. 1964 
metais pasimota Antanas Bimba nupi- 
lietinti.

Reiškia, valdančioji klasė mus svetur- 
gimiįis skaito antraeiliais piliečiais, pa
našiai kaip negrus ir kitus nebaltosios 
rasės\ žmones. Kovodami prieš rasinę 
diskriminaciją, giname savasias teises.

Kristijono Donelaičio statula. Ją sukūre 
žinomas lietuvių skulptorius 

Konstantinas Bogdanas.

Neveltui LDS seimas ir ALDLD suva
žiavimas 1964 m. liepos pradžioje pri
ėmė rezoliucijas už civilinių teisių gyni
mą ir pasižadėjo toje linkmėje darbuotis.

Kas laukia naujo karo?
Nors šaltasis karas mums labai nepa

tinka, bet jis tiek pakenčiamas, kol jis 
nepavirsta karštuoju karu, termobran
duoliniu pasaulio sunaikinimu. Todėl tai
kos šalininkai kovo ją'prieš kiekvieną pa- 
simojimą sukurti naują karą. Kas da
rosi šiuo metu Vietname, gali užsidegti 
ir kitose vietose ir gali užsiliepsnoti vi
sas pasaulis.

Karo pavojus juk visiems grėsmingas. 
Prieš jį visi turėtų veikti. Bet jeigu ka
ro kurstytojų nebūtų, tai ir-karo pavo
jus pranyktų. - Tačiau kapitalistiniame 
pasaulyje karo kurstytojų pilnai ir iš 
ten karo pavojus išplaukia.

Lietuvių tarpe įvairūs “veiksniai” ir
gi yra karo kurstytojai. Jie mato, kad 
jų visas raketas niekais nueina, kad tai
kingu būdu jie niekaip neatsiims Lietu
vos, negrįš į buvusius dvarus, bankus, 
niekad nebebus valdovais. Tai kas dary
ti? Karas tėra vienatinė jiems išeitis. 
Karas galįs sunaikinti socialistinių kraš
tų jėgas ir atkariauti jiems Lietuvą, nors 
ji ir būtų atominiais ginklais nuteriota, 
visa išdeginta. Jie taipgi nori atkeršy
ti tiems, kurie ju turtus nusavino, jų ga
lią sunaikino. Bloginusiame atsitikime, 
jeigu Lietuva būtų atominių bombų su
deginta, tai būtų “atkeršyta komunis
tams.” Taip jie samprotauja, taip jie ir 
veikia, kad kiek nors padėtų karo kurs
tytojams. Jie mažai paiso. kas atsitik
tų visame pasaulyje. Jie visgi mano ko
kiu nors stebuklu gyvi išlikti ir kai ku
rie sunaikinton Lietuvon grįžti.

Pažangieji lietuviai sudaro visų užtai
ką kovotojų dali. Mūsų spauda ir mū
sų organizacijos toie linkmėje darbuoja
si, kad pastovi taika pasaulyje pasilai
kytų. Kiekvienas taikos šalininkų atsie
isimas yra visos žmonijos laimėjimas. 
Mes todėl užgyrėme atominių bombų 
bandymų drausmės sutartį, užgiriame 
taikingą sambūvį, kuris yra pastoviai 
taikai pagrindas.

Karčiausia paskutine valanda...
New Yorko valstijoje Sing Sing ka

lėjime nerami 1953 m. birželio 19-oji die
na. Kaliniai ir sargai jaučia, kad jau 
artinasi paskutinė valanda ir paskutinė

Praeities puslapį atvertus
(Pasakoja Dusetų miesto gyventojas J. AŠVYDIS.)
Aš — senas Dusetų gy

ventojas. Čia gimiau, au- 
■ gau.

Miestelis nedidelis, todėl 
kiekvienos gatvės, dargi na
mo praeitis man žinoma.

Iš atminties neišb 1 ė s o 
1905—1918 metų įvykiai. 
Pirmosios Tarybos, abu pa
sauliniai karai, nuniokoję 
miestelį. Prisimena^buržua- 

1 zijos kurstoma nacionalinė 
neapykanta tarp lietuvių, 
žydų, rusų tautų, ir to pasek
mės — žydų pogromai, ke
lis kartus nusiaubę miestelį.

Gyvenimas tais laikais 
buvo sunkus, todėl ne vie
nas mano augimo dusetiš- 
kis išvažiavo, laimės ieškoti 
svetur. Tačiau lygiai čia, ly
giai Latvijoje, užjūryje bu
vo karti darbininkui dvari
ninko, fabrikanto duona, 

j Vieni grįžo be sveikatos, ki- 
; ti ten savo kaulelius pri
glaudė. Prisimenu 1932 me
tais Kanadon išlydėjom 
Juozapą Stelemėką.

I —Pagyvensi, praturtėsi, 
parašyk. Vietos ir mums 
paieškok, —išlvdėdami kal
bėjome Stelemėkui.

Prabėgo metai, kiti. O 
trečiais ar ketvirtais gau
name iš jo laišką. Gelbėkite, 
girdi, broleliai. Šusibankru- 
tavau. Neturiu cento su- 

i grįžti, bilietui išpirkti. Su-' 
rinkome, pasiuntėme. Taip 
ir sugrįžo mūsų “ameriko
nas” iš rojaus be cento prie 
dūšios.

Sunkus buvo gyvenimas, 
ką ir besakysi. Ir tamsus 
buvo. Dargi paskutiniaisiais 
buržuazijos valdymo metais 
miestely tebuvo pra d i n ė 

mokykla. Bet ir ją lankyti 
ne visi galėjo. Tik į vienus 
kitus namus ateidavo “Lun
das”, “Ūkininko patarėjas”. 
O radijo aparatas tik pas 
valsčiaus ponus tebuvo. Kur 
ten mums, prastiems žmo
nėms, apie tokias ištaigas 
galvoti ?

Dabar dusetiškiai, ne tik 
jauni, o ir senimas kinan 
nueina, teatro spektaklius 
lanko, Kultūros namuos^ 
savo saviveiklą turi. Anks 
čiau ne tas galvoje buvę 
Pamenu, būdavo, retka1 
čiais atvažiuoja į Duse ta 
begarsis kinas.. Norėtųs 
nueit, ale, 50 centų gail 
Iš anksto, būdavo, numa4 
ta, kuy padėti centus.

Ką ten kiųai. Daugelį m 
tų miestelyje gydytojo n/ 
buvo. Susirgai—į. Uter 
Rokiškį ar Zarasus už 4“ 
50 kilrw'ęt"u ark’iu dm a 
už vizitą gydytojui 5 P 

oKoV. O nUuok. dm^e 
sirgti rimčiau. Paskuti 
karvės maža bus ligoniu 
apmokėti. Todėl ir new 
stabu, kad dusetiškiai t° 
laikais daugiau užkalbėt 
iu. ivairių rundaktanu u- 
slaugomas tenkinosi. Ne vi 
nas be laiko Cpasimirė, r 
vienam liga įsimetė ir jau 
nas į kapus nuėjo.

O štai šiandien užsuk ' 
polikliniką. Kasdien či‘ 
daugybę žmonių surasi. Ma
note, kad dabar daugiau 
serga? Nieko panašaus. Už
tat pilna pas gydytojus 
žmonių, kad gydymas da
bar nemokamas. Žiūrėk, įsi- 
durs pirštą ir bėga pas gy
dytoją. O juk anksčiau iš

minute, kai elektros kėdėn bus pasodinta 
dar jauna pora, mažų vaikučių tėvas ir 
motina.

New Yorko miestas irgi jaučia kokią 
tai nuostabą. Komerciniai dienraščiai 
didžiausiomis raidėmis šaukia-rėkia, kad 
“išdavikams” artinasi paskutinė gyveni
mo valanda. Radijas ir televizija lenk- 
ty niuo ja šauksmu.

Daugiatūkstantinė minia popiet ren
kasi į garsųjį Union Square. Iškyla pla
katai su šūkiais: “Sulaikyti nekaltų 
žmonių žudymą.” Kalbėtojai ryškina, 
kaip toji jauna pora buvo sufremuota 
labai panašiai, kaip pirmiau Chicagos 
Haymarketo aukos, San Francisco Moo
ney ir Billings, Massachusetts valstijoje 
Sacco ir Vanzetti. į

Ugningos telegramos' skrenda tiesiai 
prezidentui Eisenhoweriui, reikalaujant 
sulaikyti nekaltų žmonių žudymą.

Saulė slenka žemyn ir vis darosi rau- 
do^emė. Union Square nas?utiniai smn- 
duliai paskutinėje valandoje apšviečia 
didžiulės minios veidus. Artėja pasku
tinė tragiška minutė. Kalbėtojo balsas 
suakmenėja. Tyla užviešpatauja. Visi 
laukia lyg kokio stebuklo.

Kas tai paduoda kalbėtojui rašteli. 
Vos ištardamas žodžius jis praneša 
klausytojams, kad* laikrodis išmušė tra- 
o’j'jim ..Tniv’s iv K4-o1 p Rosenber-
gai sudeginti; elektros kedėje...

Minia nuščiuvo, visu veidai apsiaša
rojo. Suprato jie, kad tie jauni kovoto
jai darbo žmonių poreikiams paaukojo 
ir savo gyvastis.

Tai buvo karčiausia ir sunkiausia pas
kutinė valanda, paskutinė minutė. Ro
dos visus koks nors siaubas sukratė.

Abu Rosenbergai apkaltinti kaip “suo
kalbininkai atlikti šnipvstę” ir tuo pa
sitarnauti svetimai valstybei, atseit, Ta
rybų Sąjungai . Teisiant juos pasitenkin
ta Rosenbergienės brolio liudijimu, kad 
jie suokalbiavę atlikti išdavystę.

Philadelphia, Pa.
Tik “minėjimas” .

Vasario 14 d. ir vėl įvyko U 
visokių klumpių sunešimas 
į Lietuvių Muzikalę salę. A- 
nuomet daugiausia jie kal
bėdavo apie Lietuvos iš lie
tuvių “išlaisvinimą,” o sun
kų darbelį pavesdavo šven
tiesiems — Marijai ir Kazi
mierui. Dabar apie tai ty
lima, nesakoma, kodėl. Gal 
patys jaučiasi šventųjų veik- 

i nusivylę. Dabar daugiau 
i lendamą pas poįitikierius ir 
gėrisi jų pažadais.

Šį kartą buvo atsivedę 
senuką karininką, sakoma, 

i net nuo gubernatoriaus, su 
i rašteliu, žadančiu “greitą 
•išlaisvinimą.” Kit^ vietinį 
■ politikieriuką pas i r ū p i n o'll 
net nuo demokratinio miess 
to majoro su gražiu popie
rėliu ir antspaudais.

Viena naujenybė šioje su
eigoje buvo poros stambių 
lietuvių laidotuvių direkto
rių (graborių) atsilanky
mas. Anksčiau, jie vengda
vo dalyvauti politinėse su
eigose, nemėgdavo eiti prieš 
veją. Bet šį kartą ponas 
J. Kavaliauskas, pristaty
damas demokratą politikie
rių, ir pats smarkiai pakal
bėjo — neva apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį. Kalbėjo 
angliškai ir iš rašto. Jo 
kalbos turinys parodė labai 
mažą žinojimą įvykių Lie^ 
tuvoje, o gal tai buvo tiks- 

’ lūs jų iškraipymas...
Svarbiausias kalbėtojas šį

Nuteisus juos nužudyti, buvo priduota 
apehacija prez. Trumanui, bet jis nieko 
nedarė tol, kol jo terminas baigėsi. Nau
jasis prezidentas Eisenhoweris gavo/iš 
Trumano “dovaną,” kokios jis nenoųejo. 
Apeliaciją Eisenhoweris atmetė ir tuo
met Rosenbergai buvo sudeginti. Ma- 
kartistinis siaubas nusinešė dvi šviesias 
gyvastis.

/Rus danginu)
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tūkstančio viena gimdyvė 
akušerės šaukdavosi.

Mes dabar turime 75 lovų 
ligoninę, su puikiausi a i s 
įrenginiais. Dirba 11 gydy
tojų,135 viduriniojo medici
nos personalo.

Ir ne vien tik gydyme 
permainos. Anksčiau senat
vės bijojai laukti. Pasenai 
—fabrikantas tave už vartų, 
išmetė, buožė iš namų išva
lė. Senas, girdi, nereika- 
”ngas. Dabar senatvės ne 
oikia baimintis. Ji apri
mta. Štai, mūsų mieste 7 
nonės gauna pensijas. < 
i naujų metų pensininky 
"učius dar labiau padidė 

s pensijas gaus ir kolf 
■ečiai.

/ Kartais susirenka jauni 
us ir ima rokuoti. Gird' 
nėra, to trūksta. T°‘ 

5*inu sunkumu dar pa^' 
koz. Tačiau, mieli vaikr 

mamirškite, kad ne api 
ydingus smailaviršūniu 

'■,vs. siauras kelnes, o 
nas kasu’ ralvoio j“/ 

TT'/ ’•rp'-'ne, h°sn* 
d'ar’nmkui 

T’°sa'*as už duo" 
sn; mirė anglių kasyk?
Todėl branginkite ir rm

' i ■'e šį gyvenimą.

kartą buvo koks tai Stasys 
Santvaras. Jis esąs ir poe
tas, ir istorikas, ir rašyto
jas, ir profesorius. Jis irgi 
skaitė iš rašto. Atrodė, kad 
jis moko ir bara bėglius iš 
tėvynės. Jis gyrė Lietuvos 
gamtos gražumą. Esą, pa
vasarį grįžta į tėvynę lakš
tingalos, gandrai, kregždės 
ir pempės. Bet nedrįso pri
dėti — tik ne dipukai. Jie

DAtawa —- Kanada ■> 
*"mė nnuin vėhav0: b°’ 
< U‘rauduos srr lvos. k' 

■as viduryje yra klevo lap' 
•■vaizdas.

N?.w Yorkas. — Vasario 
'4 diena, vakare, prisnigo 
nuo 2 iki 3f colių.

Belgradas. — Jugoslavija 
statosi 33 moderniškus pre
kybinius laivus, ben d r a i 
220,000 tonų įtalpos.

nenori nė važiuoti pažiūrė
ti. Peikė, kad naujieji at
eiviai nemoka sugyventi su 
senais išeiviais, kad jų vai
kai didžiumoje jau nemoka 
lietuviškai kalbėti, kad jief^ 
žiūri tik to, kuris nama^ 
automobilis gražesnis ir ko 
verta ban^o knygutė.

Iš kalbėtojų išvedžiojimų 
labai aišku, kad šių išeivių 
ištautėjimas daug spartes
nis, kaip senųjų. Mat, jie 
nokytesni.

Neapsakoma gimtajam 
aštui pagieža, neregėtas 
bitinis tamsumas vis dar 
tusiai finansuoja “laisvi- 
mo” raketą.
Išdalino lapelius, kas kiek 

akojo praėjusiais metais. 
Nurinkta $1,500. Kam ta 
ima išleista, nieko nesa
ma. Anksčiau būdavo 
mnsų komisijos pirminin- 
ls Antanas Impulevičius, 
dabar jau Antanas Impo- 

mas. Tai tas pats vilkas, 4 
" kitaip pasivadinęs. ‘ jk

S. Philadelphietis

už karo baigimą >
'Tew Haven, Conn.—Con- 
ngation , Mishkan Israel/ 
-ie Hamden priemiesty-. 
^aTėio senatorius Way- 
Morse iš Oregono va]sti- 

is žmonių buvo nėr 1.000.
Morsę ^akė: “Vienatinė 

moniu vilais tai, kad visos 
’yistvbės. kurios priklauso 
■Jungtinėse Tautose, stotų 
•iž taika ir karo baigimą 
nietų Vietname.”

Vasario 8 dieną už karo 
baigimą JAV Senate kalbė- v 
jo ir senatorius Ernestas 
Grueningas, iš Alaskos.

I p,--Laisve (Liberty)—An trad., vasario (Feb.) 23, 196&
r i
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A. ir K. Railų auksinis vedybinio 
gyveninio jubiliejus

Antanas ir Kaziūnė Railai

St. Petersburg, Fla
Svarbus' parengimas

Šeštadienį, vasario 27 d., 
bus nepaprastai svarbus pa
rengimas, tai paminėjimas 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 50-ties metų gyvavi
mo sukakties.

Parengigmas bus toks, 
kokio dar? St. Petersburg© 
lietuvių istorijoje nėra bu
vę. . Be banketo, dar girdė
sime šaifhų koncertą. Apart 
vietinių dainininkų turėsi
me viešnią, pasižymėjusią 
dainininkę Mikuži e n ę iš

įTvv® ® f ® Paukščiai, kūne 
neperi vaiky

peratūrą, pridedami arba 
pašalindami kiaušinius den
giantį sluoksnį. Čia ypač 
veiklus patinas, kuris tarp 
kitko kontrolių ja tempera
tūrą savo liežuviu. Iš pra
džios tėvai rūpinasi, kad 

r:__: JJiš roplių, ir/iisky-i kiaušiniai neperšiltų, o ve
rtis pastovią jų kūno tem- ! bau, kai stoja sausas oras 

‘ i kūno i šiluma gaunama vien iš 
sandaroje, bet ir fiziologijo- saulės, stengiasi pakeisti ją

Pagal paleontologijos, ly
ginamosios anatomijos, em
briologijos duomenis paukš
čiai kilę i

peraturą, ne tik jų

Help Wanted—Male

i»A. & Vicinity

Help Wanted—Female
BALTIMORE, MD.

FURNITURE FINISHER. Full 
time permanent position foi\ man 
capable of matching ęolors & burn
ing in. ■Work in up-to-date shop 
with pleasant working conditions. 
Many benefits. LEVENSON & 
KLEIN, Monument & Chester, Sts.

NURSES
R. N. SUPERVISOR

Night shift. 11 PM to 7 AM 
Exp. necessary. . Small hospital, W. 
Phila. College attached. Cali Nursing 
office. SH. 8-1000 between 9 AM 
& 5 PM. (9-20)

Šių metų sausio mėn. 15 
dieną sukako 50 metų A. 
ir K. Railų vedybinio gy
venimo. Taigi jų dukra Ele
onora ir žentas Raymond

Barce, gyveną 20 Geor- 
genpe Rd., Brockton, Mass., 
surūošė gražų pokylį savo 
rezidencijoje tėvų auksi
niam jubiliejui atžymėti.

Namai buvo išdekoruoti 
ir jubiliatai padabinti ati
tinkamomis spalvomis.

Railams šis įvykis buvo 
jaudinantis džiaugsmas, ku
ris jiems net ašaras išspau
dė.

Svečių buvo prikviesta 
daug, ir buvo gerai pavai
šinti. Prie gaspadinystės 
pagelbėjo Mrs. Wm. Juodei- 
kis ir Mrs. Abbišala. Ju
biliatų ir svečių palinksmi- 
niniui Railų anūkai—Linda 
ir Buddy Barce — skambi- 
noipiano solus, Eddie Kup- 
ka grojo smuiką.

Iš Lietuvos Antanas Rai
la pareina nuo Kelmės, o 
Kaziūnė Pliekaitytė — nuo 
Papilės. Tuo metu abu šie

miesteliai buvo Šiaulių ap- 
apskrityje.

Antanas . Ameriką atvy
ko 1909 m., o Kaziūnė — 
kiek vėliau. Abu jie atvy
ko į Stoughton, Mass., ir čia 
1915 metais susituokė.

Raila savo jaunomis die
nomis įstojo į Stough tono 
pažangiąsias lietuvių orga
nizacijas, kuriose ir dabar 
laikosi ir veikia. Jis “Lais
vę” užsisakė su pirmu jos 
numeriu ir dabar tebepre- 

' numeruoja ir paremia fi
nansiškai.

Pirmojo karo metu A. ir 
K.- Railai persikėlė į Brock- 
toną. Čia Antanas stojo į 
biznį. Turėjo rūbų siuvimo 
dirbtuvę, vėliau—batų krau
tuvę, o dar vėliau tu
rėjo taverną Lietuvių "Tau
tiško Namo patalpoje, Mon
tello, Mass.

50 metų vedybinio jubilie
jaus proga Railus sveikino 
ne tik pokylyje dalyvavu
sieji svečiai; jie gavo svei
kinimo telegramų, laiškų ir 
kortelių nuo daugelio savo 
draugų iš arti ir iš toli.

Reporteris

Chicagos, kuri dainuos liau
dies ir klasiškas dainas.

Parengimas įvyks visiems 
gerai, žinomoje svetainėje, 
314—15th Ave. So. Pietūs 
prasidės 12 valandą dieną, 
o koncertas 1:30 vai. po pie
tų. Visus nuoširdžiai kvie
čiame atsilankyti.

Rengimo komitetas

New Haven, Conn
Jonas Petkus, “Laisvės” 

vajininkas, skaudžiai susi
žeidė. Jis prie savo stūbos i 
paslydo, krito ir labai susi
žeidė ranką ir petį. Yra Ve
teranų ligoninėje. Daktaras 
sakė, kad gal reikės būti 
apie 3 savaites.

Middletowne gyvento j a 
Agota Bagdonienė (buvu
sioji Bučionienė) yra Jabai 
susirūpinusi savo sūnaus 
nesveikata. Sūnus prie 5 sa
vaites buvo operuotas, yra 
ligoninėje’, ir vis dar nesi
jaučia gerai. ■

Sergantiems linkiu grei
tai pasveikti.

Bridgewater, Mass.
f
Šis miestelis yra apie 9 

mylios nuo Brocktono. Čio
nai yra pora čeverykų dirb
tuvių, vinių fabrikas ir dar 
keletas mažesnių. Darbai ei
na vidutiniškai.

• Miestelyje gyvena keletas 
'desėtkų lietuvių šeimų, bet 
nėra veikimo. Iš pažangie
čiu daugiausiai pasižymėjo

• Stlsys Kirslis, kuris per 
daigelį metų atnaujina 
“Laisvės” p r e n umevatas, 
yra LDS kp. finansų rhšti- 
ninku, veikia ALDLD kuo- 

' poje. Lietuvių čeverykų 
kooperatyve p e r daugelį 
metų ėjo> raštininko parei
gas, bet sveikatai susilpnė
jus, jis yra daktaro priežiū
roje. Linkėtina jam atgau
ti sveikatą.
Apie Lietuviu kooperatyvą

Vasario 13 dieną Lietu
vių Čeverykų kooperatyvės 
draugovės susirinkime, ku
ris buvo sušauktas laiškais, 
buvo svarstomi kooperaty
vo reikalai.

Tai jau antras susirinki- 
! mas buvo tais reikalais.

pirmasis įvyko 1965 m. sau- 
■ < 30 d., bet tada nebuvo 

pakankamai narių. Dabar 
susirinkimas įvyko Bridge
water Citizens Club patal

poje, 60 Hale St. Narių daly-- 
vavo 48.

Pirmininkas A. Vasel pa
skelbė susirinkimą pilnai le- 
gališku. Valdyba išdavė ra
portą iš 1964 metų veikimo. 
Sakė, kad biznis pagerėjo, 
gavo užsakymą armijai ga
minti čeverykų.

Naujuose sumanymuose 
pirmininkas sakė, kad rei
kalinga pataisyti konstitu
cijos 6 skyrius, 1-mas pa
ragrafas, susirinkimo kvo
rumo (“Quorum”) klausi
me. Buvo pasiūlyta,/kad su
sirinkimas būtų skaitomas 
legališku, nepaisant kiek 
.jame narių dalyvauja. Įne
šimas beveik vienbalsiai 
priimtas. '

Išrinkta 1965 metams val
dyba: pirmininku A. Vasel, 
vice-pirmininku B. Talutis, 
kasininku A. Laužikas, sek
retorium A. Konces, bord- 
direktoriais A. Malinsky, 
M. Davis, A. Stirblis, F. 
Mandeikis, Chestna, Geo 
Shimaitis ir R. Deksnis.

Manageriumi yra R. Sti- 
tilis, “super.” W. Pribu- 
šauskas.

Geo. Shimaitis

Jakarta.—Virš 1,000 stu
dentų ir jaunuolių pikieta- 
vo prie JAV konsulato Me- 
dano mieste.

Conn, valstijos viršinin- 
• kai sako, kad sausio mėnesį 
sumažėjo bedarbių skaičius, 
kurių dabar valstijoje yra 

i 58.000. Taip, jiems gal ne- 
I daug, bet kitaip yra su be- 
' darbiais, kurie negali dar
bo susirasti.

Apie 700 Yale kolegijos 
studentų demonstravo ir 
reikalavo sulaikyti karą 
Vietname. Jie nešiojo pla
katus, smerkdami bombar
davimus.

Gi apie 12,studentu vaikš
tinėjo užgirdanti šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Conn, valstijos policinin
kų unija įteikė reikalavimą, 
kad kada policininkas būna 
pašauktas teisman už liudi
ninką, tai turi-jam už tą lai
ką priodiniai mokėti. Dabar 
jie, be algos, už liudymo lai
ką mokesties negauna.

J. Kunca
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MIAMI, FLORIDA
Lietuvių Sociali© Klubo metinis

KONCERTAS
Dainuos garsioji čikagietė solistė

Gerry Mikužis
Taipgi Aido choras, jo solistai ir grupės.

Sekmadienį popiet, Vasario 28 Feb.
Klubo patalpose, 2610 N. W. 119th St.

Miamio lietuviai ir svečiai kviečiami dalyvauti.

v

Cleveland, Ohio
Parengimas

C.L.M. klubas ruošia pa
rengimą, kuris bus šešta- 

I dienį, kovo 6 dieną, atžymė- 
jimui Tarptautinės- Moters 
Dienos. Pradžia 5 vai. vaka
re, o vakarienė 6 valanda. 
Bus LDS klube, 9305 St. 
Clair Ave.

Bus muzika šokiams, tu
rėsime ir dovanėlių... Bus ir 
kitokių pamarginimų.

Rengimo .komisija kvie- 
| čia dalyvauti, kaip vieti
nius, taip ir iš toliau. Taip
gi prašo, kad atneštumėt 
paaukoti dovanėlių.

Rengimo Komisija

5’p*—Laisve (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 23, 1965

PIRMASIS KOMPASAS
Istorijoje atžymėta, kad 

pirmąjį kompasą pasigami
no kinai, Hwangiti impera
toriaus gyvavimo metu, bū
tent 2634 metų pirm dabar
tinės skaitlinės, arba prieš 
4599 metus.

je yra daug bendro. Ryšium 
su pastovia ir aukšta kūno 
temperatūra paukščiu o s e 
atsirado įprotis perėti kiau
šinius — šildyti juos nuosa
vu kūnu.

Ropliai, kaip žalčiai, kro
kodilai, irgi šildo savo kiau
šinius, bet ne savo kūnu, o 
padėdami juos į šiltą vi,e tą, 
navyzdžiui, į organinių me
džiagų ^krūvas, kur puvimo 
procesas teikia reikalingą 
šilumą. Dauguma paukščių 
atsisakė nuo šio primity
vaus šildymo būdo, tačiau 
ne visi. Vištinių paukščių 
būryje yra šeima, vadinama 
didžiakojais, arba talega- 
lais (Megapodiidae), kuri 
elgiasi panašiai kaip ropliai. 
Ši šeima, susidedanti iš 10 
rūšių, gyvena Australijoje, 
Nikobarų ir Samoa salose. 
Tie paukščiai baikštūs, geri 
bėgikai, bet menkesni lakū
nai, miškų gyventojai. Jie 
būna nuo mažos vištos iki 
kurkęs didumo ir kaip 
kurkęs jų galva Hr kaklas 
yra pliki, karpuoti. Jų bal
sai žvarbūs, kai kada 
kniaukiamo pobūdžio. Jie 
minta vaisiais ir vabzdžiais.

Labiausiai paplitusi it ge
riausiai žinoma gentis Me- 
gapodius, susidedanti iš 3 
rūšių. Savo kiaušiniams pe
rėti tie paukščiai pagamina 
augalinės medžiagos krūvą, 
kurioje puvimas užtikrina 
reikalingą šilumą. Stovėda
mi ant vienos kojos, jie ant
rąja sugrėbia., , sausų lapų 
kaupa nuo 1.5 iki 2 metrų 
aukščio ir daugiau kaip 6 
m. pločio. Tam jie panaudo
ja apie 100 m : 
plotą. Dažniausiai šį darbą

atžerdami nuo kiaušinių 
smėlį.

Celebese gyvenanti rūšis 
Megacepholon maleo pana
šiam tikslui . padeda savo 
kiaušinius į tamsų vulkani
nį smėlį, kuris smarkiai ab
sorbuoja saulės šilumą, o 
kartais pasinaudoja šiltų 
šaltinių garais vulkanų šlai
tuose.

Prof. T. IVANAUSKAS
(Iš “Mokslas ir gyv.”)

| Prienų ‘ popiernia”
Iš Prienų keliaujant kai

riu o j u N emuno krantu 
aukštyn už dviejų kilomet
rų, prie Prienų girios yra 
sena Drubengio gyvenvietė, 
gavusi vardą nuo to pat pa
vadinimo upelio, atitekančio 
iš girios pelkių. Ją vietos 
žmonės vadina “popiernįa”. 
Kitados čia buvo popieriaus 
dirbtuvė. Dabar ši gyven
vietė įjungta į miesto ribas.

Drubengis—nedidelis upe
lis, apie du kilometrus ilgio. 
Bet senovėje jis buvo van
deningas, sraunus, žuvin
gas.

Kada šioje vietoje pirmą 
kartą buvo įkurdinta popie
riaus dirbtuvė — malūnas, 
tikslių žinių rasti nepavyko. 
Marijampolės vienuol yno 
kronikininkas Mykolas Pie- 
teris (1763-1852),rašo: 1701 
m. pro Prienus žygiuojanti 
Karolio XII vadovaujama 

švedų kariuomenė nugriovė 
B u tier ių pilį ... ir sudegino 
popieriaus malūną “moledi- 

į num paryreum”.

bu-

AšTUONIŲ AUKŠTŲ 
BOKŠTINIAI NAMAI

Prancūzijoje (Elzase) 
vo pastatyyti keli visiškai
naujo tipo namai. Namai— i 
aštuonių aukštų, kiekviena- ! 
me aukšte yyra penki dvie-• 
jų bei trijų kambarių butai, j 
Balkonai žymiai erdvesni, of 
todėl visi langai išeina tik į chidren. 
plokštumas, kurios yra iški- j 
lusios iš fasadų. Tokiu būdu 
langus plauti labai lengva.

Statybai buvo panaudoti 
fabrikiniu būdu gaminti 
blokai, ir 35 vyrai sugebėjo 
pastatyti vieną aukštą per 
nenkiaš dienas. Tačiau rei
kia pripažinti, kad tokių na
mų vaizdas yra neįprastas.

Pagal kitas žinias apie . 
į Prienus atvykęs! 

ir gavęs leidimą iš Prienų

Nuo rūkymo mirs 
milijonas jaunuolių
7 Atlantic City, N. J.—Čio
nai per penkias dienas tęsė
si American Association of 
Schools Administ rato rs 
konvencija, kurioje dalyva
vo 28,000 žmonių.

Dr. Daniel Florn, iš U.S. 
Public Health departamen
to, kalbėjo ir sakė, kad jei
gu nebus imtasi priemonių 
sulaikymui rūkymo tarp 
mokyklinio amžiaus jau
nuolių, tai iš dabar lankan
čių mokyklas mažiausiai 
milijonas jų mirs nuo plau
čių vėžio.

Jis sakė, kad tyrimai 38 
valstijose rodo, kad tarp rū
kančio jaunimo per 10 metų 
bent penkis kartus padau
gėjo plaučių ir širdies ligos.

HOSIERY, MENDING TRAINEES
Age 18-30.

Center Oity.
Good oportunity

Call LO. 3-9864. 3—5 P. M.
(13-15)

Middle
HOUSEKEEPER
age, unencumbered, full 
house and two school age 
Sleep in. Good salary.

ME. 5-4011

” SECRETARY
Wyndmoor area. Shorthand, 

typing, filing.
Share receptionist duties.

$60.
CH. 7-9300

DRESSMAKER & TAILOR
Cleaning plant. 

Full or part time. 
Apply 3227 Kensington Ave.

VE. 4-9129
(15-16)

MISCELLANEOUS

CLASS NOW FORMING
Humblc-E^so Service Station Re
tail School. 8 wks. PAID training. 
Several excellent locations will be 

vadovybėje Serge Jaroff
Investment nec. Don’t miss this 
fine opport, to be an independent 
businessman under the Esso sign 
of Happy Motoring. Call OL. 6- 
4451. Wilm.—Del. Day or Eve
ning. (14-16)

apskritimo 1785 m. į 
_ • Y • JI___ *i_ I i rv o x t n Ir

puta. LVčtAi net uolėti ucu kjcl i v

atlieka viena pora, bet kar-! savininko kunigaikščio Sa
piegos popieriaus meistras 
O. Tyrbachas ant Druben
gio upelio pastatyti popie
riaus dirbtuvę. Vėliau jis 
pats ją išnuomavo iš Sapie
gos ir savarankiškai gami
no popierių. Tai buvo viena 
didesnių to laiko popieriaus 
dirbtuvių Lietuvoje. Tačiau 
joje popieriaus gaminimo 
technika buvo primityvi. 
Popieriaus masė buvo sams
toma ir presuojama ranki
niu būdu, įspaudžiant van-

tais kelios poros jį drauge 
paruošia. Viskas sumaišo
ma su žemėmis ir, prasidė
jus puvimui 'bei pakilus 
temperatūrai maždaug iki 
50 laipsnių, perykla yra ga-

kaupą, padaro ten duobę ir 
padeda vieną kiaušinį, kurį 
užkasa 1 metro gylyje, o ki
ta diena—antra ir 1.1., iki 
6—10 kiaušinių. Abudu po
relės nariai neatsitol i n a 
nuo kaupo ir, rei k a 1 u i 
esant, reguliuoja tempera
tūrą. Jeigi ji krinta, kiauši
niai užkasami giliau, jeigu 
kyla, kiaušiniai vėsinami. 
Visa procedūra užtrunka 
8—9 savaites — nepapras
tai ilgai. Iš kiaušinių išsiri
ta jaunikliai jau pilnai apsi- 
plunksnavę ir iš karto gali 
skraidyit ir savarankiškai 
gyventi.

Viena didžiakojų rūšis, 
būtent, Leipoa ocellata, ne
seniai buvo tiksliai stebėta. 
Ji gyvena pietinėje Austra
lijoje, sausuose eukaliptų 
miškuose, kur atmosferinių
kritulių maža ir oro tempe
ratūros yra kraštutinės. Ši
tie paukščiai iškasa 3 m 
pločio ir 1 m. gylio duobę ir 
ją užpildo augaline medžia
ga, sumaišyta su žeme, su
pildami 60—90 centimetrų 
aukščio kaupą. Ten savo 
kiaušinius jie padeda pava
sario pradžioje, kai dar daž
nas esti lietus, kuris paska? 
tina kaupo puvimą, bet jei 
į pavasario pabaigą pri
trūksta drėgmės puvimui ir 
nuosekliai šilumai, sustiprė
jusi saulės šiluma išlygina 
šį trūkumą. Taįp pat čionai 
abudu tėvai reguliuoja tem-

Žiaurios kovos buvo 
prielwoJima

Washington's. — Šiemet 
vasario mėnesį sukako 20 
mėtū nuo Jungtinių Valsti
jų puolimo Japonijos Iwo 
Jima salos. Tai maža uolų 
sala, tik 8 kvadratinių my
lių, 700 mylių nuo Tokio 
Ramiajame vandenyne. Il
gai ją bombardavo lėktuvai. 
Prieš tvirtumą veikė JAV

Dresdene minėjo 
bombardavimą

Dresdenas, Rytų Vokieti
ja. — Dresdene dalyvavo 112,000 marininkų, jūrinin- - 
100,000 žmonių ir buvo pa- kų ir lakūnų, dalyvavo 1,170 
minėta 20-ties metų žiau-

' raus ir nereikalingo bom
bardavimo sukaktis.

i 1945 metais 770 JAV ir 
Anglijos bombonešių žiau
riai bombardavo senąją 
Dresden© miešto dalį, už
mušė 135,000 žmonių, su
griovė ir sunaikino labai 
daug meniškų kūrinių.

dens ženklą — Sapiegų her-1 Bombarduodami sunaiki- 
bą su įrašu “PRENY G. i no Per UP? tris tiltus ir tu0 
THIERBACH”.

karo lėktuvų ir 700 karo 
laivu.,

Į salą vasario 19 d. JAV 
iškėlė 70,000 marininkų, po 
to, kai ją per tris dienas 
bombardavo 700 karo laivų, 
paleidusių 8,000 tonų spro
gimų. Salą gynė 21,000 ja
ponų, iš kurių gyvų teliko 
tik 1,083.

Jungtinės Valstijos salą 
paėmė kovo 16 d netekę

PENSIJA HITLERIUI
Sensaciją sukėlė VFR že

mutinės Saksonijos vidaus 
reikalų ministro pareiški
mas, kad Hitleris ir Eich- 
manas, jei jie šiandien būtų 
gyvi, gautų valstybinę pen
siją. Pagal naujas pensijų 
taisykles, išleistas Vakarų 
Vokietijoje, pensijas gali 
gauti netgi kariniai nusi
kaltėliai, ėję savo pareigas 
iki 1945 m. gegužės mėn.

pakenkė Tarybų armijai 
persikelti. Tada TSRS ko
manda skaitė bombardavi
mą nereikalingu, nes ten 
hitlerininkai neturėjo mili- 
tarinių įrengimų.

Beirutas. — Sirija išvarė 
JAV ambasados narį Wal
ters Snowdona kaltin d a- 
ma, kad jis užsiimąs šnipi
nėjimu.

ST. PETERSBURG. FLA. z

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Vasario-February 21, 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
ja rengia šaunius broilerių pietus. 
Pradžia 1 valandą.

Prašome visus pasinaudoti ir būti 
mūsų svečiais.

Moterų Komisija (14-15)
--------  ----------------------------———i---------J------------- ■ \ I

BALTIMORE, MD. |
Vasario 6 d. LLD 25 kuopos su

sirinkime nutarėme rengti “Lais
ves" naudai pikniką sekmadienį, 
Birželio-June 20, Slovak National 
Home Park, 6526 Holabird Avenue. ;

Prašome baltimoriečius ir apylin- j 
kės visuomenę kreipti dėmesį į šį 
mūsų rengiamą pikniką ir nerengti 
savų parengimų tą dieną—birželio 
20, dalyvauti mūsų piknike.

Komisija 14-15)

BANKETAS ir KONCERTAS
Paminėjimui Lietuvių Literatūros Draugijos 

50 Metų gyvavimo sukakties

šeštadienį

Vasario-February 27 dieną
Pietūs 12 vai., po to koncertas

Žinomoj salėj, 314—15th Ave. So.
Meninė programa bus žavėjanti. Dalyvaus 
čikagietė operečių ir operų dainininkė, solistė

Gerry Mikužis
Taipgi vietinis menininkų kolektyvas vadovybėje

Adelės Pakalniškienės.
Kviečia LLD 45 Kuopa



BRANGI MAMA, 
ATSILIEPKIT, KUR JŪS?

Iš tolimos Lietuvos ieš- pabuvojo žymi kino arti 
kome Jūsų, miela mama, j ir ęlaininnkė Marlena Dit- 
Prašome atsiliepti ir suteik- rich.
ti laimės savo vaikams, iš-1 “Teatr 
girsti apie Jus.

Mamyte, mūsų lūpos daug 
metų pasigęsdavo to bran
gaus žodžio “Mama”!

Jūsų vaikų plaukai pasi
puošė sidabro gijomis, bet 
širdies jausmų, brangi ma
ma, meilės ir ilgesio Jums 
negali panaikinti net dau
gelis metų.

Mes žinome, kad 1919 m. 
gegužės mėn. Jūs nenumi
rė!. Jūs gyva! Tai sako ne 
tik širdys mūsų, bet ir duo
menys. Jūs išvažiuodama 
palikote mus trejetą vaikų:

LAIŠKAS IŠ LIETLV*Marlena Ditrich

“Aš retai vaikštau į kiną...”
Praėjusį rudenį Maskvoje diją ėmė perdavinėti Hit- 

rtistė lerio kalbą. Mums liepė at
sistoti. Atsistojau, nes su j 
manim buvo kūdikis. Ta-, 
čiau Šerburge, Prancūzijo
je, pareiškiau, kad man blo
ga ir kad aš turiu skubiai 
palikti garlaivį. Nuo to lai
ko Prancūzija — mano my
lima šalis, ir aš visuomet 
būsiu dėkinga jai už tai, 
kad priglaudė mane, kai

I netekau tėvynės... Prasi- 
I dėjus karui, aš s avanoriu 

ir trejus 
metus buvau Amerikos ar
mijos eiliniu— važinėdavau 
su koncertais po frontą. 
Prancūzai apdovanojo ma
ne Garbės legiono ordinu, o 
rusu kariai — aš koncerta-i *- ,
vau ir rusų daliniuose—pa
dovanojo didžiulę raudoną-

Paprašius žurnalo 
’ korespondentui, ji- 

Į atsakė į keletą klausimų. I
—Ar jūs kada nors vai

dinote teatre??
—Ne, niekada. Tiesa, sa

vo karjerą aš pradėjau 
Makso Reinhardto teatri
nėje mokykloje — 30-ųjų | 
pradžioje Berlyne jis ture-j 
jo garsią studiją, kur ne- x . • . 
lengva būdavo pakliūti, kai lstoJau 1 al'm1^ 1

*■ _ x 7 1 ynntna hnvnii /A yyiai

Tragiškai žuvo jauna 
inoteris-klaipėdietė

Šiomis dienomis gavau 
liūdną laišką iš Klaipėdos 

1 nuo Onos Beinorienės. Ra
šo, kad auto katastrofoje 
žuvo jos dukra, Teresė Bei- 
noraitė. Teresėlė Klaipėdo
je buvo nemaža meno paži
ba. Ji iš profesijos moky
toja muzikos mokykloje ir 
dainininkė - solistė koncer-

pradėjau pasirodyti estra-

—Kokį teatrinį įspūdį lai
kote stipriausiu savo gyve
nime?

_r . . . , T. , , —Teatrą aš labai mėgstu.
Vyriausią dukrą Liudą va-1 Tačiau 30-aisiais metais,

dinote I-nise, gimusią Kati- tais iaikajS| kaj dirb0 tokie ją žvaigždę. Aš ją ligi šiol 
kazijoj, Tifliso mieste 1909 meigt^i, kaįp Reinhardtas 

. ..'ir Brechtas, aš išvažiavau
Sūnus Vytas, vadinote jį jg Vokietijos. Užtat patys

Tolia.. : stipriausi mano teatriniai,
Ir aš, jauniausia, Janina. įspūdžiai patirti Amerikos 

: ir Anglijos teatruose, kur 
! aš praleidau didžiausią sa
vo gyvenimo dalį. Tų įspū-

Jūs dingote, kai man bu-G ------ 
vo penkeri metai. Mes Ii-j “ ’* -----
kome našlaičiai—be tėvelio1, “ • . .
ir mamytės. . Laikėmės ir, c|žių nedaug. Įdomūs žmo- 
vargome susitaikindami su dideli menininkai—re- 
žiauria klasta.

Mirtis išplėšė iš 
tarpo sesutę Liudą.

tai sutinkami, jų reikia ieš- 
rnusų'koti. O kai pas jus ant 
Ji mi-; rankų kūdikis, ir jūs dir- 

rė 1933 m.^Likome dviese bate nuo ryto ligi vidurnak
čio, — ieškojimai nerūpi.Vytas ir Jane.. . čio, — ieškojimai nerūpi.

1960_m. tikrai sužinojome, i Apskritai aš manau, kad 
kad Jūs gyva ir randatės ■ apįe vieno ar kito aktoriaus
Junginėse Amerikos Valsti
jose.

•Brangiausia Mamyte,
siliepkite, kur Jūs?

Mano adresas:
Lithuania, USSR
Kaunas 2
Kranto g-vė 30
J. čiškevičienė-

Adomavičiūtė

at-

talentą galima spręsti iš to, 
ką jis pasiekia scenoje, o 
ne kine.

Kinas Amerikoje dabar! 
pergyvena krizę. Kas nori ’ 
mokėti pinigus, kažkur eiti, I 
sėdėti tvankioje salėje ir 
pamatyti vidutinišką filmą, 
jei jis, sėdėdamas patogioje 
kėdėje, gali žiūrėti televizo
rių? ' •

—Kokius vaidmenis jums

tebesaugau.
Po karo, norėdama apmo

kėti skolas ir mokesčius, aš 
vėl pradėjau filmuotis. Nuo 
to manęs neapleidžia jaus-' 
mas, jog aš dirbau tam, kad 
mokėčiau mokesčius.

—Neseniai jūs aplankėte 
Vakąrų Vokietiją, kaip jus1 
ten priėmė?

—Publika gerai, spauda 
siaubingai. Laikraščiai mir
gėjo didžiulėmis antraštė
mis: “Marlen, lauk iš Vo
kietijos!” Policija mėtyda
vo į salę bombas su ašari
nėmis dujomis. Mažuose 
miesteliuose, kur bilietai į 
koncertus kainuodavo labai 
pigiai, policija apsupdavo 
teatrą net keletos kvartalų

1 spinduliu, ir salė būdavo vi- 
I sai tuščia. Matyt, vokiečių 
žemėje fašizmas dar nemi
rė.

Girdėjau jos malonų bal
są 1959 m. Ji tada dainavo 
kokią tai partiją koncerte 
Klaipėdoje, jei neklystu ko
loratūriniu sopranu.

Terese Beinorąitė
Susipažinau su ja asme

niškai tą vakarą, po kon
certo. Tai maloni ir kultū
ringai išsilavinusi buvo as
menybė.

Grįžęs Amerikon ilgai, gal 
per dvejus metus, su ja su
sirašinėjome. Ji atsiųsdavo 
savų koncertų repertuarų 
dainų su gaidomis, o aš grą
žomis, žinoma, kai kokį įdo
mesnį amerikonišką suve
nyrą.

VO kai 1961 m. mano žmo-

dar buvo gyva keturias va
landas, bet sąmonės neat
gavo. Ji, kaip visada, buvo 
linksma ir tokia išvažiavo 
iš namų, o grįžo jau su 
karstu. Niekaip dar nega
liu tikėti, kad jinai negrįš. 
Gyvenimas toks neįdomus; 
kur tik einu, visur prisime
nu, nes visada visur kartu 
eidavom.

Laidotuvės buvo nepapras
tai gražios; sakoma, kad 
Klaipėdoje tokių dar nebu
vo buvę. Nepaprastai daug 
gėlių vainikų. Žmonės ją 
labai mylėjo ir daug kas tik 
iš koncertų ją pažinojo. Jos 
specialybė buvo pianistė, 
bet laba? mėgdavo ir dai
nuoti. Laidotuvėse buvo 
net iš Vilniaus atvažiavę jos 
buvę profesoriai ir daug 
draugų. Aš, žinoma, šito 
nemačiau, nes buvau visai 
pritrenkta. Ji buvo mano 
vienintelis vaikas ir dar la
bai geras. Visada gerai 
mokėsi, visada linksma. 
Nebuvo tokio darbo, kokio 
ji nesugebėtų padaryti. Pa
ti sau ir man pasiūdavo, 
numegzdavo ir geras gaspa- 
dorius buvo. Turėjo labai 
gerą atmintį. Namuose vi
sada pilna čiauškėjimo, o 
dabar tylu, liūdna...

Įdedu kapo su paminklu 
nuotrauką. Gal kitame laiš
ke įdėsiu jos paskutinę da
rytą nuotrauką, jeigu Jums 
įdomu.

Nuoširdžiausius sveikini
mus Jūsų žmonai.

Su gilia pagarba,
O. Beinoriene 

Klaipėda

Aštun-
Įžanga

meninę

Moters Dienos 
Minėjimas

Kovo 7 d., 1 vai. popiet, 
Lietuvių Moterų Klubas 
ruošia pietus “Laisvės” na
me. Tai bus Kovo 
tosios minėjimas, 
asmeniui tik $2.00.

Turėsime gražią
programą, kurią atliks ai- 
dietės vadovybėje Mildred 
Stensler. Bet apie tai dau
giau žinių pranešime vė
liau. Dabar tik prašome vi
sus tą dieną pasižymėti ir 
niekur kitur neapsiimti eiti.

Klubo Valdyba

Gražiai atžymėtas V. 
Rimkienės gimtadienis

Praėjusį šeštadienį Valys 
ir Verutė Bunkai buvo su
kvietę keliolika artimų savo 
draugų ir bičiulių į savo 
rezidenciją ir jiems paruo
šė puikią vakarienę.

Bet svečiai vis nežinojo, 
koks vakarienės tikslas. Tik 
užkandžiaujant buvo suži
nota, kad vasario 21 diena 
yra Verutės gimtadienis, ir 
tam tikslui svečiai buvo su
kviesti.

Svečiai pasakė gražių 
kalbų apie 
vyrą Valį
kalbėjo pati jubiliatė apie 
savo nueitąjį kelią, taip pat 
ir šeimininkas papasakojo 
apie tai, kaip, kokiu būdu 
jis ir Verutė įstojo į pa
žangųjį lietuvių judėjimą. 
Valys, kaip žinia, be kitko, 
yra veiklus ir sumanus 
“Laisvės” vajininkas ir pra
ėjusiame vajuje laimėjo ant
rąją premiją.

Verutė, be to, kad yra 
Lietuvių Moterų Kultūros 
Klubo korespondentė, ta
lentinga scenos mėgėja-ak-

jubiliatę ir jos 
Bunkų. Ilgiau

Gerb. “Laisvės” Redakcija! norėtųsi suvaidinti? Kokį 
Jono Gasiūno atsiminimus iš savo darbų laikote ge- 

skaitau su žing e i d u m u,; riausiu ? 
o tuo labiau jie man įdo-o tuo labiau jie man įdo- —Apskritai aš į savo fil
mus, kad Gasiūnas yra ma- mus žiūriu abejingai ir 

Kinas 
man atrodo daugiau tech
nišku menu. Tenka visiškai 
paklusti režisieriui. Ž* _

Ten aš praleidau nis į šalį, ir jūs išeinate iš I

no artimas' kaimynas iš maždaug vienodai.
Lietuvos. Jis mini mano 
širdžiai labai artimus Ka
majų, Rokiškio ir kitus 
miestus.
savo jaunystę.

Kamajai, tai artimiausias 
miestelis, mūsų žemės plo
tas buvo greta Kamajų. Gi
miau ir augau Rudžių kai
me. Panemunėlis yra bis- 
kį toliau.

Kamajų miestelis nedide
lis, bet pasižymėjo 1905 me
tų revoliucijos metu, kada 
ten vadovavo Jurgis Smals- 
tis. Jis daug prakalbų pa
sakė. Vieną nuotykį vis 
prisimenu, kai tėvai grįžę 
iš miestelio pasakojo, kaip 
revoliucionieriai privertė 
urėdninką nešioti po mies
telį raudonąją vėliavą. Tai 
buvo nemenka naujiena. Gi 
kada revoliucija buvo nu
galėta, tai mūsų kaime bu
vo girdėti, kaip iš kanuo- 
lių šaudė Smalsčio namus.

Drg. Gasiūnas mini tik 
Kazimiero atlaidus, o ten 
būdavo trys per metus, ku
rių metu suvažiuodavo daug 
“karabelninkų” ir čigonų. 
Čigonai mus įbaugindavo, 
nes labai daug jų per mūsų 
kaimą vykdavo. Smagu, 
kad mano kaimynai Gasiū
nas ir Bimba lavinosi ir pa
siekė vadovaujančias vietas 
pažangiųjų lietuvių eilėse.

Vera Smalstienė v 
Livonia, Mich.

—Jūs buvote artima Edi- lankėsi Lietuvoje ir sve- 
tos Piaf draugė. Ar ji pa-, čiavosi Klaipėdoje, tai Te
darė įtakos jūsų estradinei seselė ją apdoyanojo nau- 
karjerai?

—Edita Piaf—nepapras
ta moteris, 
mums visiems.
mokų tikrąja to žodžio pras
me ji, žinoma, man nedavė. 
Iki Editos lyriniai prancūzų 
dainininkai buvo pamėgę 
daugiausia tokio tipo sen- 

: “Tu

ju tautišku kostiumu. Vė- 
• . liau susirašinėjimas nutrū-
gyva pamoka ko, ir tik dabar mama O.

Tačiau pa- ; Beinorienė savo liūdnu laiš
ku pranešė mums, kas įvy
ko.

Tiesa, karta su Terese 
kalbant, ii išsitarė, kad la
bai pageidautų įsigyti savo 
automašiną ir apvaži n ė ti

J. ir J. Lazauskai 
pavaišino aidiečius

Ir tik žymiai ve
in., veterinaras 

užpatentavo pa-

Atsitiktinis padangų 
išradimas

Automobilio ratui padai
ga buvo išrasta du kartus. 
Pirmą kartą vietoj metali
nių arba iš lyno pagamintų 
ratlankių ją pasiūlė panau
doti anglas Robertas Tomp- 
sonas. Tačiau jo pasiūly
mas susilaukė tik pajuokos. 
Tai buvo praeito šimtmečio 
viduryje, 
liau, 1888 
Danlopas 
dangą.

Danlopas tapo išradėju 
atsitiktinai. Netgrįs tomis 
Islandijos miestelio gatvė
mis, kur gyveno veterinaras 
su šeima, mėgo važinėtis 
dviračiu jo sūnus._ Tačiau 
berniukui greit nusibodro 
važinėj imąsis duobė tu j ir 
akmenuotu keliu. Tada tė
vas nutarė padėti savo sū
nui. Jis nupiovė- gabalą so
do guminės žarnos ir pri
tvirtino jį prie dviračio ra
tų. Gal būt, šis išradimas 
ir būtų likęs tik Danlopo 
šeimos nuopelnu, jeigu ber
niuko, važiuojančio dvira
čiu su guminiais ratais, ne
būtų sutikęs vienas jo meto 
anglų lenktynininkas. Pas
tarasis iš karto įvertino iš
radimą.

ŽMONĖS DAROSI 
JAUTRESNI ORUI

Kaskart daugiau atsiran
da žmonių, kurie jautriai 
reaguoja į mažiausius tem
peratūros bei drėgmės svy
ravimus. Nervų ligų gydy
tojas prof. Lindholmas, ku
ris tyrė ir meteorologijos 
klausimus, nustatė, kad 88 
procentai žmonių blogai 
jaučiasi, esant aukštam1 slė
gimui, 76 procentai —- sun
kiai pakelia žemą slėgimą. 
Beveik visi žmonės, jaučiasi 
blogai; esanti pakibusiems 
lietaus debesims arba tirš
tam rūkui. •; f r. G

Dabar jau nustatyta aiški 
sąsaja tarp klimatinių’ reiš
kinių ir svarbesniųjų nef^ų , 
įtempimo. Į oro pakitimus 
ypač jautriai reaguoja tie 
žmonės, kurie daug ir 
įtemptai dirba, amžinais^ 
ba. ir mažai būna gryname • 
ore.'

Praėjusį penlktadienį, tuo- tore. Dar Lietuvoje gyven- 
jau po Aido choro repeti- dama ji jau vaidino1 viso- 
cijų, Julė ir Jonas Lazaus- kiubse veikaluose., i Po to, 
kai, abudu aidiečiai, paruo- kai atvyko į Kanadą,; į 
še šaunią parinkę' visiems Montrealį, ten taip pat vęi- 
aidiečiams ir keletui už-jkė scenoje; kai kada ne tik 
kviestų artimų Lazauskų 
bičiulių neaidiečių.

Lazauskai tai padarė mi
nėdami savo vedybinio gy
venimo 38-rių metų sukaktį.

Laike vaišių buvo pasa
kyta trumpų kalbelių apie 
jubiliatus, linkint jiems svei
katos, laimės ir energijos 
visuomeniniuose darbuose.

Per metų eilę Lazauskai 
buvo tavernos biznyje, nuo 
kurio dabar atsipalaidavo. 
Jonas įstojo į laikraščio 
“Laisvės” kolektyvą, — pa
siryžo būti spaustuvininku, 
ir jam, atrodo, nauja pro
fesija patinka. Julė dažnai 
esti gaspadinė mūsų pramo
gose. Vadinasi, abudu užsi
imu visuomenine veikla.

Jonas yra talentingas sce
nos mėgėjas-a'ktorius, ir jis 
dabar galvoja, kad reikėtų 
imtis suvaidinti kokią nors 
pjesę. Tai, žinoma, būtų la
bai geras dalykas, kadangi 
jau per kurį laiką mes sa
vo scenoje neturėjome jo
kio veikalo pastatę, o žmo
nės labai pasiilgę, nori ma
tyti kokią (komediją ar dra
mą.

vaidindavo, o ir režisuoda
vo veikalus.

Kai jiedu iš Kanados per
sikėlė gyventi Niujorke, 
Verutė čia atliko partijas 
visoje eilėje statomų scenos 
veikalų.

Abudu Bunkai yra aidie- 
čiai.
Šia proga tenka jubiliatei 

palinkėti sveikatos, ilgo am
žiaus ir sėkmės veikloje.

i timentalias daineles: v. .
------ ________ ag su įavjm! visa gražiąją Lietuvą, net 
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Publika I Kažin, ar ji tai pasiekė?

Žuvo ji motociklo katas
trofoje. Taip jos motina 
rašo.

Gaila Teresėlės, jauno ta
lento. ...

Jos motinai ir visiems ar
timiesiems 
užuojautą.

~ t t, ~ ~ ~ mane palikai, as su tavimi
kadr° viską reikia pradėti i atsisveiknu> meg išsiski. tolimiausius jos kampelius.
iš pradžių. Pasukate galvą r- 
kiek daugiau, negu buvo 
liepta, ir apšvietus atrodys 
milžiniška jūsų nosis. ' 
teks filmuoti iš naujo. _ ' tu h. Vertinskio 

Aš retai vaikštau į kiną.; _Koks jūsų
rašytojas?

—Pausovskis. 
gramą” moku mintinai. 
Man rodos, tai geriausias 
apsakymas apie motiną, 
koks yra buvęs kada nors 
parašytas. Aš jaučiausi lai
minga, sužinojusi, kad jis 
atėjo į mano koncertą.

Dabar aš pradėjau nau
ją karjerą,) beveik naują 
gyvenimą. Kine aš neturė
jau pasirinkimo. Man siūly
davo vaidinti arba “fatališ
kas” moteris, kurios kaip 
tik nori vynioja aplink pirš
tą vyrus, arba lengvo elge
sio damas. O dainas sau aš 
pati pasirenku. Labiausiai 
mane patraukia tos dainos, 
kuriose atsksl e i d ž i a m a s1 
meilės grožis, žmogaus gro
žis.

(Iš “Literatūra ir menas”)

riam amžiams.” 
tai dievina. O Piaf atnešė

y- j į estradinę muziką tikrąjį
* SKU Uvci n Ač 1 tin i mnirc.

Anksčiau žiūrėdavau Eizen- 
šteino ir Pudovkino filmus 
—tada visi juos žiūrėdavo. 
Paskui aš pradėjau dirbti 
Holivude ir jau nieko nebe
mačiau. Vis galvodavau: 
“Kai nustosiu filmuoti, bus 
laiko vaikščioti į kiną.” Bet 
tarybinius filmus aš žiūriu. 
Jie reguliariai rodomi Pa
ryžiuje, kur aš dabar gyve
nu. Pavyzdžiui, “Baladę 
apie kareivį” mačiau aštuo
nis kartus.

—Kaip jūs apleidote 
kieti ją?

—Aš išvažiavau 1930 
tąis ir daugiau ten negrį
žau. Kurį laiką ir Ameriko
je mokiausi aktoriaus me
no, paskui visiškai netikė
tai gavau svarbiausią vaid
menį “Žydrajame angele,” 
filmavausi dar keliuose fil
muose. 1933 metais susiruo
šiau atgal į tėvynę. Ten 
manęs laukė kontraktai su 
vienu vokiečių kino fabri
ku. Laimei, ne raštiškas 
kontraktas... Sėdau į gar- 

__________ laivį, ant kurio buvo svas
tika. Amerikoje mes, žino- 

Karačis. —.Kinija šutei- ma, girdėjome apie Hitlerį, 
Pakistanui $60,000,000 apie fašizmą, bet neti- 

los vystymui indust- kėjome, kad visa tai taip 
įmonių.__________, baisu. Garlaivyje per ra

dramatizmą. Aš labai mėgs- 
dainas. 
mėgiamas

Jo “Tele- reiškiame gilią

> Jonas ir Julia 
Lazauskai

So. Ozone Park, N. Y.

Vo-

me-

SERGA
Buvęs Piliečių Klubo ma- 

nageris Juozas Zakaraus
kas rimtai serga. Jam labai 
skauda kojas. Gydosi na
mie, 166 Manhattan Avė.,, 
Birooklyn, N. Y. Įėjimas 
nuo Scholes St.

pusl.-Laisvė (Liberty)- Antrad., vasario (Feb.) 23,1965
New Delhi. — Indijoje 

areštavo 900 komunistų.

Motinos laiško ištrauka
Labai didelis ačiū už Jūsų 

laišką ir sveikinimą Deja, 
teko rašyti Jums man vie
nai. Teresėlė mirusi. Užtai 
ir nutrūko ryšys su Jumis.

Buvo taip. .Ji ištekėjo ir 
su vyru gyveno 6 mėnesius. 
Važiavo su vyru motociklu, 
trūko lenciūgas ir į užpaka
linį ratą įsivėlė. Juodu iš 
karto stipriai metė. Jinai

Sveiksta .
Mary Tamelis buvo ligos 

aštriai suimta, išvežta į li
goninę. Keletą dienų gydy
tojai tyrė ligos priežastį ir 
bendrąjį jos sveikatos stovį. 
Dabar M. Tamelis jau ran
dasi namie, 75-18 186th St., 
Flushing, N. Y., dukters 
priežiūroje.

Aidiečiai ir moterys klu- 
bietės Marytės pasigedome, 
nes jinai Aido dainų pamo
kas, o taip pat ir savo drau
gijų susirinkimus sveika bū
dama uoliai lanko. Linki
me jai sveikatos ir greit su
grįžti. A—te

Lisabonas. — Virš 1,000 
universiteto studentų de
monstravo protestuodami 
prieš Salazaro diktatoriškų 
režimą.

Tarptautinė 
Moters Diena

d.,
6-tą 
Va- 
val.

Paminėjimai Įvyks:

Cleveland, Ohio
šeštadieni, Kovo-March 
pradžia 5-tą vai. vakare.

karienė bus duodama 6-tą
Bus LDS Klubo salėje, 9305 St.
Clair Avė.. Taipgi bus ir Įdomių 
pamarginfrnų. ' d

d., 
ty

UŽUOJAUTA

Vasario 3 d., šių metų, mirė I
Peter Bataitis

Reiškiame gilią užuojautą velionio dukrelėms 
Gertrude ir Anna, sūnums John ir Peter, 

jų liūdesio valandoje.

—ALDLD 9-os KUOPOS 
NARIAI ir VALDYBA 
Norwood, Mass.

“New York Timeso” ko
respondentas praneša, kad 
Pekine buvo suruoštas ban
ketas pasitikimui Tanzani
jos prezidento L. K. Nyere- 
ro. Ten kalbėjo Kinijos 
prezidentas Liu Shau-chi ir 
sakė:

‘Žinoma, priklauso nuo 
Jungtinių Valstijų, kaip jos 
toli eis plėsdamos karą Ih- 
dokinuose... Kinijos vyriau
sybė jau daug kartų yra 
pareiškus, kad ji nestovės 
nuošaliai, jeigu JAV nesų- 
silaikys nuo agresijų prieš 
Vietnamo Demokratinę res-

< publiką (šiaurės Vietna
mą)”.

Brooklyn, N. Y.
Sekmadieni, Kovo-March 7-tą 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liber- 
Ave., Ozone Parke, pradžia

3-čią vai. dieną. Bus įdomi pro
grama: prakalbos, dainos ir ki
tokį įdomumai. Rengia Lietuvių 
moterų kultūros klubas.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojame kambarius.

City Line—Euclid Ave. stotis
3 kamb. apt.—$73.00
4 kamb. apt.—$85.00 

Skambinkite savininkui:
MI. 1-6718

(14-15)

Išsinuomoja kambarys. Vyrui ar 
moteriai. šaltas ir šiltas vanduo. 
Garu apšildomas. Reikalui esant, m 
gali ir virtuvę naudoti. Transpo^ 
taclja gera — autobusai, traukini® 
arti. Prašome kreiptis asmeniškai 
ar telefonu: ML 2-0030. Ch. Cher- 
ka, 77-03 Rockaway Blvd., Wood
haven. N. (12-14)

•r




