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Chemikalų užterštas oras 
sudaro sveikatai pavojų

Washingtonas. — The 
United States Public Health 
Service departamentas pa
skelbė, kad nuo chemikalų 
užteršto oro jau kenčia virš 
700 miestų apie 110,000,000 
gyventojų.

Esame matę, kaip iš van
dens ištraukta žuvis mirš
ta. Kodėl? Todėl, kad jai 
nėra tinkamo oro kvėpuoti. 
Panašiai 1952 metais Lon
done mirė virš 4,000 anglų, 
o 1962 metais virš 800, kada 
oras pasidarė netinkamas 
kvėpavimui. Ir New Yorke 
1953 metais, lapkritį, kada 
miestą užgulė labai suterš
tas oras, 260 silpnesnių 
žmonių mirė.

Švarus oras yra visiems 
. i reikalingas, bet kuo ma- orgamzacijai gynimasis lesavo . j ,Jr ziausiai yra dedama pastan

gų išlaikymui jo švarumo. 
Jį labiausiai teršia įmonės 
ir įtaisai, kurie nėra apsau
goti nuo pro teršimo.

Kasgi orą teršia? Jį ter
šia fabrikai, iš kurių kami
nų verčiasi smaliniai juodi 
dūmai. Baisiai teršia reak^ 
tyviniai (“jet”) lėktuvai iš 
aerodromu, įrėngtų arti 
miestų. Vienas “jet” lėktu
vas suteršia orą tiek, kiek' 
6,000 automobilių. Teršia jį 
minkšta anglimi ir aliejumi 
apšildomi namai, prie to 
prisideda automobiliai, ati

tobusai ir sunkvežimiai, žo
džiu, teršia mūsų civilizuo-

Washingtonas.
las “Time”

— Rašo A. Bimba —
Amerikos Komunistų Partijos 

vadovybė kreipiasi į visuome
nę ir prašo paramos. Pasiro
do, kad ji vėl traukiama į teis
mą. Byla prasidės Washingto
ne kovo 16 d. Partija iš nau
jo persekiojama remiantis Mc- 
Carrano įstatymu, kuris buvo 
priimtas Korėjos karo metu. 
Nors prezidentas Trumanas 
bilių vetavo, atmetė ir pasmer- 

reakcinė Kongreso 
vis tiek jį padarė

naujo verčiama
“kaip svetimos

kė, bet
dauguma
įstatymu.

Partija
registruotis
valstybės agentūra.”

JKova eina jau seniai. Per
si? lojimas buvo pradėtas 
prieš vienuoliką metų. Tai

daug tūkstančių dolerių, 
galo vis dar nesimato.

Traukimas teisman politi
nės partijos ir teismo pagalba 
siekimas ją sunaikinti yra 
naujas Amerikos istorijoje 
reiškinys. Tai pavojus visų 
amerikiečių politinei laisvei, 
šiandien uždarys, sunaikins 
Komunistų Partiją, rytoj seks 
Socialistų Partija, poryt vėl 
kita kuri partija.
tokiu keliu anais metais Vo
kietijoje įsigalėjo hitlerizmas.

Tam reikia užstoti kelią. 
Amerikiečiai turi laimėti poli
tinę teisę priklausyti tokiai 
partijai, kokia jiems patinka.

Gerai, kad vis daugiau ir 
dįugiau Amerikos šviesuome
nėj kelia balsą už tos teisės 
apgynimą. Jau sakyta, kad 
prezidentas Trumą n a s Mc- 
Carrano aktą vetavo. Taip 
pat prieš jį yra pasisakęs 
Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkas Warren.

Netenka abejoti, kad ir šį 
kartą tai partijai apsiginti pa- 
dęs daug žymių, įtakingų 
amerikiečių.

Juk lygiai

Tuos, kurie kalba už baigi
mą Pietų Vietnamo avantiū
ros, prieš plėtimą karo į šiau
rės Vietnamą, Chicagos men
ševikų laikraštis paskelbė “iš
davikais.” Bet tokių “išdavi
kų” jau baisiai daug, ir jų 
armija kasdien tebeauga. Jų 
tarpe randame tokius įžymius 
amerikiečius, kaip senatorius 
Morse iš Oregono ir senato
rius Greuning iš Alaskos. Jie 
seniai reikalauja, 1

JAV miliftarinės jėgos 
Vietnamo srityje

Žurna- yra apginkluotos JAV mo-
vasario 26-os dėmimais ginklais.

tas gyvenimas, kuris nėra į dienos, paduoda, kad Viet
namo srityje Jungt. Vals- niškos jėgos sutrauktos į tą 

pasaulio sritį. Turint min
tyje, kaip dabar greitai lėk
tuvais galima jas dar padi
dinti, tai reikia suprasti, 
kad jeigu Pietų Vietnamo 
karas būtų perkeltas į kitas 
šalis, tai pirmomis dieno
mis būtų į karą įtraukta 
milijonai žmonių.

sutvarkytas vadovaujantis 
žmonių sveikatos reikalais, 
o sutvarkytas besivadovau
jant,—kaip daugiau pasida
ryti pelno. Nėra nei vieno 
miesto, kuriame gyv e n a 
100,000 žmonių, kod nebūtu 
oras užterštas.

JAV vyriausybė imasi 
priemonių prieš oro terši
mą. Daug prikalbėta, daug 
prirašyta, bet progreso dar Į 
mažai padaryta. Kiekviena
me didesniame mieste yra 
City Department of Air 
Pollution Control, viet o s 
spauda garsina depar t a- 
mento telefono numerį, ra
gina pašaukti, jeigu kur iš 
kaminų verčiasi smaliniai 
juodi dūmai.

Tų departamentų specia
listai sako, kad yra galimy
bių sumažinti oro teršimą iš 
fabrikų kaminų ir “jetų”, 
bet savininkai nenori tam 
daryti išlaidų,, o priversti 
juos stoka atitinkamų įsta
tymų. Oro spęcjąlistai sako, 
kad tik masinis žmonių su
judimas privers imtis ati
tinkamų žygių.

Greta oro teršimo yra ki
ta blogybė, tai upių vandens 
teršimas, kurį žmonės pri
versti vartoti gėrimui ir ki
tiems reikalams.

tijos turi 120 .karo laivų, 605 
lėktuvų ir arti 300,000 jūri
ninkų, lakūnų ir marininkų.

Prie to, Jungtinių Valsti
jų talkininkės: Japonija, 
Čiang Kai-ieko valdžia, Pie
tų Korėja ^r . Pietų Vietna
mas dar A)O ginklu turi 2,- 
100,000 vyrų. Jų armijos

“Taisys” J. Valstijų 
istoriją

New Yorkas. — Colum
bia universitetas buvo pa
skyręs specialų komitetą 
paruošimui naujo Jungtinių 
Valstijų istorijos teksto. 
Dabar komitetas raporta
vo, kad mokykloms bus pa
ruošta JAV istorija trijų 
tomų, su “naujais faktais”.

Kokia ta istorija bus, tai 
pamatysime. Yra faktas, 
kad vėlesniu laiku išėjusios 
istorijos nudailino Ameri
kos revoliuciją Piliečių ka-' 
rą ir 1812 metų Anglijos 
karą prieš Jungtines valsti
jas.

Kaip matome, tai milži-

Kennanas kalbėjo 
už susitarimą

Princeton, N. J. — Prin-į 
cetono universitete kalbėjo 
George F. Kennanas, buvęs 
JAV ambasadorius TSRS ir 
Jugoslavijoje. Jis kritikavo 
JAV politiką, kuri blogina 
santykius su komunistinė
mis šalimis.

Kennanas sakė, kad JAV 
privalo vengti provokacijų, 
kurios blogintų jų santy
kius su Tarybų Sąjunga, tiu 
ri pakeisti savo politiką 
Azijoje, taipgi keisti ją ir 
linkui Kinijos, nes vis vien 
anksčiau ar vėliau reikės ir 
su Kinija sugyventi.

Komunistę partiją Lenkija apdovanojo

Auga reikalavimai baigti 
Pietų Vietnamo karą

Paryžius. —Tarybų Są-į has išvyko į New Yorką, 
jungos ambasadorius Ser
gejus Vinogradovas kalbė
josi su Prancūzijos prezi
dentu De Gaulle ir pareiškė, 
kad TSRS remia Prancūzi
jos poziciją susitarimu 
baigti karą Pietų Vietname.

Tas padrąsina Prancūzi- 
I ją veikti. Ji tuo reikalu su
sisiekė su Kinijos ir Šiau-

i rėš Vietnamo respubliko- 
I mis.

New'Yorkas.—“The New 
York Times” redakciniame 

I rašė, kad yra JAV politi- i 
i kieriu ir militarists kurie ! 
! stoja uz pasiuntimą milijo- j 
: no JAV kareivių į Pietų Į 
: Vietnamą, laivyno- ir oriai-1 
vyno pulti Šiaurės Vietna-: 
mui ir Kinijai.

“Times” rašo: Anglijos i 
vyriausybė pareiškė, kad ji | 
ims dalyvumą veikime, ku- i 
ris vestų prie karo baigimo, i

Maskva. — Bankete, su
ruoštame pagarbai Suomi
jos prezidento Kekkoneno, 
kalbėjo TSRS prezidentas 
Anastazas Mikojanas. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
ir 'visos taiką mylinčios 
valstybės siekia pasitarimų 
kelių baigti karą pietryčių 
Azijoje. ’

Saigonas. —Generolų" tiU-

Iš VISO PASAULIO
.Washingtonas. — JAV 

vyriausybė ragina ameri
kiečius nevažiuoti į užsienį, 
nes jų turizmas mažina 
JAV aukso fondą.

Pasportų išdavimas nėra 
sulaikytas, bet pataria va- 
kacijas praleisti Amerikoje.

Maskva. — Caristiniais 
laikais iš Maskvos iki Vla
divostoko važiuodavo trau
kiniais apie dvi savaites, 
dabar tarybiniai lėktuvai

Albany, N. Y. — Į valsti
jos seimelį yra įneštas bi- 
lius panaikinti prasikaltė
liams mirties bausmes. Nuo 
1891 metų elektros kėdėje 
buvo numarinta 614 
nių. Dabar Sing Sing 
jime yra 21 žmogus 
ties kamerose.

zmo- 
kalė- 
mir-

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Specialė Jungtinių Tautų 
ekspedicija tyrinėjo Indijos 
okeane mai s t o šaltinius.

nuskrenda per 8 valandas, j Dalyvavo nuo^ 13-kos šalių 
Lėktuvų konstruktorius apie 40 laivų.

generolas Andrejus Nikalo- < Ekspedicija surado daug
seniai reikalauja, kad mūsų Jaus Tupulevas sako, kad už | maistui tinkamų augmenų 

^jnilitarinės jėgos is Vietnamo kelerių metų nauji lėktuvai jp gyvūnų Somala, Muscat

traukia teisman
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų Justicijos de
partamentas iš antro karto 
bando priversti JAV Komu
nistų partiją registruotis, 
kaip “užsienio agentūra”.

Pirmajame bandyme val
džia pralaimėjo, kada 1963 
metų gruodžio 17 dieną 
United States Court of Ap
peals nusprendė, kad nėra 
įrodymų partijos apkaltini
mui.

Pagal dabartinį valdžios 
kaltinimą teismas įvyks ko
vo 15 dieną. Komunistų 
partijos vadas Gus Hali pa
reiškė, kad kaltinimai be 
pamato ir partija kovos 
apginti savo politines teises.

Lietuvos partizanus
Vilnius. — Proga Lenki

jos 20-ties metų išsilaisvini
mo sukakties ji apdovanojo 
eilę Lietuvos partizanų, ku
rie Antrojo pasaulinio karo 
metu bendrai veikė su Len
kijos partizanais. Ordenus 
įteikė Lenkijos ambasado
rius Pščiulkovskis/ atvykęs 
iš Maskvos.

“Tiesos” redaktorius G. 
Zimanas buvo apdovanotas 
auksinio o rd i n o “Virinti 
Militari” kryžiumi, LKP 
CK sekretorius A. Baraus
kas ir Aukščiausiojo Teis
mo narys M. Miceika apdo
vanoti sidabriniais to paties 
ordino kryžiais, o M. Šu- 
mauskas “Griunvaldo kry
žiaus” ordinu.

kur jis sieks kalbėti Jungti 
nių Tautų Saugumo Tary
boje, o paskui tarsis su JAV 
vyriausybe.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
pasisakė už baigimą karo 
Pietų Vietname pasitarimų 
kel i u, įsteigimą pastovios 
vyriausybes ir ištraukimą 
Jungtinių Valstijų militari- 
nių jėgų.

Tarp kitko, jis sakė: “Aš 
tikras, kad didžioji Ameri
kos liaudis, jeigu tik žinotų

i faktus ir priežastį įvykių, 
j sutiktų su manimi, kad toli- 
I mesnis kraujo praliejimas 
yra nereikalingas”.

Jis sake, kad tik pasitari
mai suteiks JAV garbingą 
pasitraukimą iš Pietų Viet
namo.

į Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
pranešė, kad Šiaurės Viet-; 
namo respublika informavo 
jog ji sutinka tartis sure- .< 
guliavimur’ Pietų Vietnamo 
Reikalų.

Pekinas. —- Kinijos radi
jas Sako, kad 17 JAV bom
bonešių bombardavo kelią 

verstas Pietų “Vietnamo Laose. Laoso liaudiečiai nu- 
diktatoriūs gen. N.'Khan- šovė keturis lėktuvus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lexington, Ky. — Kada 

prezidentas Johnsonas kal
bėjo Kentucky universitete, 
tai lauko pusėje šimtai de
monstravo nešiodami plaka
tus su obalsiais: “Let’s get 
out of Viet Nam!”.

Springfield, N. J. — Gru
pė vandalų įsigavo į An
drew Wilsono fabriką ir 
sudaužė chemikalų indų.

Fabriko viršininkai per 
radiją pareikalavo vanda
lus eiti į ligoninę, nes jie 
sudaužė labai pavojingų

Moultrie, Ga. — Policija chemikalų indus ir išlaistė 
areštavo 150 negrų studen- chemikalus. Sakė, kad che- 
tų, kurie demonstravo prieš I mikalai įsisiurbia į kūną ir 
segregaciją mokyklose. De
monstracijoje dalyvavo apie 
1,000 studentų.

žmogus miršta.

ištrauktos. O lėktuvais tą kelionę atliks per tris 
užpuolimą šiaurės Vietnamo valandas., 
sen. Morse pavadino “tamsiau-! 
siu lapu Amerikos istorijoje.”

Tikraisiais Amerikos išdavi- Kuala Lumpur, Malaizija.

ir Orman salų srityje.

kais yra tie, kurie sušilę dar- —Apie 2,000 žmonių, dau- 
buojasi už Pietų Vietnamo ci
vilinio karo pavertimą pašau- ravo protestuodami prieš stovėti šešis

gumoje jaunimo, demonst-

liniu termobranduoliniu karu, jAv ir Anglijos politiką.
kuriame, pasak, apsigynimo 
Sekretoriaus McNamaros, su 
pirma diena žūtų daugiau 
kaip šimtas milijonų amerikie
čių.

Policija puolė demon
strantus ir 164 areštavo.

Vienas žmogelis (koks ten 
B. D.) “Vienybėje” bara či- 
kagietį “Vilnies” redaktorių S. 
J. Jokubką, kam jis nesidžiau
gia,. kad tuoj po Pirmojo karo 
laimėjo ne “Kapsuko Lietu
va,” bet “Smetonos Lietuva.”

Nei Jokubka, nei joks kitas 
apsipratęs lietuvis, darbo liau- 
tfįes nuoširdus sūnus ta baisia 
nęlaima nesidžiaugė ir nieka
dos nesidžiaugs. “Smetonos 
Imtuvą” laimėjo, kaip žinia,

j(Tąsa 5-tame pusi.).

Washingtonas.—JAV pa
siuntė į Pietinę Kjorėją ra
ketas “Nike-He'rkules”, ku
rios taikomos šaudymui į 
lėktuvus.

Charlottesville, Va.— Su
laukęs 74 metų amžiaus mi
rė buvęs Virginia valstijos 
senatorius James P. Kem.

Tarybų Są-Karačis.
junga suteiks Pakistapui 
$50,000,000 kredito.

Londonas. — Didžiausia 
anglų pieno firma Express 
Dairy surado galimybę taip 
pieną išvirinti, kad jis gali 
_____ ___ > mėnesius ir 
nesurūgsta.

Anglijos vyriausybė dar 
neleidžia tokį pieną parda
vinėti.

Maskva.—Maršalui S. Ti- 
mošenkai sukako 70 metų 
amžiaus. Ta proga TSRS 
vyriausybe jį apdovanojo 
aukso žvaigždes medaliu.

Washingtonas. — Antro
jo pasaulinio karo metu 
JAV pagamino 295,000 ka
rinių lėktuvų, jų pagamini
mui buvo išleista 40 bilijonų 
dolerių.

MIRĖ ĮŽYMUS UKRAINŲ 
VEIKĖJAS M. TKAčAS
Rusų savaitraštisv “Russ- 

ky Golos” pranešė, kad mi
rė per daugelį metų buvęs 
ukrainų dienraščio “Ukra- 
inskije vist” redaktori u s 
Michailas Ivanovičius Tka- 
čas (Nastas).

JAPONIJOJE ĮVYKO 
KATASTROFA

Tokio. — Anglies kasyk
loje įvyko gazo sprogimas. 
Dirbo virš 170 angliakasių. 
Virš šimtas iš jų tuojau iš
sigelbėjo, virš 60 yra už
muštų ir apie 20 užgriūtų.

CHRUŠČIOVAS YRA 
PENSININKAS

Maskva. — Amerikiečiai 
korespondentai vis teirau
jasi apie Chruščiovą. Uni
ted Press žinių agentūra 
paduoda, kad TSRS aukštas 
pareigūnas jiems pareiškė:

“Kad loska nors kartą 
supraskite, jog Chruščiovas 
yra eilinis pilietis ir 
pensininkas. Mes neįdomau- 
jame, ką jis daro. Jis turi 
pilną laisvę eiti kur nori ir 
kalbėtis su kuo nori”.

Ottawa. — Kanadai gre
sia pasidalinimas, nes Que- 
beco provincijos prancūzai 
reikalauja autonomijos.

Madridas. — Apie 6,000 
studentų nutarė skelbti sė
dėjimo streiką, protestuo
dami prieš fašistinį režimą.

Maskva.— TSRS spauda 
plačiai rašė apie U Thanto 
pasiūlymą baigti karą Viet
name.

Saigonas. — Militaristai 
sako, kad JAV reaktyviniai 
lėktuvai jau apie dvi savai
tės, kai puola partizanus.

Maskva. — Suomijos pre
zidentas Kekkonenas smer
kia Vakarus už planavimą 
sudaryti NATO atominį ka
ro laivyną.

New Yurkas. — Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė Em
met McCormack, buvęs 
Moore-McCormack laivų 
kompanijos prezidentas.

New Yorkas. •— Apie 500 
jaunuolių demonstravo ir 
reikalavo atšaukti JAV jė
gas iš Pietų Vietnamo. Poli
cija areštavo 19’ jaunuolių.

Madridas. — Virš 5,000 
studentų demonstravo prieš 
Franco režimą, reikalauda
mi politinių laisvių.

IndijojeNew Delhi.
bus trys oficialės kalbos: 
Indusų, anglų ir trečia toji, 
kuria kalbės tautinė mažu
ma.

Atėnai. — Graikijos Ko
munistų partija, kuri prieš 
17 metų buvo nelegalizuota, 
reikalauja legališkų politi
nių teisių.

Saigonas. — JAV amba
sadorius generolas Tayloris 
labai nepasitenkinęs Pietų 
Vietnamo generolų sukili
mais.

Bona. — JAV ambasado
rius siekia paveikti Vaka
rų Vokietiją, kad ji nenu
trauktų diplomatinių ryšių 
su Jungtine Atabų Respub- tęsimą laiko tyrinėjimui karų Vokietijos praplės pre- 
lika. \ nacių kriminalysčių. ’ j kybą.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia pasisakė už pra- Berlynas. — Rytų ir Va-

nacių kriminalysčių. ' I kybą.

Beirutas. —. Sirijos vy
riausybė susekė Izra e 1 i o 
šnipų lizdą.
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Ir Jungtinią Tautų vado balsas
Iš VISŲ pasaulio kampų stiprėja spaudimas baigti 

Pietų Vietname karą. Šiomis dienomis savo balsą pridė
jo ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant. 
Jis siūlo tuojau pradėti didžiųjų valstybių pasitarimus. 
Už konferenciją baigti karą jau viešai darbuojasi Tary
bų Sąjunga ir Prancūzija. Konferencijos idėją yra užgy- 
rusios Indija ir daugybė kitų šalių.

Už baigimą šios pavojingos avantiūros gausėja bal
sai ir mūsų šalyje. Štai toks pats stambiausiai komerci
nis Niujorko dienraštis “The N. Y. Times” praėjusio ket
virtadienio laidoje ne tik karštai paremia Thanto pasiū
lymus, bet griežtai pats pasisako už pasitarimus baigi
mui karo. Laikraštis reikalauja, kad prezidentas skaity
tus! su pasaulio ir Amerikos žmonių opinija. Jis prime
na prezidento Kenedžio žodžius, kad “mes niekados ne
privalome derėtis iš baimės, bet taip pat mes niekados 
neprivalome bijoti derėtis.” Tai kodėl šiame atsitikime 
mūsų vyriausybė priešinga deryboms, pasitarimams, ieš
kojimui išeities iš šio konflikto?

O padėtis kasdien blogėja. Pasiekti susitarimą kas
dien darosi sunkiau. “Times” persergsti, kad Pietų Viet
namo karas jau plečiamas, kad mūsų lėktuvai jau patys 
puola partizanus ir kalbama, kad jie vėl pradės pulti 
Šiaurės Vietnamą, jeigu ir nebus jokių naujų užpuolimų 
iš partizanų pusės ant Amerikos karinių jėgų Pietų 
Vietname. Laikraštis nurodo, kad mūsų vaidmuo jau pa
sikeitė. Mes ten jau esame nebe kaip patarėjai ir pagal
bininkai: Mes jau kariaujame!

Mes tikime, mes manome, kad Jungtinių Tautų sek
retoriaus Thanto, Tarybų Sąjungos ir Prancūzijos pa
siūlymus reikia priimti. Teisingai sako Thant, kad toli
mesnis kraujo liejimas tame pasaulio kampe neturi jo
kio pateisinimo. Jokios taikos be pasitarimų ir susitari- 
mų.negalima pasiekti.

Žydų redaktoriaus pranešimas
VASARIO 21 DIENOS laidoje savo angliškajame 

puslapyje pažangiųjų žydų dienraštis “Freiheit” įdėjo 
jo redaktoriaus Paul Novicko pranešimą iš įdomios ke
lionės Tarybų Sąjungoje ir kituose socialistiniuose kraš
tuose. Jis buvo nuvykęs ir j Lietuvos sostinę Vilnių ir ten 
kalbėjosi su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiu
mo pirmininku Justu Paleckiu, su “Tiesos” redaktoriumi 
Henriku Zimanu ir visa eile kitų veikėjų bei eilinių žmo
nių.

Paul Novicko kelionės tikslas buvo pastudijuoti Ta
rybų Sąjungoje žydų padėtį. Mat, šiuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose varoma plačiausia propaganda apie “tarybinį 
antisemitizmą”. Novickas Tarybų Sąjungoje praleido du 
mėnesius. Jis sako, kad jis kalbėjosi ir tarėsi su daugy
be įvairių valdžios pareigūnų, žurnalistų, rašytojų, eili
nių žmonių, su žmonėmis įvairių tautinių kilmių. Ir jis 
kategoriškai pareiškia, kad jis nesurado jokio oficialaus 
tarybinio antisemitizmo visoje Tarybų Sąjungoje. Žydų 
kilmės žmonės randami labai atsakingose, labai aukšto
se tiek valdiškose, tiek kitokiose įstaigose. Jis teigia, kad 
čia vedama propaganda yra šaltojo karo reiškinys su 
tikslu pakenkti gerejantiems santykams tarp Jungtinių 
valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Iš kitos pusės, pasak Novicko, tas dar nereiškia, jog 
nebėra jokių problemų, jog nebeliko jokių nesusiprati
mų. Reikia atminti,, kad Antrojo pasaulinio karo laikais 
beveik visa europinė Tarybų Sąjungos dalis buvo hitle
rininkų pavergta ir okupuota. Aišku, kad hitlerininkai 
paliko žmonėse antisemitinių nuodų. Su jais tenka kovo
ti. Taip pat, sako Novickas, stalinizmo laikais buvo labąi 
susiaurinta žydų kultūrinė veikla. Jis sako, kad “Frei
heit” teisingai nurodė ir kritikavo tuos netikslumus. Da
bar, jo supratimu, tie nesusipratimai yra išlyginami, 
žydų kultūrinė veikla pagyvėjo. Iki šiol ėjęs tik kas du 
mėnesiai žydų kalba žurnalas “Sovyetish Heimland” pa
verstas mėnesiniu. Jis surado gražiai veikiančius žydų 
kultūrinius ratelius Leningrade, Maskvoje, Vilniuje, Ry
goje ir kituose miestuose.

“Freiheit” redaktorius ragina Amerikos žmones at
mesti ir pasmerkti reakcininkų šaltojo karo keliamą šū
kį' apie “tarybinį antisemitizmą”. Tokio antisemitizmo 
jis Tarybų Sąjungoje nesurado, nes jo nėra.

Kas ką rašo ir sako Prieš 100 metų
(žinios paimtos iš 1864 m. lapkričio 

“Vilenskij vestnik”)

Nuo rugsėjo mėnesio V 
Telšių, Šiaulių ir Panevėžio 
telegrafo stotyse priimamos 
telegramos ir vidaus kores
pondencija.

Vilniuje pradėta nau
doti daug naujų įrenginių, 
jų tarpe ir pratęsta vanden
tiekio linija. Visi vanden
tiekio vamzdžiai iki šiol bu
vo iš medžio. Dabar, kaip 
rašo “Vilenskij Policeis- 
kij Listok”, pradėta klo
ti metaliniai vamzdžiai, ta
čiau kurie iš jų piges
ni ir praktiškesni — dar 
neaišku. Kartu laikraštis 
siūlo pamėginti tiesti kar
toninius vamzdžius.

• Spalio 17 d. Trakuose/ 
atidaryta pirmoji liaudies'

Į mokykla-. Joje galės moky- 
; tis apie 70 valstiečių vaikų. 
Mokykla turi 2-jų aukštų 
naują pastatą.

• Spalio 21 d. Vilniuje 
pirmą kartą įvyko šeimyni
nis šokių vakaras. Bilieto 
kaina tiek klubo nariams, 
tiek ir lankytojams — 1^2 
rublio. Damoms įėjimas ne
mokamas.

• Tos pačios dienos va
kare Vilniuje pirmą kartą 
įjungtas dujinis apšvieti
mas. 313 dujinių žibintų, 
suteikusių miestui labai

K. Baronui nepatinka, | įspūdingą vaizdą, apšvietė 
kad bėgikė L. Zaikina ištekė- Vilniaus (L. Giros), Pilieąi^ 
jo už bėgiko V. Barakūno. 
Pagal jį Lietuvoje gyvenan
tys tautiečiai negali mylė
ti kitos tautos merginą. Šią 
teisę jis, matyt, “suteikia” 
tik Amerikos ir Kanados lie
tuviams. Arba kai kuriems 
žinomiems buržuazinės Lie
tuvos veikėjams, kurių žmo
nos buvo ir rusės, ir lenkės, 
ir dar kitų tautų atstovės... 
Beje, tokiu atveju K. Baro
nui derėtų žinoti, kad Ame
rikoje lietuvis, vedęs kita
tautę, augina nelietuvišką 
šeimą, o štai L. Zaikina-Ba- 
r a k ū n i e n ė namie ir su

Jis paniekina lietuvius
Šiandien gi “vaduotojai” 

nori įtikinti skaitytojus, kad 
lenkų, rusų ar žydų dalyva
vimas Lietuvos komandose 
reiškia mūsų krašto “kolo
nizavimą” ar “rusinimą.”. 
Todėl K. Baronas tik ir 
rankioja iš “Sporto” rusiš
kas sportininkų pavardes. 
Keliomis kitataučių pavar
dėmis mėginama apgaulin
gai užgožti lietuvišką spor
to vaizdą. K. Baronas ži
no, kad Lietuvos geriausių 
sportininkų didžiąją daugu
mą sudaro lietuviai, bet jis 
tuo nesidžiaugia, nes jam 
tas faktas nenaudingas.

Pagaliau jis juk nenori 
skaitytojams papasakoti ir 
apie tai, kas už nelietuviškų 
pavardžių slepiasi.

Štai žinomas dviratinin- ’ 
kas T. Zlotnikovas. Gimė■ 
ir augo L "Anuose, baigė1 
lietuvišką mokyklą, sukūre : 
lietuvišką šeimą.

Kūjo metikas J. Jaščiani- 
' nas — Vilniaus lenkas. K. 
I Baronas džiaugiasi, žinąs, 
kad (j is net lenkų gimnazi
ją baigęs — atseit, sugavau, 
paukštelį! Bet leiskite pa
klausti, ar prieš karą Lietu
voje lenkai negyveno ir ar 
jie neturėjo savo gimnazi- 

kokią nors idėją, mintį alžyrietis A. Mimunas, jos 

po ją, kaip katė pūslę. Jis! mės futbolininkas R. Kopa- 
niekaip negali ir nenori ja čevskis (Kopa) ir kt. Tarp 
atsikratyti ir vis įkyriai ki- žinomų Rumunijos sporti- 
tiems bruka. ninku yra vengrai Z. Va-

Vieną tokią kvailystę yra1 mošas, Z. Sabo, lenkas T. 
įsikalęs į galvą sporto ap- Strzelbickis, ten sėkmingai 
žvalgininkas K. Baronas, sportuoja vokiečiai. Arba 
kuris ją, išmirkęs “gryno paimkite garsiuosius JAV 
lietuviškumo” padaže, siūlo sunkiaatlečius: C. Vinčis — 
užsienio 
patriotinę prekę.

Jam, girdi, labai nepatin-1 dų, T. Kono — japonų, S. 
ka, i kad Lietuvoje gerai 
sportuoja ne vien lietuviai, džas (Georgijevas) — bul- 
Atseit, čia ir esama “rusi- garų, Dž. Bredfordas. Dž. 
fikavimo.” O kadangi tokia Devisas — negrai, 
idėja labai patinka “vaduo- vį 
tojams, tai šis apžvalginin
kas jų spaudoje gali be galo 
gąsdinti skaldytojus, kad 
Lietuvos sportą užvaldę 
svetimtaučiai.

Štai “Draugo” sporto ap
žvalgoje K. Baronas dar

sybe nepasiduotų įtakoms 
visų tų, kurie kursto daryti 
pasitarimus su komunistais 
ir tuo būdu spręsti Vietna
mo problemas. Tai būtų 
pavojingiausias kelias.”

Vadinasi, nereikia eiti į 
jokius pasitarimus. ‘‘Drau
gas” nori ir reikalauja, kad 
tie du vyrai ir visa vyriau
sybė tęstų ir plėstų karą, 
net jeigu jį reikėtų paversti 
pasauliniu termobranduoli
niu karu.

vardu, vykdydami mūsų tie
sioginę misiją, kreipiamės į vi
sus tuos, kuriuos tas konflik
tas liečia, apsaugoti nekaltas 
tautas nuo najų bandymų ir 
naujų ašarų.

Atrodo tiesiog netikėtina, 
jog dabar, kai dar taip gyvai 
prisimename tą baisiąją rykš
tę, pareikalavusią tiek aukų 
ir kančių, kai dar neužgydy- 
ta tiek žaizdų, kas nors galė
tų galvotv®apie karą! Argi nie
ko nepamokė iškentėtos kan
čios ir rūpesčiai, neapsakomi 
griuvėsiai ir baisiausi žiauru
mai ?

VIENĄ ĮAMŽINS, 
O KIT ĄPAGERBS

Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra “Elta” praneša, 
kad Lietuvos Komunistų 
partija ir vyriausybė nuta
rė įamžinimui rašytojo 
Pranskaus - Žalionio atmin
ties: 
paruošti ir išleisti B. Prąns- 
kaus-žalionio rinktinius raštus. 
Pranskaus vardu bus pava
dinta viena Vilniaus gatvė. 
Prie namo, kuriame rašytojas 
ir mokslininkas paskutiniu me
tu kūrė bei gyveno, bus įreng
ta memorialinė lenta, o Vil
niaus miesto karių kapinėse 
Antakalnyje, kur B. Pranskus- 
Žalionis palaidotas, bus pa
statytas antkapis.

Taip pat šiemet Lietuvo
je bus plačiai paminėtos 
dailininko Čiurlionio 90- 
osios gimimo metinės. “El
ta” praneša:

Šių metų rugsėjo 22 d. su
kanka devyniasdešimt metų, 
kai gimė įžymus lietuvių kom
pozitorius ir dailininkas Mi
kalojus- Konstantinas Čiurlio
nis. Šis jubiliejus bus plačiai 
pažymimas visoje respubliko
je.

Sudarytas respublikinis ju
biliejinis komitetas. Pirminin
ku patvirtintas J. Banaitis. 
Komiteto nariai: E. Balsys, A. 
Baltakis, J. Baravykas, F. 
Bieliauskas, V. Bikus, J. če- į kvailystę ir be paliovoS tamsporte pagarsėjo lenkų kil- 
kys, B. Dvarionas, G. Jokūbo-1 r 11 1
nis, J. Karnavičius, J. Kuz- i 
minskis, J. Lozoraitis, V. Mac
kevičius, E. Mieželaitis, J. 
Narkevičiūtė, A. Savickas, S. 
Sandeckis, P. Stauskas, L. 
petys, A. Venclova.

Įdomu, kad tų žodžių 
“Draugas” nesveikina ir ne
ragina savo skaitytojų juos 
įsidėti giliai į širdį. Iš tik
rųjų, “Draugas” dar nėra 
niekados parėmęs šį popie
žiaus atsišaukimą, niekados 
nėra pasisakęs prieš naujo 
karo grėsmę. Kapi tik prie
šingai: “Draugo” redakto
riai spiauna į popiežiaus at
sišaukimą ir visomis jėgo
mis darbuojasi išvien su to
mis reakcinėmis jėgomis,: 
kurios pasauliui grūmoja! 

Taikos kunigaikščio ' termobranduoliniu karu.

BET KODĖL JIE 
PAULIAUS BALSO 
NEKLAUSO?

Kunigų marijonų orga
nas ‘‘Draugas” (vas. 20 d.) 
paduoda sekamus popie
žiaus Pauliaus VI atsišauki
mo žodžius:

Visa žmonija—kalbėjo Šv. 
Tėvas — iš naujo dreba dėl 
taikos likimo; ir vėl naujos 
grėsmės debesys apgaubia kil
nias tautas didinant kančias ir 
geduląį

KAIP KATĖ SU PŪSLE...
Atsakymas į lietuvių tautos priešų plepalus 

apie Lietuvos rusinimą s
Būna, kad žmogus įsikala Seijė, čadietis M. Idrisas, ai

jų? O čia juk dar vilnietis!
Nevalia nė tuoktis!

še-
ninku yra vengrai Z. Va-

lietuviams kaipo italų kilmės, I. Bergeris— 
| žydų, P. Andersonas—šve-

Stančikas — lenkų, P. Dror-

KUR JIE GAUNA 
GINKLŲ?

Chicagos menševikų “Nau

 

jienos” vas. 19 (d. tvirtina, 
kad Pietų Vietnamo parti

 

zanai “gauna gihįklų iš Šiau
rės Vietnamo.” *

Bet gi geležinkelininkų 

 

unijų organas “Labor” vas. 
13 d. rašo:

“Tie partizanai,. apsigink
lavę užgrobtomis Jungtinių 
Valstijų mortiromis, prave
dė netikėtą užpuolimą Jung
tinių Valstijų didžiulio ar
mijos įrengimo Pleiku, Pie
tų Vietname, užmušdami 8 
amerikiečius, daug daugiau kartą įsikibo į savo kvai- 
jų sužeisdami ir sunaikin-į lysčių pūslę: jis žinąs, kad 
darni įrengimus.” į tarp Lietuvai atstovaujan-

Pirmu sykiu girdime, kad čių sportininkų yra nelietu- 
Šiaurės Vietnamas ginkluo- vių, kad jie žaidžia šen ir 
tas Jungtinių Valstijų gink- ten, kad jie — “kolonistai.” 
lais ir juos dar siuntinėja 
Pietų Vietnamo partiza
nams!

Kitas “N.” redaktoriaus 
prasimanymas. Girdi, “A. 
Bimba labai susirūpinęs, 
kodėl Šiaurės Vietanamas 
neina į karą prieš JAV.” Gi 
Bimba džiaugėsi kaip tik 
priešingai. Jis džiaugėsi 
kad Šiaurės Vietnamas ne^ , 
atsako ginklais į Amerikos skurdi. Bet kadangi “va- 
bombardavimą jo teritori
jos, nes toks konfliktas ga
lėtų privesti Kiniją įsitrauk- 
toi į karą, kuris galėtų net 
pavirsti pasauliniu termo
branduoliniu karu. Tuo 
tarpu “N.” tyčiojosi iš Šiau
rės Vietnamo komunistų ty
lėjimo ir vadino juos 
bailiais.

Ir tai 
vis — Amerikos^sporto įžy
mybės !

Tai tik keli pavyzdžiai iš 
daugelio.

Ir niekas kultūringose 
valstybėse nepriekaištauja 
jų garbę ginantiems sporti
ninkams, kad jie skirtingos 
tautybės. Priešingai—jie ly
giai taip pąt gerbiami.

Tautinės mažumos 
Lietuvoje

Lietuvoje, kaip žinoma, 
visados būta nemaža tauti
nių mažumų skaičiaus. Tad

Jo galvosena pernelyg
skurdi

šis tautiškumo “g/rįjas,” vodėl dabar kai kurie “va- 
amžinai painiojąs ąpprtmm- 
kų tautybes (armėnas I. 
Ter-Ovanesianas jam—gru
zinas, žydas M. Averbuchas 
—jam rusas ir pan.), nėra 
toks žmogus, su kuriuo bū
tų galima polemizuoti — jo 
galvosena pernelyg ribota

bai-

JIE PRIEŠ
PASITARIMUS, 
m KARO PLĖTIMĄ

(Rytų

Geras Egipto ^atsakymas
DEMOKRATINĖS Vokiečių Respublikos 

Vokietijos) prezidentas Ulbrichtas buvo Jungtinėje 
Arabų Respublikoje (Egipte) sutiktas ir priinltas kuo
gražiausiai, su visomis oficialiomis ceremonijomis. Jį 
pasitiko ir karštai sveikino Egipto prezidentas Nasseris.

Gerai, kad Egipto vyriausybė nepabūgo Vakarų Vo
kietijos grūmojimų, šiuo mostu Egiptas pabrėžė savo ne
priklausomybę tarptautinėje politikoje.

Spėjama, kad sėkmėje šio Ulbrichto vizito greitoje

Didžiąją (Gorkio) gatves^ 
Katedros (Gedimino) ir Rū
mų (Kutuzovo) aikštes, 
Trakų, Vokiečių (Muzie
jaus), Stiklių, Rūdninkų ir 
kitas gatves.

• “Vilenskij V e s t n i k ” 
pranešė, kad Prancūzijoje, 
Loriano uoste, išmėginta 
elektros šviesa. Bandymai 
vyko nakties metu, dalyvau
jant gąųgįai žiūrovų miniai 
ir specialiai inžinierių bei 
specialistų komisijai. Pir
mas bandymas atliktas di
deliame doke, kuriame buvo 
du laivai, laukę remonto,

draugais kalba lietuviškai, Elektra taip apšvietė doką, 
ir jos vaikai lietuviškai auk
lėjami.

Puikus treneris
Vilniaus “Žalgirio” futbo

lininkus puikiai treniruoja 
mūsų pasikviestas aukštos 
kultūros treneris S. Chulo- 
dokovas. “Draugo” apžval
goje susiraukiama, kai 
šis faktas konstatuojamas. 
Bet K. Baronas turi žinoti,:

jog atrodė, lyg būtų giedri 
diena. Bandymo metu paste
bėtas įdomus reiškinys^ 
elektros šviesą nuleidi^' 
prie pat vandens, susirinko 
daugybė žuvų. Lyg norėda
mi pasigrožėti šiuo stebuk
lu, į paviršių pakilo net un
guriai, kurie paprastai plau
kioja dugne.

• Prancūzijos Mokslų 
kad futbolo treneriais dirba aka&įniijos posėdyje dakta- 
ir V. Saunoris, S. Paberžis,! ras skaitė pianesi-
Z. Gausauskas, A. Klimke- mie'
vičius, A. Šilinskas bei kiti. 10 daktaro au-
lietuviai, kai prieš karą Lie- vdeka publika pati-

douotojai” raukosi, sužino
ję, kad lenkai, rusai, žydai 
pasiekia vienokių ar kitokių 
laimėjimų, kad jie sėkmin
gai ir sportuoja?

Prisiminkime prieškari
nius laikus. Lietuvos sporte 
tada buvo nemaža pasižy
mėjusių kitataučių, Šuolių 
į tolį rekordininkas A. Fo- 

mų dalyvavimą mūsų kraš- minas buvo j'usas, Lietuvos 
to gyvenime, matyt, jos skai- komandose žaidė futbolinin- 
ty to jams verta kai ką pa
aiškinti. Šiuo 1 atveju kaip 
tik iš sportinio gyvenimo 
srities.

Nėra pasaulyje valstybės, 
kur gyventų tik vienos tau
tos žmonės. Tautinės ma
žumos visur susidarė dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių. Kultūringose, civilizuo-

duotojų” spauda mėgsta pa
šnekėti apie taktinių mažu

tuvoje nebuvo nė vieno kva
lifikuoto lietuvio futbolo 
trenerio, <
ninkais dirbo vien iš Aust
rijos kviečiami 
tai!

kėj o jo žodžiais. Dvidešim
ties metų moteris 1854 m.

o su mūsų futgoli- >"icg°jo sa^ites. Po 8- 
xxuAov- riU me^’ t- V- 1862 m. pra- 

sneHaliC1 Ežioje, ji vėl užmigo ir pa- speciaiis budo t.k 1863 m kovQ mgn 

Matote, .kokias nelygias I V’į ją pažadin-
ises “vaduotojai” skiria l 1 _buv0 beviltiški Moters 

ir kiHpm« Tnin kvėpavimas liko beveik ne-

budo tik 1863 m. kovo mėn.

Vasario 23 dieną kunigų tose šalyse jos yra lygiatei- 
aDraugas” savo ve dama j a- . ^uri galimybę reikštis
me kritikuoja Valstybės 
sekretorių Ruską ir gyny
bos sekretorių McNamarą, 
kad jie esą per dideli opti
mistai dėl situacijos Pietų 
Vietname, kad be karo iš
plėtimo negalėsią neatiduoti 
Pietrytinės Azijos komunis-

ateityje Rytų Vokietija susilauks oficialaus pnpažini- tąms^ GiMi: 
iflęrne tik iš Egipto, bet ir visos eiles kitų arabiškų kraš- “Labai yra svarbu, kad 

tie du vyrai ir visa vyriau*

valstybes gyvenime ir at
stovauti jai. Lygias teises 
jos turi, žinoma, ir sporte.

Pavyzdžiai iš kitur
Daugelį valstybių sporte 

garsina ne vienos tautos 
žmonės. Štai Prancūzija: 
jos lengvosios atletikos re
kordininkais Jr čempionais 
buvo, jai pasaulinėje areno
je atstovavo sėnegalietis A.

teises ' 
vieniems ir kitiems. Taip 
būna visada, kai antitarybi
nė propaganda nudažoma 
šovinizmu.
Jam viskas gera, kas ne 

Lietuvoje
Tada “vaduotojų” šmeižia

mas ir niekinamas kiekvie
nas nelietuvis, gyvenantis 
Lietuvoje. Tada geras jiems 
kiekvienas nelietuvis, kuris 
gyvena Amerikoje, ir, bend
raudamas su “vaduotojais,” 
niekina Tarybų valdžią. Ta
da kiekvienas lietuvis, at
sižadėjęs emigracijoje savo 
gimtosios kalbos, yra geres
nis už kiekvieną Lietuvoje 
gimusį ir gyvenantį rusą ar 
lenką, kurie kalba lietuviš
kai ir gerbia lietuvišką kul
tūrą, su pasididžiavimu ne
šioja uniformą su užrašu

pastebimas, pulsas vos jau^ 
čiamas. Tačiau kūnas nesu
liesėjo, jo spalva visai ne
pasikeitė, nors ir negavo jo
kio maisto.

• Žinomas to meto daili
ninkas ir meno istorikas A. 
Romeris (1832-1897) nema
žai domėjosi ir etnografija. 
Rašinėdamas etnografijos 
klausimais straipsnius, jis 
prie jų pridėdavo savo pieš
tus piešinius.

kai Č. Jeršovas, V. Bubno
vas, krepšininkai E. Nikols
kis, V. Grešnovas bei kiti 
rusų kilmės sportininkai. 
Vokiečiai ne kartą žaidė 
Lietuvos futbolo rinktinėje, 
gerino daugelį lengvosios 
atletikos rekordų. 1940 m. 
g e g u ž ė s mėnesp oficialiu 
Lietuvos rekordininku tapo 
Vilniaus lenkas rutulio stū
mikas M. Lomovskis. Pri
simintina, kad pirmajame 
Lietuvos futbolo komitete 
buvo šveicaras J. Eretas ir 
rusas G. Šulginas. Stalo te
nisininkas Ch. Duškesas 
(žydų tautybės) buvo nuo
latinis Lietuvos rinktinės 
narys. Beje, jo tautiečiai 
davė Lietuvai ir pajėgių 
boksininkų, dvirati ninku 
futbolininkų, šachmatiniu 
kų. j 2 p.«Laisve (Liberty)-— Antrad., kovo (March) 2,1965

Maskva. — TSRS ir Kip
ro respublika pasirašė pre
kybos sutartį.

»•

“Lietuva” ir ryžtingai gina 
jos sportinę garbę.

Šitaip tad šie ponai sur 
pranta “lietuviškumą.”

V. Kašaitis
n....................M ——III. . I M—h.



NAUJI RAŠTAI

I rečiop dolerio pusė"
Stovėdamas ant denio, mo

javau ranka žuvėdroms, linkė
damas laimingai pasiekti ma
no širdžiai svetimą krantą, 
ant kurio paliko daug gerų 
bičiulių. Šiandien egzistuoja 
dvi Amerikos. Su tikrąja — 
ne dolerine — Amerika aš iš
siskyriau, kaip išsiskiria geri 
draugai.

Gabus rašytojas, kuris 
prieš kelerius metus taip 
atsisveikino su mūsų kraš
tu, grįžo. Grįžo ne jis pats, 
o juodu ant balto sudėsty
tos mintys — šviežiutelė 
daugiau kaip keturių šimtų 
puslapių knyga, —“Trečioji 
dolerio pusė.” Rašytojas— 
Amerikos lietuviams gerai 
pažįstamas Albertas Lau- 
rinčiukas, kuris trejus me
tus praleido Jungtinėse 
Valstijose.

Šios knygos laukėme su 
dideliu susidomėjimu. Gy-

dison gatvėje, net išsiėmė 
čekių knygutę viename Man- 
hattano centro banku. . .

Bet ar jis pajuto tikrą 
mūsų krašto gyvenimo pul
są? Būtų stebuklas, jeigu 
mums, čia vietoje gyvenan
tiems, taip atrodytų. Nau
jai atvykęs žmogus, koks 
gabus nebūtų ir kaip aky
lai nestebėtų, yra linkęs 
naujoje šalyje matyti kas 
skirtinga, kas ypatinga, kas 
ią skiria nuo likusio pašau-: 
lio. Pasėkoje jis gali tei-1 
singai nupiešti kai kuriuos 
aspektus, bet tuo pačiu lai
ku nesudaryti tikrai L___  ,
suoto vaizdo. Man atrodo,1 
kad taip atsitiko su “Trečia 
dolerio puse.”

Bet pirmiau

Didžiulė dauguma ameri
kiečių nagų nemanikuruoja 
ir jiems niekas batų nevalo

IŠ ISTORIJOS Šypseną gimtine sugrąžino

“Trečioje dolerio pusėje” 
stilius sudėtinis, įvairus, 

venęs ilgokai New Yorke margas. Vietomis lyg suve- 
kaip tarybinis korespon
dentas prie Suvienytij naci
jų organizacijos, A. Laurin- 
čiukas tapo plačiai žinomas 
pažangiojoje Amerikos lie
tuvių visuomenėje. Jo ta
lentinga plunksna, puikus 
sąmojis ir šiltas draugiškas 
charakteris jį padarė mie
lu svečiu mūsų tarpe. Mes 
pamilome šį gabų plačios 
erudicijos ir tuo pačiu laiku 
kuklų ir labai liaudišką 
š&ulietį, Naujosios Lietu
vos jaunosios kartos atsto
vą, kuris stebėjo Amerikos 
gyvenimą humoro ugnele 
tviksančiomis, žvaliomis 
akimis. Ir kada mus pradė
jo pasiekti žinios, kad Al
bertas rašo knygą apie A- 
meriką, mes žinojome, kad 
ja neteks nusivilti.

Nenusivylėme. Prieš mus 
dabar guli Vagos leidyklos 
Vilniuje išleista puikiai 
techniškai apipavid alinta 
knyga su daugybe iliustra
cijų, įskaitant spalvotas, 
su simboliškais montažais 
kiekvieno skyriaus prieša
kyje, su daugybe informa
cijos, akylaus stebėjimo re
zultatų. Trumpame įvade ... ........
altorius tarp kitko sako: i prašius dalykus, nenadeda 

“Treji metai—labai trum-1 nušviesti Amerika. Ynatin- 
pas laiko tarpas tokiai di-1 erai tos dalvs nepadeda mes- 
delei ir ryškių kontrastų iš- j ti teisinga šviesa ant Ame- 
margintai šaliai pažinti...”

Ir jis baigia įvadą: I 
“Gyvenimas šiandien yra 

kitoks, negu jis buvo vakar, į 
o rytoj bus kitoks, negu yra 
šiandien. Kitokia, bus, ži
noma, ir Amerika, šioje 
knygoje skaitytojas ras ma
no matytą šiandieninę ,o ne 
rytojaus Ameriką.”

Knygos plati apimtis
Ką autorius matė? 

perdėsime pasakę, kad jis 
matė labai daug. Techniš
kai kalbant, jis matė dau
giau, negu didelis skaičius 

.jfemerikiečių, kurie čia yra 
praleidę visą gyvenimą. Jis 
matė ir mūsų didmiestį, 
New Yorką, ir pavienes 
nuskurusias farmas pieti
nių valstijų kalvose; jis 
matė San Francisco ir in
dėnų rezervacijas, Niagaros 
krioklį ir Harlemo lūšny
nus, New Orleanso seno

loje kerpami plaukai, skuta
mos barzdos—ir taškas. Ką 
jūs matėte, matėte ištaigin- 
gesniuose viešbučiuose, tur
tingesniuose miesto kvarta
luose.

šunyčiai su paltukais? 
| Tokie poniučių vedžiojami 
šunys, užtikrinu jus, suda- 

i ro mažą mažumą New Yor- 
' ke. Po visą platų mūsų 
didmiestį yra daugybė, taip 

bakui I sa^an^’ Plebėjiškų šunų — 
’ ne rasinių mopsų, o visokių 

hibridų, gyvenančių eili
niuose namuose ir lūšny- 

! nuošė — vaikų draugai, 
apie kny- firaugai v i e n i š a m s sene

liams, ligoniams. Ir ne visi 
jie valgo tuos konservus— 
jiems numetamas pas mus, 
kaip ir nas jus, proletariš- 
kas kaulas...

Iš klasinio taškaregio

šiemet sukanka 20 metu 
nuo Tarybų Sąjungos armi
jos didžiausių žygių—Ber
lyno paėmimo, galingiausių 
Japonijos jėgų Mandžurijo
je sutrėškimo, ir Jungtinių 
Valstijų prieš Japoniją Fi
lipinuose laimėjimų, — taigi 
nuo Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos.

Suprantama, kad sukak
ties proga yra susidomėji
mų. Bet buržuaziniai “isto
rikai” ir karo “strategai,” 
ypatingai tie, kurie ardo 
pasaulyje ramybę, Antrojo 
pasaulinio karo įvykius ban
do falsifikuoti, užtylėti Ta
rybų Sąjungos pergales ir 
jos milžinišką rolę karo lai
mėjime. Todėl

dama chronologija, vieto
mis beletristiniu stilium at- ( 
siliepiama į pergyvenimus, i 
vietomis net iškylama iki Į Būtų klaida, pasakyti, kad 
poetinio aukščio, vietomis 1 
pafilosofuojama — o vieto
mis pereinama prie anekdo
tinio žurnalizmo. Ir nežiū
rint to, knyga skaitosi gy
vai, ji domina skaitytoją 
nuo pirmo puslapio iki pas
kutinio. Už tą knygos gy
vumą atsakingas autoriaus 
igimtas entuziazmas, nuo
širdus kovingas tendencin
gumas, trykštantis sąmojis, j

vietomis “Trečioji dolerio pusė

vokiečių, o pačiame Berlyne 
po dviejų savaičių žiaurių 
kautynių—dar 130,000.

Reiškia, ne žiemos šalčiai 
hitlerininkų jėgas parbloš
kė. Tarybinė armija juos 
mušė žiemą prie Maskvos, 
Stalingrado, Kaukazo ir 
Lenkijoje, o vasarą — Bal
tarusijoje, Lietuvoje ir net 
jų sostinėje Berlyne.

“Generolas erdvė”
Anglijos militaristas Ful- 

leris ir buvęs JAV prezi
dentas Hooveris tvirtino, 
kad Tarybų Sąjungą išgel
bėjo jos erdvė — dideli te
ritorijos plotai.

Matomai, jie pamiršo, kad 
dabartinei technikai plotai 
labai mažėja. Jie taipgi 
pamiršo tuos skirtumus 
tarp europinių TSRS in
dustrinių plotų ir Sibiro 
tundrų. 1941 metų pabai
goje Hitleris, turėdamas 
pavergęs Europą ir okupa
vęs industrinius Tarybų Są
jungos teritorijos plotus, 
turėjo daugiau gyventojų 
ir bent kelis kartus dides
nius industrinius plotus, ne
gu Tarybų Sąjunga, bet jis 

labai Pr*e •^as^vos» Leningrado 
’ - - ir Rostovo mūšius pralai-

•Jie stengiasi Tarybų Są? (i=t„Q,on.al.„ n!>.
jungos laimėjimus pagrįsti 
tai “generolu žiema,” tai 
dideliais TSRS plotais, tai 
“žmonių daugumu.” Bet ta
rybinis karininkas I. . Bazis 
faktais sumuša tas jų pa
sakas.

tenka kai 
kuriuos faktus paminėti.

žiema”“Generolas
Buržuaziniai strategai, 

kurie 1941 metais, kai Hit
leris užpuolė Tarybų Sąjun
gą, pranašavo šam greitą ka
ro laimėjimą, ir dabar ne
supranta, kodėl iki 1944 me
tų vidurio, tai yra, daugiau ( 
trejų metų Tarybų Sąjun
ga pati viena įveikė Vokie
tijos ir jos talkininkų jė-! 
gas, nes kiti frontai, kaip 
Afrikoje ir Italijoje, 
mažai nacių jėgų atitraukė.

(Specialiai “Laisvei”)
Karo audra Alfonsą Ja

roševičių atplėšė nuo arti
mųjų, nuo gimtinės. Jį, tuo 
metu dirbusį Kretingos ge
ležinkelio stotyje, hitleri
ninkai 1944-aisiais išsivežė 
į Vokietiją.

Tėvynės ilgesys, alkis, 
prižiūrrėtojų žiaurumas 
dienas pavertė kankinamai 
ilgomis ir niūriomis. O ir 
pasibaigus karui, jos nepra- 
giedrėjo: trejus metus Al
fonsas dar išbuvo stovyklo
je, nieko nežinodamas apie 
savo rytdieną.

—Paskui patekau į Angli
ją,— pasakoja Jaroševi
čius, dabar Šiaulių “Elnio” 
kombinato darbininkas. — 
Čia žadėjo aukso kalnus — 
laisvę, gerą gyvenimą. Tik
rąją kapitalistinę “laisvę” 
ir “demokratiją” šioje sve
timoje žemėje pajutau jau 
pačiomis pirmomis dieno
mis, dirbdamas pas farmerį 
Džekinsoną. Kai kas sakė, 
jog tai palyginti geras po
nas. Gal todėl, kad lūšnose 
gyvenusiems farmos darbi
ninkams nemokamai duo
davo karšto vandens arba
tai. Tačiau įeiti į virtuvę 
jo pasiimti niekas neturėjo 
teisės. Reikėdavo laukti, 
kol lange pasirodys ranka 
su puoduku ir tau įpils. 
Farmerys žino tik vieną: 
tu privalai jam dirbti, dirb- 

! ti, dirbti... Daugiau jis 
j nieko nenori nei matyti, nei 
girdėti.

Pablogėjo mano sveikata.

Alfonso bendradarbių elnie- 
čių mokosi vakarinėse mo
kyklose, technikumuose, in
stitutuose, ten labai mažai 
kam iš darbo žmonių vai
kų pavyksta “prasimušti” į 
mokslus. Kapitalistiniame J 
“rojuje” Jaroševičius matė, , 
kaip žmonės ištisus metus M 
gyvena palapinėse ant ratų, _ 
matė išsirikiavusias bedar
bių eiles...

Ne, šito Alfonsui daugiau 
nebeteks patirti. Jis—gim
tinėje, kuri visam laidui su- g 
grąžino jam džiaugsmą ir , 
šypseną.

V. Maižius
Šiauliai

ne
parašyta iš klasinio taška
regio. Laurinčiukas nebūtų^ 
geru marksistu, kokiu jis 
yra, jeigu jis nematytų 
Amerikos iš klasinio taška
regio. Bet jis kartais iš to 
taškaregio iškrypsta, kuo
met koncentruoja savo sa
tyrą prieš kai kuriuos “tau
tinius papročius.”

Vienas paragrafas man 
Bet tas^ sąmojis, deja,^ kny- j ypatingai krito į akį, ir jį 

■ G 1S i1 noriu ištisai cituoti. Auto
rius rašo:

“Sakoma, kad amerikie
čiai už kiekvieną paslaugą 
ima pinigus. Tai, žinoma, 
tiesa, bet ne visada. Kai 
Džonas Ridas, rizikuodamas 
savo laisve, organizavo Le- vo 1943 metąis Kursko lan- 
nino laiško platinimą JAV, kada Hitleris ten su
kai Sako ir Vancetis zenge, įrau];g milžiniškas jėgas ir 

siekė naująja technika Ta
rybų Sąjungos jėgas sunai
kinti? Tada ten juk buvo 
ne žiema, o pats vidurva
saris — liepos ir rugpiūčio 
mėnesiai. Tačiau n a c Fa i 
ofensyvą pralaimėjo, ir Au
giau jau neatsigriebė./

O kaip gi buvo psteiame 
nacių lizde Berlyne? Tary
bų armija ji apsupo antro
joje balandžio dalyje, kada 
to miesto apylinkėje sodai bų Sąjungoje, bet hitlerinės 
žvdėjo, buvo patsaf gražiau- Vokietijos ir jo talkininkų 
sias oras, o vienok milijoni- ta erdvė neišgelbėjo, 
nė naciu armija neatsilaikė.
Tarp Odros (Oderio) upės’turėjo svarbos kare, bet jie 
ir Berlyno TSRS armija ap-: nebuvo svarbiausi faktoriai, žinia, kur atsidursime. Ta- 
supo ir suėmė apie 300,000 i am laimėti.

goję lošia dvejopą rolę: iš 
vienos pusės iis lyg per pa
didinamą stiklą išryškina 
tiesa, iš kitos pusės jis vie
tomis priveda autorių prie 
perdidelio dėmesio kreipimo 1 
j Amerikos kasdieninio gy-1 

' v e n i m o anekdotus, kurie 
kartais, ypatingai kaip pa
vieniai incidentai, meta ne
teisingą šviesą į mūsų šalį. |

■Reikia pasakyti, kad vi
sokios pastabos apie mote
rų kosmetika, apie elegantiš
kus šunyčius su paltukais, 
apie konservus šunims ir 

, katėms, anie kokteilius ir

Ne-

rikos. kai autorius simainio- 
ja Amerikos valdančios kla- 

I sės papročius ir gyvenimo 
l būda su “bendru Amerikos 
I p-vvenimo būdu.” Jis ga
li pasakvti, kad vasaros 
metu “amerikietės” taip 

i kosmetiniai ansirūnina, kad 
ir tvankiausios karštos die
nos metu ant ju veidu pra
kaito lašelio nenamatvsi. 
Kokios “amerikietės”? Tik
riausiai ne restoranu kelne-

i vpq_nfieiantės. tikriausiai ne j 
dpši™toent.iniu kra u t u v i ų 
nardavėios. ne dirbtuvių

1 da.rhininkos (ir tokias turi
mo siiivvklose. skalbyklose, 
fabrikuose ir t. t.). Ir tik
riausiai ne iaunos studen
tės. 'kurios iš viso nemėgsta 
dan o’ kosmetikos vartoti, 
kurios mėgsta tiesius plau-: 
kns tvra. nuplautą veidą,'

Tnio-i t.oiH... Gali at
rodyti mažmožis, bet kuo-

kovoj ančių darbininkų! 
priešakyje, žinodami, kad 
eina mirties pasitikti, kai 
Sanfrancisko uosto dokinin
kai atsisakė krauti laivus 
kontrrevoliucionieriui Kol- 
čakui, kai šiandien JAV 
komunistai kovoja už taiką 
ir pilliečių teises, nei vienas 
iš jų negalvojo ir negalvoja, 
ką jie asmeniškai gaus už 
tai. Aš norėjau paklausti 
amerikiečių, paskyrusių sa
vo gyvenimą kovai už lais
vę ir socialinį progresą, ko
dėl jie pasirinko ši kelią, 
bet neišdrįsdavau. Argi 
klausia kas motiną, kodėl ji 
aukojasi savo vaikams?’”

Gerai, kad draugas Lau- 
rinčiukas to klausimo ne
statė. Bet kodėl jam iš vi
so atėjo mintis to klausti? 
Ar jis būtų tokį klausimą 
statęs kalbėdamas apie Tel- 
maną, Fučiką, Franko Is
panijos pogrindininkus?

Pirmi du to paragrafo 
sakiniai kaip ir išaiškina, 
kas netvarkoje. “Sakoma, 
kad amerikiečiai už kiekvie
ną paslaugą ima pinigus. 
Tai žinoma tiesa, bet ne vi
sada.”

Vėl: “amerikiečiai,” o ne 
tam tikri sluoksniai. Kitaip 

■ sakant — visi. “Žinoma tie
sa,” bet pridėta, kad “ne 

1 visada.” Ir tiesa, ir ne vi
sada... O kodėl nepasa
kyti, kad Amerikos versli-

prancūziško kvartalo pikan-į a1lf.or^us to i o j e nįnkaį, kapitalistai, speku-
tiškumą ir Vidurvakarių 
kukurūzų derlingus laukus. 
Jis vyko orlaiviais, trauki
niais, autobusais ir savu 
ševroletu. Jis lankėsi įstai
gose, mokyklose, įmonėse, 
kalbėjosi su įvairiausių pro
fesijų, klasių ir nusistaty
mų žmonėmis. Jis akylai 

vietinę spaudą, stengė-
susipažinti su vietiniu 

kultūriniu gyvenimu. Jis 
vairavo mūsų autostrado- 

. J mis, stebėjo daugybę mūsų
filmų, lankėsi galerijose Ma-

A v e n ė i e ar prie Central 
Parko matvtas moteris pa- Į 

bin amerikietės mo-į 
deh’. iis namiršta tuos mili
nėmis kitu amerikiečiu mo
terų. anie kurias pats kalba 
kituose skyriuose.

Laikas Amerikoje bran
gus, sako autorius, ir kir
pykloje žmogui mergina 
manikuruoja nagus, neg
ras valo batus, tuo 
tarpu, kai kirpėjas ker
pa plaukus. Vėl “amerikie
tis”? Ne, drauge Albertai.

liantai, bankininkai ir pa
našūs gaivalai už kiekvieną 
nusiaugą ima pinigus? Ko
dėl pirmas pasakyti “ameri
kiečiai,” o paskui priešpa
statyti jiems Ridą, Sako ir 
Vanzetį? Kodėl neaišku au
toriui ir be aiškinimo sau ir 
kitiems, kad amerikiečiai 
yra tauta, kaip visos kitos, 
susidedanti iš visokių žmo
nių, ir kad nemarksistiška 
primesti jai neigiamą “tau
tinį bruožą,” ir paskui ras- 

(Tąsa 4-tam pusi.).

Vakarų “strategai” pa
miršta žmogų. Jie pamirš
ta, kad Tarbyų Sąjungos 
kovūnai ir sužeisti apsiriš- 
davo granatomis ir pulda
vo po nacių tankais, k a d j 

Į juos sunaikintų. Jie kovojo 
_ . už savo šalį, laisvę, šeimas Pirmąjį didelį smūgį na- gyvenimą.• • " mxi , . • ir nevaržomą gyvenimą. niekiu ovcmaia.

ciai gavo 1941 metais prie N . okupuotoje teritori- Prašiausi į lengvesnį darbą 1/1 n zx r\t<nA bo 1'<1 ori'MTnC C A •> • 1 1*_  _  • __ J *_ Y _Maskvos, o prie katastrofos 
juos pastatė 330,000 jų ar
mijos apsupimas Stalingra
do srityje. Taip pat buvo 
žiemos metu. Bet kaip bu-

ir pakliuvau į... svetimša
lių stovyklą Jorkširo mies
te. Gyvenome barakuose, 
po 10-12 žmonių nedidelia
me kambaryje, kur tiesiog 
lova prie lovos. Visos die
nos pilkos, viena į kitą pa
našios. O kai iš jų susiklo
ja metai ir atsigręži į juos 
“pasižiūrėti,” matai ištisai 
niūrų vaizdą. Mes — sve
timšaliai, ir su mumis nie
kas nesiskaitė, laikė žemes
niais. Žinoma, nemaža pa
prastų anglų darbininkų

joje milijonai žmonių kovo
jo partizanais, o ir paverg
tose Europos šalyse įvairių 
tautų žmonės kenkė na
ciams, nes Tarybų Sąjungos 
laimėjime jie matė savo iš
silaisvinimą.

Tokio pasiaukojimo nebu
vo ir negalėjo būti Vokieti
jos armijoje, nes ji puolė 
kitas tautas pavergti. Hit
lerininkai drąsiai kariavo, 
kol jiems sekėsi, bet pirmie
ji smūgiai pakirto jų ūpą.

Nuo Leningrado, Mask- pasakydavo užjaučiantį žo-
vos, Stalingrado ir Kaukazo 
iki Berlyno ir Pragos buvo 
didesnė erdvė už tą, kurią 
Hitlerio armija nuėjo Tary-

Žinoma, teritorijos plotai

dį, stačiau daugiau nieko ne
galėdavo padėti, nes ir jų 
pačių reikalai ne ką geres
ni.

Stovyklose Vokietijoje, o 
paskui ir Anglijoje mus vi
sokiais būdais gąsdino: įti
kinėjo, kad grįžti į Tarybų 
Sąjungą esą pavojinga—ne-

Aštrūs širdies 
skausmai

Ką daryti, kai ligoniui 
staiga ima skaudėti širdies 
sritį ir gydytojas dar neat
vykęs?

Ligonį reikia atsargiai 
paguldyti, geriau pusiausė- 
domis, greitai ir ramiai at
sagstyti drabužius, diržą. ..

Jam gali pagelbėti po lie
žuviu padėta nitroglicerino 
arba validolo tabletė. Jeigu > 
skausmas nepraeina, po “ 
5—10 minučių ligoniui gali
ma duoti dar vieną tabletę.

Jei namų vaistinėlėje tab
lečių nėra, o yra lašų, ligo
niui po liežuviu padedamas 
4—5 lašais validolo arba 
1—2 lašais nitroglicerino 
užlašintas nedidelis gabalė
lis cukraus. Vietoj tų vais
tų ligoniui galima duoti 
valokordino korvalolo arba 
Zelenino lašų (15—25 lašai 
vienam kartui) O kai nėra 
nė tų vaistų, galima pasi-. , 
naudoti valerijono arba va- 
leyĮjono su konvalijomis la
šais, nors ir sunku tikėtis, 
kad jie visiškai numalšins ; 
skausmą...

Gerai veikia karštos kojų 
vonios, įbėrus į jas sausų 
garstyčių (valgomasis 
šaukštas kibirui), šilti ter- ; 
moforai.

Ramybė ir šios priemo
nės padeda nuslopinti krau» . 
iagyslių spazmus. Po prie- 
nuolio iki gydytojo atėjimo 
ligonis būtinai turi gulėti 
lovoje.

D. M. š.

šie dailūs jaunieji šokėjai šoka naują lietuvišką šokį “Ku-kū.” 
Jį sukūrė įžymus Lietuvos choreografas Juozas Lingys.

GERAS KLIMATAS
Kartą vieno Šo (G.B.. 

Shaw) draugas, kuris ren
gėsi rašvti jo biografiją, 
paklausė rašytoja, kodėl jis , 
pasirinko savo gyvenamąją 
vieta Hortforširą.

—Eime, ir jūs pamatysi
te. — atsakė Šo.

BičiiTiai miė'o prie senos 
bažnvčios. Čia šo parodė , 
antkapi, kuriame buvo ira-; 

jšyta: “Džiovana Zverki gi-. 
mė 1815 metais, o mirė 1895 ; 
metais. Jos gyvenimas buvo 
trumpas.” ;•

—Aš pagalvojau, —pasa
kė Šo,—jeigu apie moterį,, 
kuri mirė aštuoniasdešim-

rybinį gyvenimą mums pie
šė pačiomis tamsiausiomis 
spalvomis.

Tačiau bėgo metai, o tė
vynės ilgesys nenurimo. 
Ir štai pagaliau pavyko 
grįžti į Lietuvą!

Kai Jaroševičius ima pa-l 
šakoti apie sugrįžimą, apie 
balsas iš karto pagyvėja, 
dabartinį savo gyvenimą, jo 
veide lyg ir sumažėja raukš
lių. .. Jis džiaugiasi ir nuo
širdžiu sutikimu tarybinėje ; ^es meįų, galima pasakyti, 
žemėje, ir tuo, kad jam da- j<a(j jos gyvenimas buvo' 
ve puikų butą gražiausioje įrumpas tai šio krašto kli- 
Šiaulių gatvėje — Draugys-, ma^as vertas dėmesio.

Rašytojas George Ber*. 
nard Shaw buvo gimęs 1856 
ir mirė 1950 metais, tai jis 
išgyveno 94 metus.

tės prospekte, kad neteko . 
1 ilgai ieškoti darbo, neteko, 
girdėti tokiais atvejais An
glijoje taip dažnai skam
bančio “nėra.”

Dažną įvykį ar reiškinį 
Alfonsas vis sugretina su 
Anglijos tikrove. Susirgo— 
tėviškėje jį paguldė ligoni
nėn, nemokamai gydė, mo
kėjo už biuletinį. O kas bū
tų buvę Anglijoje? Juk ten 
už gydymą reikia gana 
brangiai mokėti. Čia mote
rys už darbą gauna lygiai 
su vyrais, ten joms mokama 
žymiai mažiau. Daugelis

VisiWashingtonas.
JAV dirbantys žmonės iki 
balandžio 15 dienos turi pa
siųsti valstybės iždinei savo 
pajamų raportus.

Washingtonas. — Vasa
rio 17 dieną prezidentas 
Johnsonas buvo pasikvietęs 
buvusi prezidentą Eisenho- 
werį ir tarėsi Vietnamo ka
ro reikalais.

3 pusi. Laisvė ^Liberty), Antrad., kovo (March) 2, 1965
t



Jonas gasiūnas

Praeitį prisimenant
(Tąsa) Hitlerininkai išvaro iš Klaipėdos

Kai 1959 m. Raizginės kaime lankiau 
savo sesutę Anelę Grigienę, tuomet jau 
pastebėjau, kad jų šeima pasiturinčiai 
gyvena. Praslinkus virš penketui me
telių, 1965 m. sausio 11 d. ji man rašo:

“Pas mus gyvenimas tarybiniais lai
kais eina kuo tolyn tuo geryn. Esam 
visi gražiai apsirengę ir skaniai pavalgę, 
visko užtektinai yra, uždarbis neblogas. 
Dar negyvenom niekuomet taip, kaip 
dabar.”

Jos vyras dirba Panemunėlio tarybi
niame ūkyje. Trys sūnūs ir duktė, iš
ėję mokslus, turi pasirinktus užsiėmimus 
ir visi laimingai gyvena.

Ir visos mano plačios giminės vaikai 
gerai išsimokslinę.

Taip gyvenimas ir eina šuoliais. Išsi
mokslinęs jaunimas jau sunku prie žem
dirbystės palaikyti. Jie veržiasi i mies
tus, kur gyvenimas kultūringesnis, kur 
daugiau progų pasiekti šviesesnę ateitį.

Bet ir kolūkinisgyvenimas vejasi mies
tinį gyvenimą. Statosi gyvenvietes su 
visais parankumais, vis daugiau ir dau
giau mokyklų ir kitų kultūrinių pastatų. 
Ne už ilgo kaimas pasivys miestą ir tuo
met skirtumai išnyks. Bus malonus nau
jas gyvenimas tiek mieste, tiek kaime.

Prisimenu 1905 metais Panemunėlyje, 
Salose, Kamajuose, Skapiškyje, Rokiš
kyje sakytas socialdemokratų prakalbas 
ir jų lapelius. Kalbėtojai tada pranaša
vo, kad darbo žmonės laimės Lietuvoje, 
visoje Rusijoje ir pagaliau visame pasau
lyje. Laisvės visur viešpataus. Socializ
mas triumfuos. Taip, jų pranašavimai 
pildosi. Socialistinė santvarka jau įsiga
lėjusi visame pasaulio trečdalyje. Azija 
ir Afrika jau baigia nusikratyti imperia
listinį jungą. Pažanga visur maršuoja.

Kaip matome, daugelio metų darbo 
žmonių kovos teikia gražių vaisių. Tas 
kovas ir laimėjimus smagu prisiminti. 
Bet dar būtų smagiau, jei reakcija, jei 
branduolinio karo šalininkai, kurie ban
do pažangai pastoti kelią, būtų laiku pa
žaboti, kad visame pasaulyje taika būtų 
užtikrinta visiems laikams.

IX
- Mano brolis Povilas
Povilas ketvertu metų už mane jau

nesnis-. Iš pat mažens jis buvo šiek tiek 
skirtingas nuo visų kitų: toks nenuora
ma, atsiskyrėlis, savyje užsidaręs, visuo
met užsimąstęs. Ji kažko vis ieškojo ir 
niekaip nesurado.

Kiek paaugėjęs jis išėjo iš namų ir 
mažai kada grįždavo, tik Lojo karo me
tu kiek laiko šeimos namuose gyveno, 
o vėliau ir vėl išsinešdino.

Tarnavo jis kitiems už mažytį atlygi
nimą. Gyveno Kaune, Rygoje, Šiauliuo
se, Klaipėdoje, o kai Klaipėdą hitlerinin
kai okupavo, Povilas grįžo į Šiaulius ir 
ten pastoviai apsigyveno. Įsigijo sau 
lūšnelę ir su žmona joje gyveno, išau
gino ir išmokslino vienatinę dukrelę, ku
ri dabar Vilniuje mokytojauja ir savo 
šeimą augina.

Visuomet skurdus buvo Povilo ekono
minis gyvenimas. Teko jam pusbadžiai 
verstis, nes nuo savo burnos nutraukęs 
maistą santaupas skirdavo knygai. Ne
žinia, kiek jis knygų yra perskaitęs ir 
kiek sukolektavęs. Knyga—jo didžiau
sia laimė. Kaip girtuokliui degtinė, rū
koriui tabakas, taip Povilui knyga. Gai
la, kad jam neteko mokyklos lankyti. 
Vieną žiemą pasėdėjęs pradinėje mokyk
loje ne kiek tegalėjo išsimokslinti. O tai 
kliudė jo pasiryžimui ką nors svarbesnio 
sukurti, į kultūrinį pasaulį prasimušti. 
Savamoksliui, žinoma, labai sunku.

Ilgokai jis dirbo prie Šiaulių Dramos 
teatro. Kai šis teatras buvo įsikūręs 
Klaipėdoje, tai Povilas ten apsigyvenęs 
įsikūrė privačią biblioteką ir spaudos ko
lekciją. Lietuvių spaudą jis kolektavo 
po visą pasaulį. Apie šimtą siuntinių aš 
pats esu jam pasiuntęs. Klaipėdoje bu
vo suruošęs lietuvių spaudos parodą, 
kurią gausiai lietuviai lankė. Panašią pa
rodą vėliau suruošė ir Šiauliuose. Jo bib
lioteką daugelis kairiųjų lietuvių lanky- 

' davo ir gaudavo marksistinių knygų 
pasiskaityti, daugiausia iš Jungtinių

< Valstijų.
Jis gudriai mokėjo apeiti ir fašistinę 

Smetonos valdžią, iš kurios gavo leidi
mą oficialiai kolektuoti lietuvių spaudą. 
Iš Jungtinių Valstijų siunčiama marksis

tinė literatūra lengvai jo biblioteką pa
siekdavo.

Kai Hitleris pridavė Smetonai ultima
tumą, kad vokiečiai į kelias dienas užims 
Klaipėdą, visos valdiškos įstaigos kėlėsi. 
Priverstas keltis ir Šiaulių Dramos teat
ras. Kaip teatro darbuotojas, Povilas 
keliasi į Šiaulius. Bet perkelti visą di
džiulę biblioteką, tai ne juokas. Teko 
ir paskolą užsitraukti. Nemažą mark
sistinių knygų jis išleido pažangiesiems, 
kuriems tuo metu tekdavo slaptai skaity
ti, nes už rastą namuose marksistinę 
knygą tuos smetonininkai kalėjiman kiš
davo.

Šiauliuose kiek susitvarkęs vėl atidarė 
biblioteką, kuri buvo prieinama norin
tiems pasiskaityti ir apsišviesti.

Užeina kita nelaimė. Lietuvą nusiun
čia hitlerininkai. Tenka Povilui griebtis 
greičiausių priemonių spaudos kolekciją 
gelbėti. Suspėjo gerą knygų dalį pa
slėpti miške ir kitur, tačiau kitą dalį 
hitlerininkai sunaikino.

Gaila knygų, didžiausio jo turto, nes 
knygas jis skaito brangiausiu turtu. 
Kerštu jo širdis prieš hitlerininkus ver 
da. Bet neturi jėgų tiems barbarams ke
lią pastoti. Slapstosi, kad nepapultų į 
jų rankas.

Slankinėdamas Šiaulių gatvėmis Po
vilas, apsidairęs, ar niekas nemato, nu- 
plėšinėja nuo stulpų ir sienų hitlerininkų 
atsišaukimus-įsakymus. Jis gerai žino, 
kad už tų atsišaukimų naikinimą gręsia 
mirties bausmė.

Kalėjime baisiai kankina
Pagaliau hitlerininkai Povilą pasigau

na. Kalėjime jį kankina dienas ir nak
tis. Reikalauja prisipažinti esant komu
nistu ir išduoti savo draugus. Keletą kar
tų buvo sumuštas iki sąmonės netekimo. 
Dantis išdaužė. Grasino sušaudymu.

Kai jie nieko gero iš jo negavo, tai 
nusitarė baigti sušaudymu. Povilas man 
rašė, kad jo gyvybė laikėsi kaip ant plau
ko pakabinta. Tik Šiaulių Dramos teat
ro direktoriui įsikišus Povilas buvo iš
leistas iš kalėjimo.

Kiek vėliau hitlerininkai bandė jį vėl pa
sigauti, bet nebegalėjo surasti, nes buvo 
gerai pasislėpęs, iki Šiauliai buvo išlais
vinti.

Laikas vėl atkurti spaudos kolekciją. 
Vėl sunkus ir iškaštingas darbas. Bet 
Povilas nenusimena, dirba dieną naktį ir 
savo tikslą atsiekia. Kolekcija vėl gauna 
papildomos medžiagos iš užsienio, dau
giausia iš Jungtinių Valstijų.

Tarybinė vyriausybė ateina jam tal
kon, suteikia.personalinę pensiją, spau
doje jį garsina, suteikia jam progą ir ra
dijo stotyje pakalbėti spaudos kolekcijos 
klausimu. Susidaro palankesnės kūry
biniam darbui sąlygos.

Pripažintas Respublikos kraštotyros 
Garbės nariu ir respublikinių knygų rū
mų įgaliotiniu, jis imasi plataus darbo.

Kolekcijos 40 metų sukaktis
1964 m. spalio mėn. gavau iš Povilo 

sekamo turinio laišką:
“Aš nuo 1924 m. esu spaudos kolekci

onierius. Renku įvairią spaudą, atski
rus leidinius. Per tubs metus aš surin
kau didelius kiekius vertingos literatū
ros, atsišaukimų, retų leidinių, kurie 
šiandien papildė mūsų respublikos mu
ziejus, knygų rūmus, archyvus, štai 
Šiaulių “Aušros” ir Rokiškio bei kitiems 
muziejams dovanojau 45,000 egzemplio
rių spausdinių. Tame skaičiuje 800 pa
vadinimų knygų ir 70 pavadinimų laik
raščių iš spaudos draudimo laikų. Dau
giau kaip 40 pavadinimų laikraščių ir 
70 pavadinimų pogrindinės Komunistų 
Partijos atsišaukimų. ' Iš užsienio lietu
vių leidinių 600 knygų, 1917-1918 metų 
revoliucinio pobūdžio- knygų 75 pavadi
nimų ir kt. Net Lietuvos kunigaikščių 
dokumentų su jų antspaudais 25 egemp- 
liorius dovanojau muziejui. Nuo 1940 
metų iki šių dienų surinkau 1,600 pava
dinimų periodikos leidinių.

“Šiam reikalui skiriu savo gyvenimą ir, 
visą laiką. Mano tikslas—padėti respub
likinei bibliotekai, muziejams surinkti re
tus leidinius, kad visa tai prisidėtų prie 
mūsų kultūringo krašto pažinimo. Tai
gi kaip kraštotyrininkas ir knygų rū
mų įgaliotinis kreipiuosi į jus ir prašau 
padėti. Gal žinote, kas turi senų leidinių 
draudimo laikų, buržuazijos metų, pir
mųjų Tarybų valdžios metų, vokiečių 
okupacijos, tarybinę pogrindinę litera
tūrą ir kt., siųskite man tuos leidinius 
ir visus kitus, kurie turi istorinę vertę. 
Be to, renku ir muziejams senus pinigus,

medalius, ordinus ir kitas senienas, įvai
rius paveikslus, dokumentus, dainas ne
spausdintas. Renku religinius ekspona
tus, kurie tinka muziejams.”

Povilo Gasiūno adresas: Šiauliai, Gin- 
kūnų gvė 17, Lithuania, USSR.

Tai taip jis mini savo kolekcijos 40 
metų sukaktį.

Jis yra parašęs nemažai eilėraščių, ku
rių dalis tilpo LDS organe “Tiesoje” nuo 
1940 m. iki 1945 m. Šiuo metu jis rašo 
didžiulę antireliginę knygą.

Elzbieta Norkute-Gasiūnienė
Gyvendamas Pittsburghe 1933 metais 

apsivedžiau su Elzbieta (Elsie) Norku
te, Pittsburghe gimusia 1905 metais pa
žangių tėvų Petro ir Agotos Norkų 
dukra.

<

siti (Radio City)' teatrą, 
Disnilendą Californijoje ir 
panašius dalykus. Bet vie-(v 
tinis inteligentas niekad į y 
Reidio siti neužtraukia — ' 
ten rodomi filmai dažniau
siai banališki, sceninė pro
grama pigiai-kabaretinė. Ir 
aš nepažįstu nė vieno inte
ligento, kuris turėtų ma-« 
žiąusio noro aplankyti Dis
nilendą ! Matote, kai mes 
kalbame apie Amerikos kul
tūrinį gyvenimą, mes in
stinktyviai iš jo išjungiame, 
kas labiau sukomercintą, 
kas aiškiai banališka. Mes 
tą kaip ir paliekame “Daily 
News” skaitytojams, tetu
lėms iš Illiinois, kurios at
vyksta dienai kitai pamaty
ti didmiestį. Užsieniečiams 
gal būtų įdomu žinoti, kad^ 
didi dauguma New Yorko 
dailininkų, rašytojų ir kiūį 
kūrybingų žmonių net ne-

E. Gasiūniene
Elzbieta buvo pasirinkusi eiti tuo pa

čiu pažangos ir kovos keliu, kaip ir jos 
tėvai. Ji buvo aktyve veikėja pažangio
se organizacijose. Ji daug prisidėjo prie 
bendros kovos už darbo žmonių reika
lus.

Ji buvo aukšto prasilavinimo muziko
je, perėjusi muzikos konservatoriją. Bu
vo Amerikos Darbo Federacijos muzikų 
unijos narė. Dalyvavo Pittsburgh© pa
garsėjusiame merginų orkestre, kuris 
pildydavo muzikinius programos teat
ruose, koncertuose, klubuose.

Kai gyvavo Pittsburghe lietuvių cho
ras ir stygų orkestras, ji jiems vadova
vo, jiems muziką paruošdavo. Jos pa
stangomis buvo suorganizuota Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jaunuolių 
kuopa, kurios ji buvo sekretorė kelis me
tus.

Kai 1937 metais persikėlėme gyventi 
Brooklynan, N. Y., tuoj ji ir naujoje 
vietoje įsitraukė į organizacinį ir meninį 
darba. Dainuodavo Aido chore ir skam
bindavo stygų orkestre.

Ji naudojo tris muzikos instrumentus: 
pianiną, gitarą ir baudžia (banjo). Vie
nu metu su savo broliu Arturu aplankė 
daugelį lietuvių kolonijų. Parengimuose 
jie dainuodavo ir skambindavo, o man 
tekdavo pakalbėti visuomeniniais klau
simais.

Brooklyne visą laiką ji dirbo Lietuvių; turėjo noro šią vasarą nu- 
Darbinįnkų Susivienijimo centro rašti
nėje.

Nekantriai Elsie laukė pilnos karo lau
ke pergalės prieš fašizmą. O kai radijas 
pranešė, kad 1945 m. balandžio 28 d. mi
rė prez. F. D. Roose veltas, ji graudžiai 
apsiverkė. Vyriausias JAV militarinių 
jėgų vadas, glaudžiai kooperuodamas su 
Anglija, Prancūzija ir Tarybų Sąjunga, 
amžinai užmigo. Kas dabar bus? 
Ar naujasis prezidentas Harry Truma- 
nas norės ir sugebės artimai kooperuoti 
su Tarybų Sąjunga ir sumušus fašizmą 
padėti pastoviai taikai pagrindus? Tie
sa, fašizmas buvo sumuštas karo lauke. 
Bet Trumanas savo žodžio neištesėjo — 
jis su Churchillu išvystė šaltojo karo po
litiką, kuri žymiai pablogino Jungtinių 
Valstijų santykius su Tarybų Sąjunga.

(Bus daugiau)

vykti pamatyti čia pat at
sidariusią pasaulinę paro-

"Trečiofi dolerio pusė
(Tąsa iš 3-čio pusi.) į kad jos eiliniuose poelgiuo- 

ti išimtis tik šen ir ten ? Ar ; s? kuyo pakankamai supu-
tai tik atsidavusieji kovoto
jai sudaro išimtį? Kaip su 
mili j onais eilinių darbo 
žmonių?

Gaila rasti šioje knygoje 
tokius nemarksistinius išsi
reiškimus apie amerikiečių 
tautą. Pavertęs kelis pus
lapius toliau, randi aibę 
meilės Amerikos liaudžiai, 
puikų supratimą apie klasi
nius santykius mūsų krašte, 
teisingą analizę apie vyks
tančią kovą, tikslų apibūdi
nimą, kaip valdanti klasė 
kontroliuoja gyvybines ša
lies gijas — ir kaip liaudis, 
darbo žmonės, ieško ir ran
da būdus tai kontrolei prie
šintis.

Kraštutiniai kuriozai
Autorius teisingai vaiz

du o j a Amerikos kapitalo 
pelnagrobišką charakterį, ir 
kaip pelno vaikymasis pasi
reiškia visose Amerikos gy
venimo srityse. Bet jis to 
vaizdo autentiškumo nesu
tvirtina,. išvilkdamas į pa
viršių visą eilę kraštutinių 
makabriškų kuriozų. Jis 
mini eilę tokių nuotykių:

derniško meno muziejų sa
ko, kad jis priklauso Rok
feleriams. Taip, kaip pa
matiniai tos įstaigos “mece
natai” (duotas sumas jie 
atskaito nuo valdžiai priva- 
1 o m ų mokesčių) broliai 
Rokfeleriai žymia dalimi 
kontroliuoja tą muziejų. Tą 
mes, vietoje gyvenantieji 
dailininkai, irgi kaip ir pa
mirštame. O pamiršti ne
sunku, kadangi šie didieji 
Amerikos kapitalizmo tū
zai tą įstaigą valdo subti
liai, rafinuotai. Matote, Ro- 
kis ir Deividas tai ne jų se
nelis. Jie išmoko, kad ge
riau kontroliuoti po libera
lizmo kauke. Juk to mu
ziejaus auditorijoje, kur 
kasdien rodomi praeities 
filmai-šedevrai, tarp kitko 
pamatysi “Potiomkiną,” 
“Čapajevą,” “Gorkio jau
nystę” ir daug kitų tarybi
nių filmų!

Galima sutikti ar nesutik
ti su autoriumi,z kad tokie 
dalykai, kaip išstatyti bež
džionės Bjuti “kūriniai” ar
ba audeklai, (kurie buvo “su-| 
kurti” tampant po juos iš
tepliotą nuogą modelę, yra 

Daug įdomios informaci- ■ tipiški Amerikos meniniam

vimo ir degeneracijos.
Amerikos kapitalas 

bikiškas — prieš savo 
dį, kaip ir pasauliniu mas
tu. A. Laurinčiukas 
džiai ir tiksliai nušviečia, 
kaip JAV komercistai ir 
fabrikantai lupa už vaistus, 
medicinišką aptarna v i m ą, 
butus ir t. t. ir t. t. Jis tiks
liai demaskuoja taip vadi
namą labdarybę, fondacijas, 
kurios išsisuka iš mokes
čių mokėjimo, machinacijas, 
spekuliacijas, biržą, apgau
lingą reklamą ir bendrai vi
sai sukomercintą Amerikos 
gyvenimą. Lietuvos skai
tytojas jo knygoje gal pir
mu kartu ras tiek informa
cijos apie Amerikos gyvenimo 
faktus—tuo atžvilgiu jis tęsia 
Cvirkos “Frank Kruk” tra
diciją. Bet, kaip tai angliš
kai sakoma, jo byla būtų 
buvusi dar tvirtesnė, jeigu 
jis nebūtų atkreipęs, humo
ro ir satyros labui, savo dė
mesį į necharakteringus, ne
būdingus kraštutinumus.

Kultūrinis gyvenimas

gro- 
liau-

vaiz-

O visgi tas banališkas 
pseud o-kultūrinis gyveni
mas, apie kurį A. Laurin
čiukas rašo, egzistuoja ir 
juomi maitinasi milijonai 
amerikiečių. Gerai, kad jis 
jį, bendrai paėmus, tiksliai 
atnalizuoja, nors būtų buvę 
geriau, jeigu jis būtų at
kreipęs daugiau dėmesio į 
švarią ir rimtą dabartinę 
Amerikos kultūrą, į litera
tūrinius leidinius, į rimtesnį 
teatrą, į mūsų simfoninius 
orkestrus, į tai, kaip čia būt 
vo sutikti Bolšoi baletas, 
Mosiejevo ansamblis, tary
biniai pianistai, smuikinin
kai.

Užteks. Kritikuoti leng
viau negu padaryti. “Tre
čioji dolerio pusė” yra di
delio darbo ir pastangų re
zultatas. Gabi plunksna ten 
brėžė bruožus, tyros akys 
fiksavo vaizdus. Ir jeigu 
mes ten daug ko pasigenda
me, jeigu mes ten norėtume 
matyti daugiau apie negrų 
išsilaisvinimo judėjimą ir 
mažiau apie spekuliantus, 
daugiau apie amerikietį 
žmogų ir mažiau apie ame
rikietį fenomeną, tas munųh 
nekliudo tą knygą aukštar 
įvertinti. *

R. Baranikas

Clię IVAJ.U llUUbtyi\lU. mvuiiuuin

laidojimo įstaigų tarnauto- jos skaitytojas randa šioje landšaftui. Man atrodo, kad 
i jai išpiauna šviežių lavonų ■ 
> akis ir parduoda ligoninėms į venimą. x x , t
persodinti pacientams; žmo-įkąd svečias-stebėtojas Lau- tus, tokie dalykai sukelia 

rinčiukas daug ko matė, ko pasišlykštėjimą. Bet reikia 
mes, vietiniai, nematome. | sutiktu su autoriumi, jog 
Pavyzdžiui, New Yorko' faktas, ■ kad egzistuoja to- 
dailininkai žino, kad yra to-! kia atmosfera, įkuri tą tele
kia įstaiga, Park Bernet ruoja, byloja ant kiek sen- 
aukcionas, kur paveikslai sacionalizmas ir . išsigimi- 
pardavinėjami varžovams, mas bujoja kapitalistinės 
kartais už labai dideles su- sistemos raiste.
mas. Bet retas vietinis! > Skaitant draugo Laurin- 
dailininkas ten užsuka. Ne- čiuko įspūdžius apie kultū- 
užsuka, nes nori pamiršti, 
kad yra tokia įstaiga, kur 
menas matuojamas doleriu. 
Taip, mes apie tą aukcioną

knygoje apie kultūrinį gy- 
Reikia pripažinti,

ne, nes dailininkų tarpe, 
įskaitant ir abstrakcionis-

gus išsprogdina orlaivį su 
40 keleivių, kad kolektuotų 
sau apdraudą...

Tai tikri nuotykiai. Tik
ras nuotykis taigi buvo, kai 
kada tai tarp pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo pa
siturintis prancūzas vals
tietis nunuodijo apie dešimt 
savo pačių, kad kolektuoti 
aukštą apdraudą. Turtin
gesniuose Prancūzijos vals
tiečių sluoksniuose yra daug 
skūpumo, meilės centui. 
Bet tas kraštutinis nuoty- j niekad nekalbame. O visgi 
kis netiktų kaip pavyzdys 
piešiant tų sluoksnių cha
rakterį. Gogolio “Mirusių 
sielų” čičikovas irgi, aišku, 
ne pavyzdys, kokia buvo 
caristinės Rusijos dvarinin- 
kija, — vienas dievas žino,

Makedonai grynina 
savo kalbą

Skoplje. — Čionai buvo 
minėta 20 metų sukaktis 
nuo įsteigimo Makedonijos 
respublikos, kuri yra dalimi 
Jugoslavijos federacijos.

Buvo atžymėta, kad tiria
ma makedonų'kalba, kurio
je prieš keletą metų buvo 
tik 30,000 žodžių, o dabar 

j jau yra 70,000. Mat, Make- 
' donija per 600 metų buvo 
Turkijos pavergta.

Dabar jos dalis yra Jugo
slavijoje, o kitos Bulgarijoj 
je ir Graikijoje. Makedonai 
su serbais ir bulgarais susi
kalba, nes jų slaviška kal
ba. Dienraštis “Nova Make
donija” vedamas grynoje 
makedonų kalboje.

tai yra Amerikos meno gy
venimo landšafto dalis, ir 
kokia šlykšti dalis ji nebū
tų, užsimerkiant jos nepa
šalinsi.

Knygos autorius rašyda
mas apie New Yorko Mo-

rinį gyvenimą Amerikoje, 
dažnai jauti, kad jis ir tu 
kalba apie skirtingus daly
kus. Bet taip jau yra vi
suomet, kuomet mes, vieti
niai, skaitome užsieniečio 
atsiliepimus apie mūsų kul

Beveik kiekvienas svečias 
mūsų šalyje aplanko Reidio

Visi pienžindžiai turi 
daugiau ar mažiau plaukų. 
Daugumoje plaukai tarnau
ja apsaugai nuo šalčio, o 
karštuose kraštuose nuo 
saulės spindulių. Blakstie
nos apsaugoja akis nuo už
sikrėtimo, plaukai nosyje 
— pastoja kelią bakteri
joms, ausyse, kad į jas vė
jas nepripūstų smėlio ir 
šiukšlių.

Silpnus gyvūnus plaukau 
saugoja nuo baisaus įkan
dimo, jų tarpe avis ir tt.

i

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 2, 1965
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MIAMI, FLA
gailės parodai praėjus tai, drožinėtojai, keramikai 

1 ir visi kiti.
Atskirais paveikslais ge- 

I riausi rinkiniai buvo: M.
Čiurlionio, K. Sklėrio, Skir-

Norėjosi parašyti platų ir 
išsamų parodos raportą, bet1 
kadangi prieš geriausias 
rengėjų viltis eksponatų į
parodą suplaukė daug dau- tu*Ytes> Jurkūno, ikuz.mms-
giau, negu mes tikėjomės, 
tai tas pakeitė ir visą paro
dos eigą ir numatytą tvar
ką. Dėl to tenka ir šį pra-

Kio, ir atskiri paveikslai 
skirtingų jaunų dailininkų.

Lietuvos menininkai, ma
tyt, nesivaiko kapitalistinių

nešimą gana daug siaurinti. KrastU menininkų su jų ab- 
I straKcijomis, modernizmais, 

Neinant į filosofinius bei J moderniais Kubizmais ir vi- 
estetinius eksponatų apibū-;sais bitais meniniais prajo- 
dinimus, tik trumpai per- i 
bėgsiu, ką mes parodoje tu-į 
rėjome.

Spalvą ir šventadienišku- 
mą parodai teikė Frano 
Mockapetrio kūriniai, alieji
niai piešiniai. Jų buvo net 
19. Tarp jų buvo gamto
vaizdžių, natiurmortų ir ke
letas vaizduojančių nūdie
nio gyvenimo sočia 1 i n i u s 
reiškinius.'

Keletas parodos lankyto
jų įsigijo spalvingų pa
veikslų savo butams pa
puošti. Mockapetrio glo
bojamas draugas Valinčius 
irgi turėjo gamtovaizdžius, 
bet jis, matyt, savo paisy- daUg gausios jų vaiz- 
boję datigiciLi sekei .Zmuiclzi- > 
navičių, negu savo globėją.

t vais. Nūdienis menas Lie
tuvoje dar visai jaunas, 
•kaip ir visas gyvenimas — 
naujai atgimęs, turįs sa- 

. vyje tuksiančius natūra
lių gyvybiškų lormų, temų 
ir Kūrybinių jėgų. Ir per 
ilgą laiką jiems nereikės 
braidyti po modernizmo pel
kes, ieškoti sau siužetų ir 
įkvėpimo. Bats gyvenimas 
suteikia siužetus, todėl me
ne jie ir

i pagrindais.
Tusę parodoje vietos užė

mė musų darbščiųjų lietu
vaičių meniniai audiniai, 
mezginiai, išsiuvinėjimai ir

nas, Gabrėnas, Smalenskas, 
Thomsonas, Zavis.

P. S. Paviršutiniškai žiū
rint, mūsų paroda buvo pa
sekminga ir davė tam tik
ros moralinės ir estetinės 
naudos, o prie to, visiems 
tiems, kurie įdomauja, ko
kius kultūrinius lobius mū
sų maža tauta yra sukaupu
si, suteikė nemažai papildo
mų žinių apie lietuvių me
ną.

Ši paroda mums davė pa
moką, kad, rengiant gry
nai dailės parodas, negali
ma tikėtis finansinio pelno, 
ko mes ir nesitikėjome. Tad 
mes parodos pasekmėmis 
esame pilnai pasitenkinę, ir 
jei kada vėl atsiras galimy
bės, galėsime surengti ją 
daug pasekmingesnę.

Arėjas.

Philadelphia, Pa.
Filadelfijos Lietuvių Res-

Stoughton, Mass.
Lietuvių Tautiško Namo 

atsibuvo susirinkimas vasa
rio 23 d. Naujoji valdyba 
užėmė vietas. Išduotas mė
nesinis finansinis raportas.. 
Atrodo, kad viskas yra ge
rai.

Pirmiau buvo nutarta 
permainyti susirinkimų die
ną, bet pasirodė, kad pasi
liks toji pati, kaip buvo — 
ketvirtą antradienį kiekvie
no mėnesio, 8 vai. vakaro.

Mrs. A. Chančius pasiūlė 
surengti klube Užgavėnių 
popietį kovo 2 d., 3 valan
dą, blynų parę. Ji apsiėmė 
parę ir surengti.

Moterų Apšvietos klubas 
rengia “pampuškų” pietus. 
Įvyks sekmadienį, kovo 7 
dieną, 7:30 vai. vakaro. Įėji
mas i klubą nemokamas. 
Kviečia atsilankyti vieti- 

I nius ir iš toliau.

jab pupeles, kad Jos būtų 
skanios valgyti. Turės pa
gaminus tortą iš carob mil
tų pagal d. Marino prisiųs
tą iš Los Angeles, Calif., są
rašą ir bus perskaitytas 
Marino laiškas, kuriame jis 
nurodo draugams, ko nerei
kia valgyti, kuris maistas 
kenkia sveikatai.

Po susirinkimo ir po pro
gramos turėsime užkan
džių, ne tik Svinkūnienės 
pagaminto maisto, jo bus 
pagaminusios ir kitos mo
terys, visus gerai pavaišins.

Taigi, draugės ir draugai, 
jūs esate, visi kviečiami at
silankyti į Moters Dienos 
minėjimą. Atsiveskite savo 
draugus ir pažįstamus, nes 
parengime bus daug įdomu
mo visiems atsilankiusiems. 
Rengėjai prašo įsiminti die
ną ii; laiką: kovo 7-tą d., 
sekmadienį, kaip 1:30 vai.

Reporteris

PfflEADfitPHtA,

Help Wanted—Female

NURSES
R. N. SUPERVISOR

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

for

George Shimaitis

PA. & ViClNlTt

Help Wanted—Male
AUTO BODY METAL MAN 

AUTO BODY PAINTER 
1st class only. Excellent working 

conditions. Top wages.
531 S. 5th St., Camden, N. J. f 

1-609 WO. 4-4814
(17-18)

ir reiškiasi realizmo Pllblikonų Susivienijimas
l vasario 21 dieną laike nepa-

duotės dirbinėlių. Tinka
mam tų vertingų dirbinių 

Antras svarbiausias pa- išdėstymui mes pritrūkome 
. rodoje dalyvis — tai mūsų; vietos ir todėl tie dirbiniai 
klubo narių S. ir J. Jurevi-; buvo labai suglausti.

♦ čių sūnus R. Youiewitz. Jis j Stambiausias tų dirbinių 
yra akademi as n pi of eso-, ian|;įnyS buvo Kazės Dul- 
nairja Kalifornijoje. Jis 
reiškiasi grafikoje, aliejinė
se drobėse, daugiausia mo
derniose, ir modernioj 
skulptūroj. Jo kūrinių tu
rėjome tik keletą palygini
mui nūdienių Amerikos me
ne žanrų. Vienintelis jo lie
tuviškas kūrinėlis—tai vaiz
dingas grafiškas vaizdelis: 
Vilkaviškio bažnyčios šven
toriuje ubagai, maldaują ■ 
išmaldos.
rinėlis jau yra savastis A. ' 
ir M. Valilionių, tai jo nie- 
kas negalėjo pirkti.

prastą susirinkimą, kurį su
šaukė naujas klubo pirmi- ■ 
ninkas Kazimieras Povilai
tis. Visiems nariams buvo 
išsiuntinėti atvirukai, ką at
liko klubo sekretorius Al
fonsas Sugintas.

Klube šiuo laiku yra 283 
nariai. Susirinkimo kvoru
mą sudaro 95 nariai.

Povilaitis atidarė susirin
kimą ir paskyrė Žukauską, 
Bekampį ir Kazlauską skai
tyti balsus. Po to Povilaitis 
paaiškino susirinkimo tikslą 
ir perskaitė dešimties punk
tų susirinkimui dienotvarkę 
lietuviškai ir angliškai. Su
sirinkimas tai užgyrė.

Namo pardavimą susirin
kimas vienbalsiai užgyrė.

Susirinkimo brandu o 1 y s 
štai koks: Pinigai, kurių iž
de yra daugiau kaip $60,- 

... . _ , x. ,000, bus išdalyti taip, kad
vienas narys neliks nu- 

________  Kurie nariai 
mokėjo daugiau, tie ir gaus 
daugiau, nes klube yra du 
skyriai.

Nariai gaus pinigus apie 
kovo 4 dieną.

Kada bus sutvarkytas ir 
užbaigtas namo pardavi- 

S. Mason, draugai mas, nariai gaus likusius pi- 
Birštonai, M. Dvareckienė, nigus.
A. černevičienė, Savukai, j 
K. Kraučiūnas, Černienė,; 
Vitartienė, Sidarienė, Miki-, 
tai, Gabrėnas, Smalenskas, 
Čirienė, Raštikienė, Zab- 
lackienė, Bečienė, U. Sada, 
B e n e k aitienė, Valatkienė, 
Ona Stakėnas, Klimienė ir 
dar keletas vardų, kurie 
per paskutinių valandų 
spūstį nebuvo užregistruoti. 
Tai jau mūs pačių komisi
jos kaltė, ir už tai komisi
ja už klaidas ir netikslumus 
atsiprašome. t

Visiems, kurie savo eks- ačiū visiems dalyviams.

kienės, ir vis tai jos pačios 
rankų darbas. Gražūs ir 
stambūs rinkiniai buvo Ma
rie Koch, Sophie Thomson, 
Čuladienės, Berta ir Blanch 
White. O G. ir S. Danis pa
sižymėjo tuo, kad penkis jų 
eksponatus, kuriuos jie pa
dovanojo klubui, žiūrovai 
ūmai nupirko.

Viena draugė dovanojo■ua.uauj, w b j b minkštą plas. 
Kadangi tas ku-

•kurį kita draugė vietoje

Waterbury, Conn.
Jau artinasi Kovo 8 diena, 

tai yra viso pasaulio susi
pratusių moterų diena. Li
teratūros Draugijos 28 kp. 
rengiasi prie tos dienos mi
nėjimo.

Nors- Moters Diena pri
puola kovo 8, bet jai minėti 
iškilmės įvyks kovo 7-tą die
ną, sekmadieni po piėtų sa
lėje 103 Green St.

Kovo 7 d. bus laikomas 
Literatūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas. 1:30 
valandą. Bus aptarti drau
gijos bėgami reikalai, o po 
susirinkimo turėsime Mo
ters Dienos programą. Lite
ratūros D-jos moterys pa
sakys kalbas apie šių dienų 
moterų padėtį, o po tam na
tūraliste M. Svinkūnienė 
paaiškins apie maistą: ko
kios daržovės yra geriau-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

vokiečių, anglų ir amerikiečių 
ginklais ir doleriais. Prasidė
jo tamsios ir baisios lietuvių 
tautai dienos. Tik atsteigimas 
“Kapsuko Lietuvos” (t. y. ta
rybinės socialistinės Lietuvos) 
išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
sunaikinimo.

Matyt, kad ne tik Lietuvo
je, bet ir visoje Tarybų Są
jungoje jauni, aukštai išsi
mokslinę žmonės veržiasi į 
miestus, nenori pasilikti kai
me žemės ūkio darbuose. 
Panaši bėda ir Amerikoje. 
Kolegiją bei universitetą bai
gęs jaunas vyras bijos trak
toriaus “kaip velnias kry
žiaus.”

Atsimenate, aną dieną vieno 
lietuviško laikraščio redakto
rius mane smarkiai barė, kam 
aš baru Amerikos kapitalistus 
už nesvietišką pelnagrobišku- 
mą. Sakė, kad juos valdžia

DRESSMAKER & TAILOR 
1 hour Cleaning plant. 

Full or part time.
Apply

3227 Kensington vAve. 
NE. 4-9429

(17-18)

WOMAN
With recent references, 

child care, cooking, housework.
No laundry. Sleep in.

$50 per week.
WI. 7-0778 1

(17-18)

TOOL & DIE MAKERS

GRINDERS

Precision surface grinders wanted. 
Must be able to grind radii, 

contours and groves.

Also—

TOOL & DIE MAKERS

MANICURIST 
Experienced. 
Good Salary 
C CL SHOP 
PE. 5-6150.

(17-18)

COFFEE SHOP WAITRESS 
35 hours a week, 

pleasant conditions. 
Good pay.

Call VI. 3-8573. Mr. Feldman
(17-18)

Good tool and die makers needed 
at once. Experience in Lamination 

J dies preferred. Excellent hourly rate, 
overtime. Fringes include retirement 
plan, medical & hospitalization plan, 
life insurance, paid vacation & many 
others.

Apply:

MAGNETIC METALS CO.

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-24)

MISCELLANEOUS

iš

nupirko.
Didžiuma gražių ekspo- ‘

Mes savo narių tarpe tu- natų buvo privati nuosavy- 
rime keletą pražystančių, be, ir jei kas ir būtų norėję 
artistų, kaip Joną ir Sophie j juos pirkti, jų savininkai 
Thompsonus, Jean Viginie- j neturėjo noro parduoti.

^?1_ances Ghivrut. . Jie j p ma^įau eksponatų tu- 
visi turėjo po keletą pieši-1 f

nių^išstatę parodoje, ir lan-1 J 
kytojai juos tinkamai įver 
tino.

Visų nuostabai, Emilija 
Lack kur tai surado tris 
gražius aliejinius gamto
vaizdžius, pieštus buvusio 
mūsų garsaus karikatūris
to velionio Buliaus-Lumbio.

F. Rastic turėjo mozaiki
nį paveikslą, sukomponuotą 
iš spalvingų jūros dugno 
gyvūnėlių kiautų. O vienas 
man nežinomo artisto išsiu
vinėtas spalvingais siūlais 
drobėje.

Antra vaizduojamojo me
no dalis — tai reprodukci
jos Lietuvos menininkų 
darbų, atskirais paveikslais 
jr albumuose. Albumuose 

reprezentuojami visi 
rifenininkai, senieji ir da
bartiniai, kiek jų buvo ir 
yra. Čia yra ir grafikai, pie
šėjai, skulptoriai, architek-

J. A. Bekampis

Brockton. Mass.
Montello Dailės 

vasario 21 d. buvo suren
gusi “šurum-burum”, jis 
gerai pavyko. Oras buvo 
geras. Svečių turėjome vie
tinių ir iš Bostono apylin
kės.

Montello V. D. grupė, va
dovaujant A. Potsui, sudai
navo 4 dainas, kurios pub- 

i likai patiko. Rengėjai taria

sios žmogaus širdžiai ir ka nuskriaudžia juos ap-
reikia valgyti, kad negauti 
sukietėjimo arterijų. Taipgi

PRANEŠIMAI
MIAMI, ILA.

LLD 75-ta kuopa atžymejimui or
ganizacijos 50 metų veiklos rengia 
jubiliejinį banketą. Seimininkės ža
da pagaminti kuo skaniausius pie
tus. Bus ir meninė programa, su
sidedanti iš solistų, duetų ir paties 
Aido choro. Turėsime ir žymių kal
bėtojų — J. P. Millerį iš Michigano 
ir gal būt K. Petrikienę, kuri tik 
sugrįžo iš Lietuvos.

Sis parengimas įvyks Kovo 7 d., 
12:30 P. M., Lietuvių Socialio Klu-

Gl’Upė bo svetainėje, 2610 N. W. 119th St.
(16-18)

onatus klubui aukojote, 
klubas širdingai dėkoja.

Per tris parodos dienas 
užkandžiais svečius aptar
navo draugės J. Vigan, Gab- 
rėnienė, Thomsonienė, Be- 
nekaitienė, Zaivienė> Žeko- 
nienė.

Komisijos nariai: Bovi-

Grupės dainų pamokos 
įvyksta kiekvieną penkta
dienį, 7 vai. vakaro. Grupė 
kviečia, be skirtumo am
žiaus, ateiti ir prie jos pri
sidėti dainavimui.

George Shimaitis

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-os kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d., 7 vai., 
318 W. Broadway.

Visi nariai ateikite, išgirsite de
legatų raportus iš “Laisvės" dali
ninkų suvažiavimo; yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. S. Rainard (16-17)-

ELIZABETH, N. J.
Gegužės-May 8 d. L. D. P. Klu

bas ruošia banketą Walteriui ir 
Myldai Žukams pagerbti jų 35-ųjų 
vedybinio gyvenimo metinių proga, 
ir prašo šios apylinkės draugijas nie
ko tą dieną nerengti, o dalyvauti 
šiame bankete, nes 
naudingam tikslui.

Komitetas (17-18)

Miami, Florida
ALDLD 75-ta Kuopa Atžynuėjimui 

ALDLD 50 Metų Gyvavimo ir Veiklos Rengia

JUBILIEJINĮ BANKETĄ
Su visais skanėsiais, kokių tik begali būti

. Banketas įvyks sekmadienį

.Kovo 7 March, 1-mą vai. popiet
Lietuvių Socialio Klubo Salėje 

2610 N. W. 119th St.
Bus muzika, kalbės J. P. Miller iš Michigan ir 

gal bus K. Petrikienė, kuri ką tik grįžo iš Lietuvos.

Redakcijos Atsakymai
I. KI.—Jūsų nurašytuose 

eilėraščiuose per daug de
javimo apie nuovargį ir se
nėjimą. Negalėsime sunau
doti.

kraudama nesvietiškais tak
sais.

Turėjau teisintis ir gintis, 
ką tu padarysi. Dabar štai dar 
vienas mano argumentas. 
Plieno pramonės darbininkų 
unijos laikraštis “Steel Labor” 
praneša, kad 1964 metais plie
no trustas pasidarė gryno pel
no (apmokėjus visus taksus) 
net $870,000,000!

Tai bent aukso krūva “val
džios nuskriaustai” Amerikos 
parazitijai maitintis!

Nežinau kito įžymaus ame
rikiečio, kuris būtų skaudžiau 

i suvylęs Amerikos pažangiąją 
visuomenę, kaip Aukščiausiojo 1 
teismo narys Felix Frankfurte-! 
ris, kuris praėjusį pirmadienį 
mirė sulaukęs 82 metų am
žiaus. Kai jį 1939 metais prez. 
Rooseyeltas paskyrė į Aukš
čiausiąjį teismą, jis buvo gar
sus liberalas ir susilaukė daug 
garsių aplodismentų. Ir pra
džioje laikėsi gerai, rėmė ge
rus, žmonėms naudingus su
manymus. Bet paskui pradėjo 
dešinėti ir paskutiniais kele- 
riais savo tarnybos metais jau 
buvo tapęs reakcijos įrankiu 
jos kovoje prieš darbo liaudį.

Gaila, kai žmogų amžius ši-

Philadelphia. Pa.
Padėkos žodis už 

gausią paramą
Jonas Kaspariūnas

Philadelphijos prisiuntė 
šimtą dolerių Lietuvių Ko
mitetui Kovoti fašizmą. Tai 
yra stambi parama nuo vie
no asmens. Lietuvių Komi
tetas tinkamai ją sunaudos 
vesti kovą prieš tuos Ant
rojo karo prasikaltusius, 
kurie gyvena tarpe mūs, 
kaip tai Mečys Paškevičius, 
Antanas Impulevič i u s ir 
Lionginas Jankauskas. 1

Man yra žinoma iš d. 
Kaspariūno pare i š k i m o, 
kad jis buvo žiauriai 
persekiotas ir kankina
mas kalėjime 1925 me
tais Lietuvoj, kuomet daly
vavo darbo žmonių judėji
me prieš išnaudotojus. Tų 
kankynių jis negali pamirš
ti! Jis mums sako: ‘Nega
liu kaip asmuo daug veikti, 
bet tegu mano sunkiai už
dirbtas doleris padeda jūsų 
komitetui, kuris gerai or
ganizuotas veikti prieš tuos 
jinai pagamins “salad” iš 
tokių daržovių, kurios yra 
kiekvienam žmogui reika
lingos. ,

Jinai sukombinuos ir “so- 
I niekšus, kad jie būtų išde- 

• portuoti iš Amerikos”.

CLASS NOW FORMING 
Humble-Esso Service Station Retail 
School. Eight weeks PAID training. 
Several excellent locations will be 
available this spring and summer. 
Investment necessary. Don't miss this 
fine opportunity to be an independ
ent businessman under the Esso sign 
of Happw Motoring. Call OL. 6-4451, 
Wilm., Del. Day or Evening.

NOW OPEN 
SIMPKINS ONE-HOUR 

. MARTINIZNG
The most in dry cleaning

JOS. & LUCILLE, Props.
9 E. Red Bank Avenue 

Woodbury, N. J.

Open Mon. & Sat. 8 to 6
Tues. Wed. Thurs. & Fri. 

8 to 8

We Give Green Stamps

FASTNACHT 
is

DONUT DAY

Tuesday, March 2nd

Fastnacht or Donut 
the Lenten season 

is an observance of a grand old 
Traditionally, on this day,

Day ushers 
each year.in 

It 
custom.
happy households grace their tables
with donuts to mark this final 
festive occasion before Lent.

UZ
Dar kartą tariame dėkui 

; 100 dolerių.
Lietuvių Komitetas
Kovoti Fašizmą,
B. F. Kubilius,
Pirmininkas

. DAWN DONUTS invites you to 
i celebrate Donut Day. Try our varie- 
, ty of yeast raised donuts. They’re 
i just like mother’s. You may celeb- 
i rate in your own home with Famous 
1 Dawn Donuts.

jis ruošiamasi • ’, • j*-(taip nuskriaudžia. . .

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Kovo-March 8, 2:30 
popiet. Visi nariai būtinai dalyvau
kime. Turime daug svarbių rei
kalų apkalbėti ir prisirengti Drau
gijos 50-ųjų metinių jubilliejui atžy- 
ti, kuris įvyks Balandžio-April 4 d. 
su. banketu-pietumis ir su programa.' 
Taipgi turime ruoštis senų daiktų 
išpardavimui, kuris įvyks gegužės 
18-19 dienomis.

^Jaskevičius, sekr. (17-188)

IŠNUOMOJAMA
Pliažas prie Ežero dėl puotų ir piknikų.
Galite maudytis ežere ir plaukioti valtelėmis.
Yra ir Teatro sale su 250 sėdynių, ir vieth. šokiams, 20 x 30.
Sekmadieniais atdara, per ištisų vasarų, įskaitant ir liepos 4-ų

(4th of July holiday). <
Randasi H5 mailių nuo Brockton Capeway, Buzzards Bay.
Galima naudoti plokštelė,s. Nemokama vieta niašinoins.

Lake Theatre, Monponsett, Mass,
JONAS USTUPAS (USTON) SAVININKAS

Rašykite: John Uston, P. O. Box 62, MONPONSET, MASS; 02350.
Tel. 293-8577.

PANAIKINS UŽSIENIO 
SPAUDOS ADRESUS

Washingtonas. — Iki ko
vo 15 dienos bus sudeginta 
visi adresai, kuriais gauna
ma iš užsienio komunistinė 
spauda. Tai buvo adresai tų, 
kurie išpildė tam tikras 
blankas, reikalaudami, kad 
jiems siuntiniai būtų pri
statomi. Nuo dabar valdiš
kos įstaigos nelaikys adresų 
tų, kurie gauna spaudą iš 
užsienio.

Ieškau dėdės, gyvenančio Jungti
nėse Valstijose. Povilas Sereika, Po
vilo. Iš Lietuvos išvyko 1924 nu 
Gimęs 1889 m., Kupiškio mieste. Bū
siu labai dėkinga gavus žinių apie 
j. Genė (Povilo) KerŠanskaitė- Vi- 
reliūnienė, Kupiškio rajonas, Suba
čiaus geležinkelio stotis, Depo g. 1, 

‘ Lithuania, USSR. (17-18)

Seni žmones daugumoje 
yra uiervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

DAWN DONUTS open every day
4 P. M. til 
Donut Day. 
Sunday.

4 A. M. Open all day 
Closed Saturday. Open

Retail Dept. 2120-2126
Sold at stores,

Visit our 
Germantown Ave.
restaurants, cafeterias, dining cars.

IMPORTANT NOTICE
MATTHEW I. SACHS

Founder, Owner and President of the
CHESAPEAKE ROOFING CO.

Since 1916, Is Pleased to Announce to His Many Friends and Customers 
the Opening of His New Firm

M. I. SACHS & SON ROOFING, INC.
Specializing in Service for the Home & Industry
M. I. SACHS & SON ROOFING, INC.- 

Former Owner of Chesapeake Roofing Co.
Call 542-4142. 3401 Reisterstown Rd., at Park Circle, Baltimore, Md.

ne-
Is-

Auga Ispanijos ir 
Kubos prekyba

Havana.. 1964 metais, 
paisant JAV politikos,
panijos ir Kubos prekyba 
siekė virš $100,,000,00.

Šiemet abiejų šalių preky
ba dar padidės. Ispanija iš

Kubos perka tabaką, vai
sius, medų, mineralus ir 
cukrų.

Kuba iš Ispanijos gaus 
naujų žvejybai laivų, pre
kybos., laivų, žvejybai laivų 
šaldytuvų ir iš Pegaso fab
riko autobusų ir sunkveži- 

i mių.

5 pr.-rfLaisvė (Liberty)— Antrad., kovo (March) 2, 1965 *



Klausimai ir
Atsakymai

Klausimas: Aš atvykau 
į JAV-as prieš trejus metus 
su vizitoriaus viza. Praė
jus šešiems mėnesiams po 
atvykimo, susitikau vyrą, 
Amerikos pilietį, už kurio 
ištekėjau, kai mano viza dar 
galiavo. Po to aš pakeičiau 
savo statusą ir pasidariau
legalia nuolatine JAV-ų gy
ventoja. Ar aš galiu pasi- 

tų nuo mano atvykimo į 
JAV-as dienos?

Atsakymas: Ne, jūs turė
site ilgiau laukti. Nors ir 
yra tiesa, kad penkerių me
tų periodas reikalaujamas 
natūralizacijai yra suma
žintas ligi trejų metų Ame
rikos piliečių žmonoms, tre
jų metų periodas tačiau ne
prasideda nuo atvykimo
datos, bet nuo tos dienos, 
kai legalus nuolatinis apsi
gyvenimas JAV-ose buvo 
leistas, su sąlyga, žinoma, 
kad vedybos jau egzistavo 
tuo metu. Kai žmonės at-
vyksta kaip legalūs nuola
tiniai gyventojai ir veda vė
liau. trejų metų periodas 
prasideda nuo vedvbų da
tos. Jūs rasite smulkių apie 
tai ir kitus panašius rei
kalus informacijų knygelė
je “Kaip pasidaryti JAV-ų 
piliečiu.” Ją galima gauti 
už vieną dolerį Amerikos 
Tarybos Tautų Tarnybai 
ištaigoje, 20 West 40th St., 
New York, N. Y. 10018.

Klausimas: Aš atvykau 
į JAV-as su studento viza 
ir ką tik gavau mokslo 
laipsnį. Universitetas, ku
ris davė man laipsnį, man 
pasiūlė vietą kaip moksli
niu tyrimų asistentas. Aš 
labai norėčiau pasilikti 
JAV-ose nuolatiniai. A r 
yra galimybė tai sutvarky
ti? Aš,atvykau iš krašto 
su peprpildyta kvota.

Atsakymas: Pagal imi
gracijos įstatymą užsienie-
tis gali paleisti savo statu
są nuo laikino j nuolatinį 
gyventoja be išvykimo iš 
krašto tik tada, kai kvotos
numeris yra tuč tuojau lais
vas. Nors jūsų krašto kvota 
yra perpildyta, jūs galite 
ieiti į grupę žmonių, galin
čių gauti pirmą pirmenu- 
mą, kuris pagal įstatymą 
vra leistas tik ypatingai iš
lavintiems užsienie č i a m s, 
kuriu pasi tarnavimai yra 
labai reikalingi JAV-oms.

Klausimas: Mano tėvas, 
naturalizavesis Ame r i k o s 
pilietis, prieš kiek metų 
grižo i savo gimimo kraštą, 
nes ii s ture i o išeiti į pen- 
siia ir ne^alėio pragyventi 
iš savo pensiios Amerikoje, 
nebent su darbu. Po trejų 
metu iam buvo pranešta 
JAV-u Konsulato, kad jis 
prarado savo pilietybę. Jis 
tada padavė prašymą gauti 
pilietybę savo gimtinėje, 
nes nenorėjo pasilikti visai 
be pilietybės. Tačiau jis 
daug daugiau norėtų būti 
Amerikos piliečiu ir nori 
žinoti, ar jis gali vėl paduo
ti prašvma. ar faktas, kad 
jis pasidarė kito krašto pi

liečiu, tai padaro negali
mu?

Atsakymas: Nėra leng
va atsakyti j tokį klausimą 
be detalaus faktų žinojimo, 
ypač tikslios jo ekspatriavi- 
mo datos ir renaturalizaci- 
jos, ir taip pat, ar jis pada
re kitokių ekspatriavimui 
dalykų prieš gaunant iš 
JAV-ų Konsulato praneši
mą, kad jis prarado savo 
pilietybę. Visi šie dalykai 
bus nustatyti Pasų Įstaigos 

v JAV-ų Valstybės Departa-

SaujaŽiežirbų
Nors mhfių prezidentas 

Johnsonas sąvo kalba Kon- 
; gresui ir sužavėjo didelę di- 
i džiumą palies gyventojų, 
| betgi jis savo pasiaikini- 
mu, kodėl jis paliepė bom- 

1 barduoti Šiaurės Vietnamą, 
i tiek sukrėtė liaudį, kad sun
ku tai ir išreikšti. Ir už ką? 
Nagi, kad atkeršyti šiau
riečiams už Pietų Vietnamo 
partizanų užpuolimą ant

1 amerikiečių bazės. Toks 
! prezidento “pasiaiškinimas” 
man primena dar vaiku 
esant girdėtą pasakėčią apie
vilką ir ėriuką.

Už tai, žinoma, negalima 
kaltinti vien prez. Johnso- 
ną. Didžiausia kaltė tenka 
žvaigždėtiems Pentagono 
militaristams, pan a š i e m s 
į ambasadorių Maxwell D. 
Taylor, kurie apsvaigę mi- 
litarizmu.

Skaitau “Vienbėje” tūlo 
J. B. Elma ašarojimą dėl 
grįžusių iš Sibiro visokio 
plauko buvusių smetoninių 
valdininkėlių ir buvusių buo
žių, kaip sugrįžę jie nera- 
rado savo ūkių ir namų, ir 
kaip jiems sunku įsikurti, 
nes visur tik kolūkiai. Jis 
apraudoja ir buvusio kruvi
no diktatoriaus Smetonos 
seserį Julę Smetonaitę, ku
ri pargrįžusi į Tarybų Lie
tuvą iš Sibiro, kaip sena 
mokytoja, gavo senatvės 
pensiją, sklypą žemės kar
vei išsilaikyti, pašarą ir 
malkos kurui. O ką ir kiek 
gaudavo Lietuvos vargšai, 
kada jos brolis valdė Lietu
vą? Sunkių darbų kalėji
mus!

•

Ar galima kur rasti dides
nius raketierius, kaip viso
kie mūsiškiai Lietuvos “va
duotojai”? Per 20 metų jie 
visokiais būdais ir suktybė
mis iškaulijo iš lengvatikių 
SU- milijono dolerių. Ir ką 
jie šiandien turi tiems leng
vatikiams už iškaulytus mi
lijonus dolerių? Apart pur-
vinimo ir šmeižimo tarybi
nės ' Lietuvos, nieko dau
giau.

I. Vienužis

Išimtos smegenys 
buvo gyvos

Amerikoje, Cleveland© li
goninėje beždžionės “Re
zus” smegenys, išlaikytos 
visą dieną atviros ant labo
ratorinio stalo liko gyvos. 
Žinoma, smegenims buvo 
tiekiamas kraujas ir mais
tingasis skystis, jų veikla 
buvo kontroliuojama elekt
ros srovėmis, panaudojant 
encefaloorafa. Smegenų 
srovių kreivės nesiskyrė 
nuo normalių gyvųjų sme
genų kreivių. Dargi smege
nys reagavo i kai kurius 
garsus, nepalietus klausos 
nervų.

Tačiau gydytojams rūpėjo 
ne sensacija, jog tokios 
smegenvs dar gali “gyven
ti” ir “jausti”, o visiškai 
naujos galimybės panaudoti 
jas bandy m a m s. tiriant, 
kaip vaistai veikia smege
nis, kaip veikia medžiagų 
apykaita, kaip smegenys iš
skiria chemines medžiagas.

Corpus Christi, Texas.— 
Sulaukęs 78 metų amžiaus 
mirė vyskupas Mariano S. 
S. Garriga.

mento. Tokio nustatymo 
pradžiai jūsų tėvas turėtų 
patiekti prašymo formą, 
gaunamą iš Konsulato, ir 
tada jiems duoti visas rei
kalaujamas informacijas.

ACNS

Baisių mūšiu 
Okinawoje sukaktis

Okinawa gausiai 
aplaistyta krauju

Dabar spaudoje dažnai 
i matome minimą Okinawos 
salos vardą, nes saloje 
Jungtinės Valstijos yra 
įrengę milžiniškus karo or- 
laivyno orlaukius ir karo 
laivyno bazes. Sala yra tik 
apie 300 mylių nuo Kinijos, 
tai dabartiniai lėkt u v a i 
mažiau kaip į pusvalandį 
gali pasiekti Kiniją.

Okinawa yra į pietrytus 
nuo Japonijos, tai viena iš 
jai priklausančių Ryukyų 
salų grupės. Pirm Antrojo 
pasaulinio karo Japonija 
ją buvo pavertus į “neįvei
kiamą” tvirtumą. Ir iš tie
sų, tai buvo baisi tvirtuma. 
Japonai saloje turėjo dau
gybę požeminių įrengimų, 
gerai užmaskuotus orlau
kius ir apie 80,000 armijos 
ir orlaivyno vyrų. Taipgi 
tvirtumos jėgoms padėjo 
karo laivynas.

1945 m. balandžio 1 dieną 
Jungtinės Valstijos ten iš
kėlė dvi marininkų divizi
jas ir prasidėjo žiauriausia 
kova už užvaldymą salos, 
kuri tęsėsi iki birželio 21 
dienos, tai yra, beveik per 
tris mėnesius. Mūšių metu 
abidvi pusės iškėlė vis nau
jų naci rū tinimų.

Per visą mūšių laiką iš 
Japonijos pusės dalyvavo 
120,000 pėstininkų ir lakū
nų. Užmuštais ir sužeistais 
ji neteko 110,000, o likusių 
7,400 buvo suimta į nelais
vę. Japonija ten, be kitos 
technikos, neteko 7,830 lėk
tuvų, 16 nuskandintu karo 
laivų, jų tarpe didžiausio 
šarvuočio “Yamato”, 40,000 
tonų įtalpos. - • • į

Jungtinės Valstijos paė
mimui salos vartojo 180,000 
pėstininkų, lakūnų ir jūrei
vių. Jos užmuštais ir su
žeistais neteko 49,150 žmo
nių, 763 karo lėktuvų, 36 
karo laivų nuskandintų, ir 
369 laivai buvo sugadinti.

Štai kokia baisia kaina 
paėmė Okinawos salą, kuri 
viso turi tik 454 kvadrati
nes mylias.

Ir dabar yra žmonių, ku
rie neatsižvelgia į tai, kad 
dabar yra dar moderniškes- 
ni ginklai, jau nekalbant 
apie baisiuosius atominius 
ginklus, stoja už karą. 
Jie pamiršta tas pamokas, 
kurios buvo gautos Korėjo
je, kurios rodo, kad dabar 
negalima karų laimėti, kad 
negalima kitoms šalims sa
vo valią padiktuoti.

D. M. š.

Hacketstown, N. J. — 
Bergen Machine & Tool Co. 
“išdumpino” 2,009 galionų 
nuodingo vandens ir Brook 
žuvų perykloje užmušė virš 
10,000 jaunų upėtakių žu
vų.

MOTERS DIENOS MINĖJIMAS
Niujorko Lietuvių Moterų Kultūrinis Klubas

RENGIA PIETUS
Sekmadienį, Kovo 7,1965

1-iną vai. popiet

“Laisves” Salėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Įžanga — $2.00
Širdingai kviečiame visos apylinkės visuomenę 

kartu su Klubietėmis praleisti šią dieną kultūriškai. 
Apart pietų, bus meninė programa, kurią atliks Aido 
choras, kvartetas ir solistės, vadovaujant Mildred 
Stensler.

New Jersey naujienos
Kaip jau žinoma, praėju- 

! siais metais AFL-GJO New
(Jersey konvencijoj įvyko 
skilimas tarp buvusių AFL 
ir CIO. Skilimo priežastis 
buvo ta, kad įvykusioj vie
nybės konvencijoj preziden
tas Meany įsakė, kad tos 
dvi organizacijos turi susi
vienyti. To nepadarius, abie
jų organizacijų čarteriai bus 
atimti ir jos bus perorgani
zuotos.

Po ilgo trynimosi vieny
bės konvenčija įvyko. Kol 
CIO sutiko eiti į vienybę su 
AFL, tai CIO išsiderėjo, kad 
jie vienybės konvencijoj tu
ri gauti dvi viceprezidentų 
vietas suvienytoj organiza
cijoj, kas ir buvo padaryta.

Pagaliau, kuomet įvyko 
pirmoji konvencija, kaip su
vienytos organizacijos, tai 
toj konvencijoj AFL, turė
dama didžiumą, panaikino 
tas dvi viecprezidento vie
tas, sulaužydama sutartį ir 
išstumdama CIO iš N. J. 
valstijos AFL-CIO komite
to. Tačiau CIO šalininkai 
su tuo nesutiko, jie apleido 
konvenciją ir atlaikė savo 
konvenciją biskį vėliau, pa
likdami tuos pačius narius, 
kurie buvo vicepreziden
tais — Jacobsoną preziden
tu ir Leonardį sekretoriu- 
mi-iždininku. Metinės algos 
paskyrė po $10,000, ir pasi
vadino Inrustrial Union 
Council.

•Reikia pripažinti, kad, jfei 
bent kur nors matėsi įsi
maišymas į kokį nors orga
nizuotų darbininkų klausi
mą, tai jį atstovavo IUC, o 
labai retai pasirodė AFL.

Kad IUC yra veikli, tai 
parodo ir tas faktas, kad 
per porą metų į JAV Kon
gresą jau, pateko 3 unijos 
nariai-^IUCi šalininkai.}

Suprantama,1 tokia padė
tis visuomet tęstis: negali. 
AFL-CIO prezidentas Mea
ny įgaliojo savo atstovą (tą 
patį padarė ir New Jersey 
AFL-CIO, paskirdama savo 
atstovą), kad'išdirbtų pla
nus, kad imti atgal IUC ir 
kad toks planas būtų pada
rytas iki vasario 15 d.

Planas buvo pagamintas 
beveik ant tų pačių princi
pų, kaip ir pirmasis — kad 
vienybės konvencijoj būtų 
duotos CIO dviejų vicepre
zidentų vietos.

Bet kai įvyks reguliari 
valstijos konvencija, tai ji 
padarys taip, kaip didžiuma 
nutars. Atrodo, kad nutars 
taip, kaip nutarė praėjusi 
konvencija — tą sutartį pa
naikins.

Sakoma, kad IUC princi
pe tą psiūlymą priėmusi ir 
nutarusi važiuoti į Floridoj 
laikoma Aukščia u s i o s i o s 
AFL-CIO Tarybos susirin
kimą ir ten visą reikalą iš
rišti.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!

Širdingai kviečia, (|Clubietes

Kaip tą klausimą i š r i š, 
ateitis parodys.

Šiuo laikotarpiu vyksta 
labai daug žiaurių krimina- 
lysčių. Pajūrio miestuke 
namuose peiliu nužudytos 
13 metų mergaitė ir jos mo
tina.

Union srity ant kelio 22- 
ro nužudytas valgyklos sa
vininkas.

'Netoli tos vietos, palei 
krūmus, kas tai atvažiavo 
automobiliu, sustojo ir jį 
padegė. Kuomet atvažiavo 
policija ir ugniagesiai, tai 
rado žmogaus lavoną jau 
apdegusį. Iš popiergalių 
patirta, kad tai apdraudos 
mokesčių kolektorius užmuš
tas, atvežtas netoli namų ir 
uždegtas. Įtariamas negras 
policijai pasidavė, bet prie 
kaltės neprisipažino. Nors 
jį paleido, bet vis tiek jį 
seka.

Per trumpą laiką taip

Aukšto teisėjo laiškas
žemiau telpa teisėjo laiš

kas N. Y. Timesui. Išvertė 
A. Gilmanas.

Senatorius Dirksen vė
liau sakė, kad jeigu jis da
rytų nuospre n d ž i u s dėl 
Vietnamo, tai jis darytų 
taip, kaip prezidentas John
son kad daro. Be abejo, kad 
didžiuma žmonių, kurie rė
mė respublikonų kandida
tą į prezidentus pereituose 
rinkimuose, sakytų tą patį. 
Bet ne dėl tokių nuospren
džių kaip šie, mes išrinko
me prezidentą Johnson.

Nors sakyta, kąd jis ne
nori platesnio karo, bet: jis 
karą plečia. Tas karas dar 
nei paskelbtas,, nei. išaiškin
tas. Kad. mes turime kaip ir 
duodame nuostolių tame 
kare, tas dar neišaiškina 
nuosprendžio plėsti karą. 
Sena pasako apie gynimą 
žmonių laisvės prieštarauja 
žinomiems faktams.

Pietų Vietnamo žmonės 
neturi nieko su pasirinkimu 
vyrų, pasiduodančių vieti
niams militaristams, kurie 
turi trumpą autoritetą Sai- 
gone. Aišku, kad mes ban
dome apginti šiuos vyrus ci- 
viliame kare. Visai neaišku, 
kad mes giname kieno nors 
laisvę.

Jau pereitą vasarą Wal
ter Lippmann sakė: “Tiesa, 
kuri slepiama nuo Ameri
kos žmonių, yra, kad Saigo- 
no valdžią remia gal būt tik 
ne daugiau kaip trisdešim
tas procentas visų žmonių 
ir kad ji kontroliuoja ne 
daugiau ketvirtadalio teri
torijos.”

Iki mes neįsikišome į civi
linį karą, Pietų Vietnamui 
nesimatė įsikišimo pavo
jaus iš lauko. Net ir dabar 
vienatinė svetima armija 
pietų Vietname yra Ameri
kos armija.

Nėra aišku, ar mūsų rė
mimas Saigono vadų jiems 
gelbsti. Tos šalies žmonės 
jau seniai persisotino baltųjų 
valdžiomis, susidariusiomis 
iš baltųjų iš Vakarų. Jeigu 
tik jiems galima, jie nepasi
duos valdžiai politikierių, 
kurie gauna paramą iš bal
tųjų.

Senatorius Church, kuris 
yra Užsienio Reikalų Komi
teto narys, kuris žino Sai- 
goną, sakė: “Didelė ameri
kiečių intervencija yra dide
lis kryžius Saigonui vilkti. 
Žmonės, kurie kovojo taip 
ilgai ir sunkiai išlaisvinti 
savo šalį iš po baltųjų prie
spaudos, vargiai matys kiek

I pat buvo apiplėšti 4 bankai. 
Ir plėšikai nepagauti.

Mažesni įsilaužimai į stu- 
bas ir krautuves — jau pa
prasti naktiniai įvykiai. Ne
ras ti automobilio, palikto 
gatvėje, irgi nenaujiena.

Union County prokuroro 
raštinės detektyvo duktė,17 
metų amžiaus, neparėjo iš 
mokyklos per 11 dienų. 
Mergaitė, išeidama į mo
kyklą, buvo linksma ir sa
kiusi, kad būsianti namie 
10:30 vai. vakare. Kas su 
ja atsitiko, niekas nežino.

Ieškoma jos labai smar
kiai, net Kanadoje. Ji tu
rėjusi su savimi $70.

To paties miestuko Gar- 
woodo policijos višininkas 
raportuoja, kad tuo pačiu 
laiku ir tokių pat metų din
gusi ir kita mergaitė. Ma
noma, kad jos yra kur nors 
išvažiavusios abi sykiu.

Pirmutinės mergatės tė
vas, gavęs kiek nors žinių 
apie savo mergaitę, išvažia
vo jų ieškoti.

Ignas

skirtumo tarp prancūzų ir 
amerikonų unifirmų, nežiū
rint, kaip mes neaiškinsime 
mūsų ten buvimą. Drastiš
kas sumažinimas amerikie
čių personalo Saigone pa
gelbėtų, jeigu dar ne pervė- 
lu.

Prezidentas vėliau sakė: 
“Istorija ir mūsų pačių pa
sisekimai uždėjo... ant mū
sų pečių pamatinę atsako
mybę apsaugoti laisvę pa
saulyje”. Nuomonės apie 
laisvę skiriasi Mums dau
giausia reiškia civil i n ė s 
teisės ir laisvė, įskaitant 
žodžio laisvę ir teisę balsuo
ti. Daugeliui žmonių»kitose 
šalyse daūgiausia ' reiškia 
ekonominė laisvė.

Niekas mūsų neįgaliojo 
uždėti kitiems pasauly mū
sų laisvės kokybę. Ir mes 
neturime galios tą atsiekti. 
Aš manau, kad mes tęsia
me intervenciją į Pietryčių 
Aziją daugiausia todėl, kad 
mums sunku prpisižinti, 
kad mes klystame. Mes tu
rime palikti Pietryčių žmo
nes ramybėje rišti skirtu
mus su savo kaimynais. Jei
gu jie nori komunistų dik
tatūros, mes nesame įgalio
ti juos stabdyti nuo to. Jie 
negali padauginti branduo
linio karo pavojų. Mes pa
didiname są pavojų plėsda
mi dabartinį karą.

Jei bent karas pasibaigtų 
branduoliniu visų išnaikini
mu, jis turės baigtis de
rybomis. Nors preziden
tas nepasisakė aiškiai, ko 
jis nori, bet atrodo, kad jis 
linkęs atidėti derybas iki 
tada, kai jis bus užtikrintas 
gauti tą, ko jis nori. Kadan
gi mes nesame vienatinė ga
lingoji jėga, niekas nerodo, 
kad tokš laikas kada nors 
ateitų.

Henry W. Edgerton,
Senior Circuit Judge of 
United States court of 
Washington, [Appeeals 
February 16, 1965

Pekinas. — Vasario 24 d. 
JAV karo lėktuvai du kar
tus lakstė virš Kinijos teri
torijos.

WILLIAMSBURGE

“LAISVĖ” GAUNAMA

sekamose stotyse:
Grand St., k. Union Avė. 
Hewes St., k. Broadway 
So. 2nd St., k. Hooper St.

6 putl.-Ui.vs (Liberty)- Antrad., kovo (March) 2,1965

Pasimatysime 
sekmadienį

Būkime visi Kovo Aštun
tosios minėjime. Tai bus 
sekmadieni, kovo 7 d., 1 vai. 

popiet, “Laisvės” salėje.
Moterų klubo gaspadinės 

ruošia pietus, o valdyba rū
pinasi programos sudary
mu. Aido choro mokytoja 
Midred Stensler sako, kad 
aidietės gražiai pasirodys 
su dainomis. Bus svečių iš 
toliau, kurie supažindins 
mus su Kovo Aštuntosios 
minėjimu kitose šalyse. Ži
noma, bus ir vienas-kitas 
vietinis kalbėtojas.

Taigi—pasimatysime sek
madienį.

Klubo Valdyba^ 
.4- 

Dėmesio Brocktono irr 
Apylinkes Lietuviams

Šioje laidoje pastebėsite 
skelbimą — Išnuomojama 
LAKE THEATRE, Mon- 
ponsett, Mass.. Tai puiki 
proga lietuviams panaudoti 
tą vietą piknikams ir kito
kiems parengimams.

Savininkas yra lietuvis, 
Jonas Ustupas (Uston). Jis 
atvyko į Brocktono miestą 
prieš 65 metus, dar būda
mas penkiolikos ‘metų am
žiaus. Išgyveno Brocktone 
daugelį metų. Jo žmona 
amerikone. Jis prenumeruo
ja laikraštį “Laisvę” ir sp- 
ko, kad jam patinka ją 
skaityti.

Jonas Ustupas jau yra 80 
m. amžiaus, pensininkas. Jo 
amatas buvo kaip operato
rius filmų mašinos, ir daug 
patyrimo turįs teatro veik
loje. Linkime jam daug sėk
mės jo dabartiniame užsiė
mime. — L. K-te.

TSRS LEIDO ŽYDAMS' 
KERTIS MATCUS

Maskva. — Tarybų Są- 
jungo vyriausybė Maskvo
je leido dviems žydų sina
gogoms keptis “košernus” 
matcus Velykoms. Kasdien 
jos iškepa po 1,600 svarų, o 
iki “passoverio” (velykų) 
iškeps apiie 45,000 tonų-a 
pakankamai visiems norin
tiems. Už kilogramą (uu 
svarus ir penktadalį) nu
statė kainą 1 rublį ir 40 ka
peikų ($1.55).

Santiago. — Čilės respub
lika atnaujino diplomati
nius ryšius su Bulgarija. ’

PRANEŠIMAI
DĖMESIO!

Visais ALDLD Centro Rei
kalais prašome skambinti 
sekamu telefono numeriu: 

835-1032 
—Jonas Grybas,

Centro Kom. Sekr.
(16-17)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas/^ 

jvyks antradieni, kovo 2 d., 7:30 vajL’ 
vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 LT 
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt.

Valdyba (16-17)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, kovo 3 d., 7:30 vai. vak., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Kviečiame visus kuopos na
rius ateiti j susirinkimą, ir kuriems 
jau laikas duokles užsimokėti, atei
kite ir užsimokėkite. Dividendai 
mokami tik šj mėnesi, vėliau būsite 
suspenduoti. Stenkimės gauti naujų
narių. P. B., prot. sekr. (16-17)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

jvyks kovo 9 d., 2 vai. popiet, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avė.

Prašome visus narius ateiti su
sirinkimam 
uždavinys.

Nepamirškite vaišių — užkatįJĮ 
džiausime, pasikalbėsime. Ateikite.

Valdyba (17-18)

Tai mūsų svarbiausias




