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^ekmadienį 
vanoja Matulionį 
I:> vertas!

— Rašo R. Mizara —
l

Visas pasaulis širdingai svei-[ 
kiną tarybinius kosmonautus— 
Pavelą Beliajevą ir Aleksejų 
Leonovą, taipgi amerikinius 
astronautus — Virgil I. Gris
som ir John W. Young.

Jie atliko didelius žygius 
erdvės užkariavimo srityje.

Ir tarybiniai, ir amerikiniai 
mokslininkai “turi akį“ ant! 
Mėnulio. Vieni nori, kad jų ‘ 
pasiuntinys pats pirmasis at-Į 
sistotų ant Mėnulio, kiti- 
ją-

Moksle, kultūroje, ekono
mikoje lenktyniavimas — svei-, 
kiūtinąs. Vieni kitiems ture-į 
tu padėti.

i

DU JAV ASTRONAUTAI TRIS KARTUS APSKRIDO ŽEME
Apsiginklavimas baisiai 

naikina šalies turtą
B e m bolt” raketų buvo didelis 

Price, pasiremdamas Kon- skandalas Washingtone ir 
greso General Accounting | net Londone.

I Office dokumentais rašo, 
kad per metus iš 100 bilijo
nu doleriu valdžios biudže
to JAV apsiginklavimui iš-

I leido daugiau kaip pusę. Jis

Washingonas.
Price,

—kad lijonai dolerių išleidžiami 
gaminimui ginklų, kurie 

----- pirmiau “pasensta”, negu 
I būna pagaminti.

’ ------- 1 Apsiginklavimo užsaky- 
. . ' . . x . mai eina per JAV Gvnybos• Deja, karo pavojus visa tai Į , , .

ardo, neleidžia susitarti. | Seki etOl lailS Robei to ^0- 
Pagalvokime, koks moksli-1 Namaros rankas. Jis užsa- 

ninkui gali būti smagumas ko gaminti ginklus, jis ir su- 
mislyti apie Mėnulio pasieki-, laiko. Autorius nurodo, kad 
mą, kai jis skaito laikraš- dažnaį vienos ar kitos kom- 
Vietnamo pilietiniame kare; Ponijos ginklai pasensta , 
naudojamos nuodingos dujos i kada ta kompaniia mažiau 
žmonėms nuodyti. Tai drebina turi Kongrese ir Pentagone 
pasaulį.

Ir' kaip keista, kai atsisto
ja Washingtone valdžios žmo
gus ir visa tai teisina!..

Matot, ne “jie” j
o mes prieš “juos” dujas lei
džiame, ir jų miestus griauna
me !. .

užtarėjų.
1962 meais gruodžio 31 

’ dieną McNamara įsakė su- 
prieš mus,, laikyti gaminimą “Skybolt”

Lietuvoje stropiai ruošiama
si rašytojos, žemaitės 120- 
osioms gimimo metinėms at
žymėti.

Sudarytas specialus komi
tetas, kuriam vadovauja įžy
musis rašytojas A. Gudaitis- 
Guzevičius.

Andai rašytojas laiške pra
šė, kad amerikiečiai lietuviai, 
kuriems teko proga žemaitę 
susitikti, su ja šnekėtis, pa
rašytų savo atsiminimus ir 
siųstų juos į Vilnių Komitetui.

žemaitė į JAV buvo 
kusi Pirmojo pasaulinio 
metu ir čia gyveno iki 
pabaigos.

Yra nemaža žmonių, 
jusiu progą su rašytoja 
tikti, kalbėti, ją giliau pažinti.

Būtų gerai, kad tokie žmo
nės išklausytų A. < 
Guzevičiaus prašymo.

atominių raketų, nors jų 
gaminimui jau buvo kompa
nijai sumokėta $400,000,000, 
o gaminti “Minuteman” ra
ketas. Kaip žinia, dėl “Sky-

■{?

Grissom ir V. Young 
jaučiasi gerai

Cape Kennedy, Fla. — | mylių nuo Žemės aukščio ir 
Kovo 23 dieną Jungtinių ! už 300 myliu su parašiutu 
Valstijų erdvių užkariavi-. Atlante, nusileido. Tada visa 
mo specialistai iššovė erd-1 operacija, tai yra, nuo jo iš- 
vių laivą, kuriame buvo du j šovimo iki nusileidimo

Vietname Jungt. Valstijos 
vartoja gazus

! 1964 m. vasario 18 dienos
[General Accounting Office i vių mivą, nuname uuvu nu, swunv hm huohch 

dokumentai rodo, kad buvo I astronautai, Virgil I. Gris-1 ko tik 15 minučių, 
sulaikyta gaminimas rakė- som ir John W. Young, 
tų, kurių gamybai jau buvo 
išleista $300,000,000.

Bern Price paduoda apie 
tuziną tokiu faktu. Žinoma, 
jis apgailestauja tik tiek, 

[ kad šimtai milijonų dolerių 
buvo išleista į 

ginklų, kurie pirmiau “pa
seno”, negu buvo pagamin
ti.

tru-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė at
skleidė, kad Pietų Vietname 
yra vartojami gazai prieš 
partizanus. JAV vyriausybė 
.sako, jie du kartus buvo pa
vartoti 1964 m. gruodžio 
mėnesį ir kartą 1965 metų 
sausio mėnesį.

Tai buvo “ašarų ir užmig
dymo gazai”, kurie skaito
mi “nepavojingais”. Pasau-

t- a i j • i AtgarsiaiJie per 4 valandas ir 54 j
Į minutes tris kartus apskri- j JAV specialistai sako,

I do Žemę ir nusileido į At-i kad oro laivas (“Gemini”)
lanto vandenyną Bahama buvo 7,000 svarų. Astronau- 
salų srityje. Iš vandens jų I tai skrido jame tik gulėda-; 
oro laivą ištraukė karo lai- mi. Sako, kad oro laive bu- lyje dar nebuvo vartojami 

vo daug svarbių įrengimų, gazai nuo Pirmojo pasauli-
Jungtinių kas ateityje pasitarnaus nio karo. Gazus skleidė iš 

kuria- žmogaus pasiuntimui į Mė- 
Pir- nulį.

Tikrumoje visokių ginklų J miau keturi astronautai pa
gaminimas — lenktyniavi- vieniai skraidė aplinkui Že
mas apsiginklavimo srityje, mę. 
tai yra mūsų šalies ir kitų 
šalių žmonių nelaimė. Gink- spalio 12 dieną Tarybų Sa
lų gaminimas gula sunkia ■ jungos viename oro laive 
našta ant gyventojų: pini- j trys kosmonautai skraidė 
gai ir energija eina jų ga
minimui. Paskui jie naiki
nami ir jų vieton nauji, dar 
galingesni gaminami, kilo
me tą energiją ir pinigus

gaminimui vas.
Tai pirmas 

Valstijų oro laivas, 
me buvo du žmonės.

Kaip žinia, 1964 metų

baisius napalmo chemikalus 
ir gazus. Po telegramomis, 
tarp pasirašiusių, yra var
das ir Noel-Bakerio, Nobe
lio dovanos laimėtojo.

Darbiečiai sako, kad tai 
pasibaisėtinas dalykas, kuo
met Jungtinės Am. Valsti
jos, įsivėlę į karą prieš Viet
namo partizanus, vartoja 
baisiausius chemikalus.

Maskva. — Tarygų Są
jungos spauda smerkia 
Jungtinių Valstijų gazų 
vartojimą kaip “barbariš
kiausią žingsnį”. Ji sako, 
kad JAV miliaristai ir ag
resyviai elementai visomis 
pastangomis plečia karą už 
Pietų Vietnamo ribų.

Saigonas. —Pietų Vietna
mo ir JAV bombonešiai tik 
per penkias dienas , šešis 
kartus bombardavo Šiaurės 
Vietnamo miestelius ir prie
plaukas. Miliaristai sakjo, 
kad jie bombarduos Šiaurės 
Vietnamą dieną ir naktį toT,? 
iki jis pasiduos JAV reika
lavimams.

malūnsparnių, o fronte var
tojo Pietų Vietnamo armi
jos daliniai.

Londonas.—Anglijos par
lamento darbiečiai deputa
tai protestavo prieš Jungt. 
Valstijų vartojimą gazų. Jie 
pasiuntė telegramą į Wash- 
ingtoną Anglijos Užsienio 
sekretoriui M. Stewardui, 
kuris tariasi su Johnsonu, 
kad jis griežtai protestuotų 
prieš vartojimą gazų.

Darbiečiai piktinasi JAV 
militaristų veikla, kurie 
Pietų Vietname vartoja

Iš Užsienio jau gauta 
daug pasveikinimų. Tarybų 
Sąjungos spauda atžymėjo 
JAV astronautų žygį. Cin
cinnati mieste tuo metu bu-' 
vo TSRS sveikatos reikalais 
specialistai, tai Dr. J. J. 
Ružnikovas pasveikino 
Grissomą ir Youngą su lai
mėjimu.

Sveikino JAV astronau
tus Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius U Th an
tas. Vakarų Europoje pla
čiai apie tai rašė Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos, Ispa
nijos ir Portugalijos spau
da.

Daktarai sako, kad abudu 
astronautai jaučiasi gerai

aplinkui Žemę, o šiemet ko
vo 18 dieną Beliajevas ir 
Leonovas 17 kartų apskrido 
Žemę, tai ir JAV erdvių už
kariavimo specialistai prie 

pavartojus civilinių žmonių • pasiuntimo dviejų žmonių 
reikmenų gaminimui, gerin-' stropiai ruošėsi. r 
tų žmonių gyvenimą, ir ma- i Majoras Virgil I. Grisso- 
žintų karo pavojų. Į mas jau antru kartu buvo

’ iššautas į erdvę. Pirmą kar- 
į tą jo kapsulė buvo iššauta 
11961 metų liepos 21 d. Bet 
tada jo kapsulė nebuvo pa
ruošta skridimui aplinkui 
Žemę, ji tik pasiekė 115

Sujudo J. Valstijų 
studentai

Masiniai sveikino 
TSRS kosmonautus
Maskva. — Kovo 23 dieną 

Raudonojoje aikštėje šim
tai tūkstančių žmonių karš
tai sveikino TSRS kosmo
nautus Povilą Beliajevą ir 
Aleksejų Leonovą.

Ant Lenino mauzoleumo 
j buvo TSRS valdžios, partijų 
vadai ir devyni pirmiau 
skrajoję kosmonautai. Pra
kalbas sakė TSRS vadai ir 
kosmonautai.

Į Maskvą kosmonau t a i 
atvyko automobilių motor- 
kadoje iš aerodropio. Kelio
nė — 20 mylių. Visu keliu 
a b i e j o m i s pusėmis buvo 
masės žmonių, kurie karš
tai sveikino kosmonautus.

TSRS kosmonautai 
matė kitą satelitą

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos kosmonautai Povilas 
Beliajevas ir Aleksejus Le
onovas, skraidydami kos
mose erdvėje, matė kitą sa- 

atvy- telitą. Tas satelitas nuo jų 
buvo apie 900 mastų atsto
ję.

1 Kosmonautai nežino kie
no buvo satelitas, ar Tary- 

ar Jungtinių 
Mat, dabartiniu 

i metu kosmoso erdvėje 
1 skraido apie 50 satelitų. c

Vietnamo fabrikai ir 
bombardavimas

karo 
karo

ture-
susi-

1 bų Sąjungos, 
Gudaičio- • Valstijų.

O mes, Niujorko ir apylinkes 
lietuviai, 
vausime 
biliejaus 
koncerte

. . Vieta: 
Brooklyne. •

u. Prašome newjersiccius 
"jpykti.

šį sekmadienį daly-
ALDLD auksinio ju-j vienas arti 
minėjimo mitinge— 
ir prakalbose.
S c h w a b e n salė,

i

Saigonas. — “The New 
York Timeso” korespon
dentas kalbėjosi su JAV ad
mirolu F. T. Brown, kuris 
komanduoja “Ranger” lėk
tuvnešį. Nuo ’ “Ranger” 
įr “Hancok” lėktuvne š i ų 
virš 100 bombonešiu bom
bardavo Pruqui miestą.

Admirolas sakė, kad 
jie smulkmeniškai ištyrinė
jo Šiaurės Vietnamo žemė
lapį, kur yra industriniai 
centrai. Thaingu j a n e. ir 
Ungbyje yra galingi plieno 
gaminimo fabrikai, kurie 
buvo pastatyti su TSRS ir 
Kinijos pagalba, sakei 
Brown.

giu.
New Yorkas. — “The 

Worker” iš kovo 23 dienos 
padavė žinių iš apie 20 
JAV miestų, kur universi
tetų ir kitokių mokyklų stu
dentai šimtais ir tūkstan
čiais protestavo prieš rasis
tų siautėjimą.

Svarbu tas, kad išstojo ir ' 
pietinėse valstijose. Dalias 
mieste proteštavo 2,500 stu
dentų, San Antonio—350, 
Houston—virš 1,000 ir EI 
Paso—1,000.

Alabamoje laisvės 
žygis gerai pavyko
Lowndesboro, Ala. —Ko-mery mieste per dvi dienas 

vo 24 dieną Laisvės žygio sprogo šešios bombos. Kely- 
maršuotojai jau buvo atlikę je desperatai siuntė žygiuo- 
32 mylias nuo Selma mies- tojų adresu keiksmus, bet 
to, tiek pat da? buvo į miesteliuose dauguma žmo- 
Montgomerį Penktadi e n į nių žygiuotojus karštai 
maršuotojai baigs žygiavi-sveikino.
mo likusias 4 mylias ir vals-------------------
tijos sostinėje įteiks guber7 T Qninnra miKl'a 
natoriui rezoliuciją balsavi- 1 * 1 UUdW

civilinių apsaugą
Maskva.— Dabar Tarybų 

Sąjungoje civilinių apsauga 
rūpinosi tik vietinės prieš 
lėktuvų užpuolimą organi
zacijos. Dabar TSRS vy
riausybė patvarkė, kad ci
vilinių apsauga būtų cent
ralizuota ir geriau paruoš
ta.

Civilinių apsaugos virši
ninku paskirtas maršalas 
Vasilius I. Čuikovas, kuris 
kiečiai turi naftos versmių. 
1942 metais vadovavo 62-rai 
armijai, ginančiai Stalin
gradą, o 1945 metų pavasa
rį dalyvavo Berlyno paėmi
me.

Ekstra
Pasadena, Calif. — Kovo 

24 dieną Jungtinių Valstijų 
satelitas “Ranger-9” patai
kė į Mėnulį. Jis nuo žemės 
atliko apie 245,000 mylių 
kelionę. Satelite įrengtos 
paveikslų traukimo kame
ros pasiuntė į žemę arti 6,- 
000 nuotraukų.

mų reikalais.
Kaip jau buvo rašyta, iš 

Šeimos žygį pradėjo apie 
4,000 žmonių, bet antrąją ir 
trečiąją dieną maršuotojai 
turėjo išsitiesti į ilgesnę li
niją, nes kelias susiaurėjo 
tik iki dviejų linijų automo
bilių važiavimo. Ketvirtą 
dieną kelias vėl buvo ketu
rių linijų, tai ir maršuotojų 
žyginė, buvo platesnė. Jiems 
artėjant prie Montgomery 
miesto šimtai žmonių prisi
jungė. Numatoma, kad į 
miestą įžygiuos apie 8.000.

Kaip jau buvo pirmiau 
rašyta, žygyje dalyvauja ir 
daug baltųjų kunigų, mi- 
ninkiu, visokio mokslo žino- 
vų, jų tarpe 20 istorijos 
profesorių.

Visu keliu rąaršuotojus ir 
sustojimo vietose saugojo 
Nacionalės gvardijos kariai, 
o stovyklose buvo paruošti 
reguliarės armijos daliniai.

Rasistai dūko. Montgo-

PAŠOVĖ BOLIVIJOS 
PREZIDENTĄ

La Paz. — Kada prezi
dentas generolas Rene Bar
rientos važiavo automobi
lyje, į jį buvo paleista šeši 
šūviai. Keturi atsimušė į jo 
apsaugos metalinę liemenę, 

viena jį sužeidė.

veiksnių” stovįs 
asmuo skundėsi:

— Kai B. Matulionis sako 
kalbą, tai, jei nenori sudur- 
navoti, turi užsikišti ausis ar-

at- j ba bėgti iš salės laukan ! To
il kis jo liežuvis!. .

Sakiau:
—Tai koks biesas jus siun

čia Matulionio zaunų klau
syti !

Tasai Smetonos auklėtinis 
tauškia niekus ne tik apie Ta-

va-
va-

Brooklyno “Vienybė 
noja tūlą B. Matulionį, 
no j a ne beržine lapuota van
ta, o kažkokia metaline. Kad 
kerta tai kerta!

Straipsnio autorius—J. G. rybų Sąjungą, apie Tarybų 
Jis ima Matulionį n a g a n už 
andai Bostone pasakytą kvai
lą kalbą, kurią su pasigardžia
vimu išspausdino Čikagos 
jnenševikų “Naujienos.”

Anot J. G., ta kalba — “tai 
piktų keiksmažodžių ir absur
dų mišinys...”

Matulionis — “yra sveiką 
nuovoką praradęs, ką aiškiai 
rodo netikslumų ir absurdų 
gausumas...”

Matulionis — “tiktų būti 
Lietuvos Himleriu.” (“Vieny
bė” š. m. kovo 18 d.) 
į Gal jis ir tiktų būti Lietuvos 
Himleriu bet tos valandos ne
sulauks!

Lietuvą, — jis atakuoja vi
sokius padoresnius žmones, 
net ir Brooklyn© “Vienybės” 
moteris.

Bet laikraščio leidėja ir re
daktorė moka tokiems pasa
kyti. Aną metą jos išlygino 
šonus tūlam brooklyniškiam 
daktarui taip, kad tas tik 
čiaudi.

ŠIAURĖS VIETNAMO 
PROTESTAS

Tokio. — Šiaurės Vietna
mo prespublika per radiją 
protestavo prieš JAV ir Pie
tų Vienam lėktuvų atakas 
ir vartojimą gazų.

Radijas sako, kad kovo 
3—5 dienomis, iš bombone
šių buvo metama chemikalų 
pripildytos pūslės, kurios1 
nukritę sprogo ir toje srity j 
apnuodijo žmones. Vietna
mo radijas paduoda datas 
ir vietas, kur buvo metami 
chemikalai. <

o

| p Andai Sitų eilučių autoriui

Gali matulioniai ir jiems pa- 
našūs desperatai paplepėti 
ką ir kaip nori, istorijos lo
komotyvo atgal jie nepasuks.

Tarybų Lietuva jau švenčia 
savo gyvavimo sidabrinį ju
biliejų, visiškai nekreipdama 
dėmesio į tautos atplaišų 
keiksmus*

Washingtonas. — Vanda
lai sugadino 10 įžymių pie
šinių Corcoran Gallery of 
Art muziejuje. Nuostoliai 
siekia apie $200,000. Suga
dinti kelių įžymių artistų 
piešiniai.

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė konfiskavo visas 
užsienio kapitalistų naftos 
įmones, jų tarpe tris JAV 
Standard Oil Co., Socony 
Oil Co. ir Caltex Co., apie 
$300,000,000 vertės.

MIRĖ SENAS 
BOLŠEVIKAS

Maskva. — Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė vienas 
iš seniausių TSRS Kom. par
tijos narių Večeslavas A. 
Karpinskis. Jis partijoje 
priklausė nuo 1898 metų, 
tai yra, nuo partijos susior- 
ganizavimo.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
vadai siunčia daugiau karo 
laivų į Kinijos ir Vietnamo 
pakraščius. Tarpe jų plauks 
ir atominės energijos lėk
tuvnešis “Enterprise”.

Cape Kennedy, Fla. — W. 
C. Schneider, “Gemini” pro
jekto direktorius, sako: Ir 
pavykus “Gemini” žygiui 
JAV vis dar atsilikusios 
nuo Tarybų Sąjungos.

Washingtonas. — Georgei 
Bali, JAV Valstybės sekre
toriaus pavaduotojas, sako,< ną JAV ir Pietų. Vietnamo 
kad Prancūzija kenkia JAV bombonešiai vėl bombarda- 
planams pietryčių Azijoje, vo Šiaurės Vietnamą.

Saigonas. — Kovo 23 die-
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Piety Vietamo karas vis baisėja
• - PREZIDENTO JOHNS ONO įgaliotinis ambasado
rius generolas Taylor pareiškė, kad karas Pietų Vietna
me eina prie sprendžiamojo punkto, kad dabartiniai 
iš oro puolimai Šiaurės Vietnamo, kurie skelbiami vie
šai, yra tik menkniekis palyginus su tuo, ką mes turime 
dėl Š. Vietnamo ateityje”. Jau leidžiama oro jėgoms be 
aukštosios komandos įsakymo ieškoti Šiaurės Vietname 
strateginių punktų ir juos sunaikinti! Vadinasi, vietoje 
kalbėjus apie karo baigimą, kalbama apie jo sistematiš- 
ką/ jplėtimą.
° '• Pradžioje šios savaitės spaudoje pasipylė dar baises
nės žinios iš Vietnamo ir Washingtono. Iš Vietnamo pra
nešta, kad ten vartojamos dujos (gazai) prieš partiza- 
Auš1. Bet, girdi, ne lethalinės dujos, kurios žmones užmu
ša; bet tos, korios ėda akis, gerklę, odą, verčia vemti ir 
laikinai atima sąmonę. Tai nauja cheminė priemonė šia- 
hfe kare. Kaip žinia, dujos buvo vartojamos pirmajame 
pasauliniame kare, bet jos buvo taip viso pasaulio pa
smerktos, jog jau Antrajame kare net ir Hitleris nebeiš
drįso jas paleisti darban.

’ Paaiškį dar štai kas. Kad jau ir pirmiau Pietų Viet
namo ir amerikinės jėgos vartojo ašarines bombas, de
gančias napalmines bombas ir įvairius chemikalus naiki
nimui javų ir medžių. Bet dabartinės dujos esančios jau 
daug stipresnės ir, aišku, daug pavojingesnės. Ir tos du
jos esančios pirmoje vietoje vartojamos prieš kaimus, ; 
Kuriuose numatomi besislapstą partizanai. Vadinasi, dau
giausia nuo jų nukenčia civiliniai žmonės.

; . Iš karto buvo manyta, kad mūsų vyriausybė tas ži
nias paneigs, užginčys, pasmerks kaip propagandą prieš 
Ameriką. Deja, mūsų vyriausybė patvirtino, kad ji tomis 
dujomis yra aprūpinus Pietų Vietnamo armiją ir leidžia 

jas vartoti prieš partizanus ir jų valdomus kaimus. 
Taigi, dabar viskas oficialu. Niekas negali kaltinti keno 
nors'siekimu amerikiečius apšmeižti prasimanymais apie 
šiame kare, vartojimą cheminių priemonių.

. Tai. naujas klausimas šiame kare. Iš viso pasaulio 
plaukia.Ęiį’ctestai prieš vartojimą dujų. Yptingai griež- j 
tai ,mū$ų vyrjąųsybę smerkia Anglijos parlamento dar- | 
biecių grupė. Prasideda ęĮįąĮuisįjos ir čia. Jau prabilo du '• 
senatorial—senatorius Dūdū iš Connecticut ir senato- 
riVfs Morse iš Oregono. Pirmasis dujų vartojimą pateisi
na', o antrasis griežčiausiai pasmerkia. Spaudoje irgi yra 
(vairių nuomonių. Ne vienos nuomonės ir radijo ir tele
vizijos komentatoriai. Bet visi yra vienos nuomonės, bū
tent, kad vartojimas cheminių dujų šiame kare sukels 
didžiausią audrą visame pasaulyje prieš Ameriką, o kiek 
jbs padės nugalėti Pietų Vietnamo liaudiečius, tai dar 
tlbai sunku pasakyti.
7'‘Z; Šio karo plėtimas ir darymas baisesniu nesuderina
ma su geriausiais Amerikos ir žmonijos interesais. Jo 
plėtimas ir pavertimas cheminiu karu didina pasaulinio 
karo grėsmę. Mes buvome tos nuomonės iš pat pradžių, 
kkd juo greičiau jis bus baigtas, tuo lengviau visiems 
bus,širdyje.
r' *» I 9

PONAMS 
KLERIKALAMS

Kanadiškių klerikalų “Tė
viškės žiburiai” (kovo 18 
d.) visaip išniekinę, išplūdę 
komunistus (visus pažan
giečius jie vadina komunis- 
taistais), garsiai sušunka: 
“Čia dar nė vienas nepakė
lė balso prieš lietuvių tau
tos pavergimą, naikinimą.”

Betgi, kaip žinia, kai lie
tuvių tauta buvo pavergta 
pirmiau carų, o paskui Sme
tonų ir krupavičių, tie mū
sų komunistai ne tik protes
tavo, bet ir visomis jėgomis 
tai tautai padėjo pavergė
jais nusikratyti. Arba, kai 
su pagalba lietuviškų par
sidavėlių Hitleris pavergė 
Lietuvą ir pradėjo lietuvių 
tautą naikinti, o “Tėviškės 
žiburių” žiburiečiai Hitle
riui kojas bučiavo ir padėjo 
jam tautą naikinti, lietuviai 
pažangiečiai nesigailėjo jė
gų ir pastangų lietuvių tau
tą išgelbėti. Lietuvoje ko
munistai išvystė platų par
tizaninį judėjimą prieš hit
lerininkus, daugelis komu
nistų net ir galvas paguldė 
Raudonosios Armijos greto
se karo frontuose prieš hit
lerininkus, o Amerikos lie
tuviai pažangiečiai suorga
nizavo Lietuvai pagalbos 
Teikimo Komiteto ir išvystė 
plačiausią judėjimą už pa
ramą Lietuvos žmonėms.

Bet šiandien? Šiandien 
Lietuva nėra pavergta. Šian
dien Lietuva gražiai tvar
kosi ir gražiai klesti. Nie
kados pirmiau negirdėtais 
tempais ji žengia pirmyn 
pramonėje, žemės ūkyje, 
moksle, kultūroje, muzikoje, 
dainoje. Būtų didžiausia 
beprotybė kovoti prieš tai, 
ko nėra. Sakyti, kad Lie
tuva ir pavergta ir naikina
ma, tai reiškia meluoti, jai 
kenkti. Mes tokiais nenori
me būti. Mes tokiais nesa
me. Jeigu tokiais būti pa
tinka Kanados žiburiečiams, 
tegu jų dievas jų pasigaili. 
Mums neapeina.

Nauji stebuklai erdvėse
'-g TARYBINIAI mokslininkai ir vėl pirmutiniai užka
riavime erdvių. Jų žygis su erdvių laivu “Voschod-2”, 
kuriuo buvo iškelti du vyrai—pulkininkai Belyayev ir 
Leonov—į pirmiau žmogaus nepasiektas aukštumas, ku- 
HU'Vienas ten išlipo iš laivo ir paskui vėl saugiai sugrįžo 
į laivą, tiesiog nustebino visą pasaulį. Jie susilaukė svei
kinimų iš visur. Tuo įrodoma, kad žmogus gali erdvių 
laivu pasiekti Mėnulį ir ant jo nusileisti! Ką tai visa 
reiškia ateičiai, tegu mums išaiškina mokslininkai.
ncrr.Taip pat didžiuliu mūsų mokslininkų laimėjimu rei
kia laikyti mūsų erdvių laivo “Gemini” žygį. Pirmu kar
tu ir mūsų mokslininkams pavyko iškelti du vyrus—ast- 
jpĮiautus Grissom ir Young—apskraidinti tris kartus 
aplink Žemę ir laimingai nuleisti Žemėn. Netenka abe
joti, kad sekamas jų žygis bus panašus į “Voschod 2” žy- 
gpjKaip ilgai ims pasivyti, ateitis parodys.
k,- Technika visiems mokslininkams jau puikiai žino-

J$ praktikoje panaudoti vieniems pavyksta pirma, o 
Idtieems vėliau.
fcititms vėliau.

Bet labai rimtai ypač Jungtinėse Valstijose kelia- 
įaas klausimas, ar verta tiems žygiams erdvėse tiek lėšų 
ir pastangų skirti, kuomet tiek daug turime reikalų čia 
žemėje? Ar nebūtų protingiau didelę dalų tų lėšų skirti 
gotiems žmonių gyvenimo naštos palengvinimo reika
lams, o užkariavimo erdvių žygius sulėtinti ? Daleiskime, 
suklosime bilijonus dolerių ir pasieksime Mėnulį bei Mar
šai/Šiandien, vietoj už savaitės kitos ar už metų kitų, ar 
tas palengvins skurdą ir vargą daugiau kaip trisdešimt 
fftinijonų'amerikiečių, kurie tą skurdą ir vargą kenčia?

Tos tarybinių ir amerikiečių mokslininkų lenktynės 
yra geras daiktas. Mes už lenktynes ir už taikų sugyve
nimą. Bet mes negalime pasmerkti ir tos nuomonės, kuri 
pataria daugiau dėmesio kreipti į žmonių kasdieninio 
gyvenimo palengvinimą, į suradimą lėšų aprūpinimui 
visų žmonių maistu, pastoge, apsauga, mažiau jų ski
riant erdvvėms.

. : ' . .
-m. » 1 -r. ■

Kas ką rašo ir sako
tus,” “pradėjo juos gaudyti 
ir areštuoti” ir “jų partiją 
uždraudė.” Betgi tuo laiku 
socialdemokratų jis negau
dė, neareštavo ir jų partijos 
neuždraudė, ir socialdemo
kratai griežtai atmetė pa
kartotinus Vokietijos Ko
munistų kvietimus ir ragi
nimus sudaryti bendrą f ron- 
tčą prieš Hitlerį ir jo gau
ją. Argi socialdemokratai 
atmetė bendrą frontą su 
komunistais vadovaudamie
si ne ta baisia galvosena, 
kad “tegu Hitleris susido
roja su komunistais,” kad 
“jis mus paliks ramybėje”?

Tik įsivaizduokime, kas 
būtų atsitikę, jeigu toks 
bendras tų dviejų didžiau
sių partijų frontas būtų 
buvęs sudarytas ir Vokie
tijoje įsteigta liaudies val
džia! Hitlerininkų gaujos 
būtų buvę ištaškytos, Hit
leris nebūtų turėjęs pro
gos “įsikopti į diktatoriaus 
sostą,” Vokietija nebūtų 
pradėjus Antrojo pasaulinio 
karo! Kaip kitaip būtų vis
kas susiklostę ir kaip būtų 
buvę išvengta tos baisiau
sios katastrofos!

pasven-

IWW ir pramoninis
1 unijizmas

1915-16 metais Pasaulio giausia laiko buvo
Pramonės Darbininkų (In- čiama susimobiliz avimui, 
dustrial Workers of the'kaip geriau organizacinį 
World — IWW) unija buvo vajų pravesti. Iš kalbų 
pasiekusi savo veikla ir na-1 greit galima buvo suprasti, 
rių skaičiumi aukšči a u s i ą : kad šiame lokale yra kele- 
laipsnį. Tuo metu ši unija tas įžymių pažangiečių vei- 
turėjo apie 100,000 narių, 
išleidinėjo

tarp kurių buvo ir 
laikraščius net Williamsonas, vėliau kaip 

keliomis kalbomis, netrūko komunistas deportuotas 
p r o p a g audinių lapelių ir | Anglijon.
knygų. Ji daugeliui strei
kų vadovavo, aktyviai pasi
rodydavo ir kitose darbo 
žmonių kovose. Lietuviams 
taipgi buvo leidžiamas laik
raštukas, kurio redagavimu 
rūpinosi B rijūnas ir Laukis.

Tuo metu Chicagoje gy
vavo IWW unijos keletas 
kitakalbių skyrių, tarp ku
rių buvo ir lietuvių sky
rius. Nedaug narių lietu
vių skyrius teturėjo, todėl 
ir didelės veiklos negalėjo 
parodyti. Susirinkim u o s e 
būdavo sudaromi veiklos 
planai: platinti laikraščius 
ir lapelius, ieškoti naujų na
rių, rengti prakalbas ir dis- 
^usBas- Nusitarta koncent-

Tai matote, kokį “garbin- i'tiotis taip stok j aidų (sker- 
gą” vaidmenį suvaidino Vo- dyklų) daibmmkų, kad taip 
- - - - - - * jų suorganizuoti 1WW uni-
Suotfejuo"gan “tiktai j°s lokalą. Keletą lietuvių
kietijos socialdemokratai jų suorganizuoti 1WW uni-

mūsų menševikai, kurių ne-! PavY^° unijon įtraukti, bet 
apykanta komunistams ir 
visiems pažangiečiams pa
darė juos visiškai politiniai 
aklais. ’ 
šiai sužalojo, kad jie ir

j kiek nors platesnio darbo 
nepavyko pravesti.

Lietuvių aidoblistų veiki-
Taip tas juos bai- mo branduolį tuo metu su-- 

___ ; ? ]<ac] j£e ir‘darė Laukis, abu Brijūnai 
šiandien, pavyzdžiui, bend- (nebroliai),KukutisKužmo-

na, Katauskas, Semaška ir 
keletas kitų, kurių pavar
džių nebeatsimenu. Audic
kas su žmona taipgi kartu 
veikė. Man teko eiti sky
riaus iždininko pareigas, tai 
dažnai apsilankydavau 
IWW centrinėje raštinėje 
ir ten asmeniškai susipaži
nau su Wm. Haywoodu, la
bai draugišku, simpatingu 
veikėju, tuo metu buvusiu 
IWW unijos generaliniu 
sekretoriumi.

Nebuvo bendro 
nusistatymo

Pas lietuvius aidoblistus

radarbiauja ir draugauja 
su reakcingiausiais klerika
lais ir smetonininkais, net 
su žinomais, pripažintais ir 
nuteistais impulevič i n i a i s 
karo kriminalistais.

“Vil-

ŽMONĖS JAUČIASI 
SUVILTAIS

Chicagos dienraštis 
nis” (kovo 17 d.) vedama
jame sako:

Ryšium su gynimu An
tano Bimbos, Amerikinis 
Komitetas Sveturgimių Tei
sių Gynimui pasiuntė pre
zidentui Johnsonui laišką, 
primenant jo pareiškimą 
laike rinkiminės kampani
jos. Jis tada sakė:

“Mes eisime kita linkme 
(negu Goldwateris siūlo). 
Mes padidinsime Amerikos 
žmonių laisvę.”

Jis sakė, kad ir Kongre
se yra daugiau žmonių, sto
vinčių už teises visiems.

Taip 'kalbėta tada. O kaip 
veikiama dabar?

Tęsiamos pastangos nupi- 
lietinti žmogų — žurnalis
tą, rašytoją, visuomeninin
ką — dėl to, kad jo įsitiki
nimai, jo politinė filosofi
ja nepatinka kam nors Jus
ticijos departamente, ar kad 
kas nors skundė jį.

Norima deportuoti kiti 
žmonės.

Kalbėta už taiką, bet ple
čiamas karas.

Laišką pasirašo buvusi 
biblijos mokymo profesorė 
Louise Pettibone Smith.

Ji ragina prezidentą kreip
ti tam dėmesį. Ji sako, Mc- 
Carran aktas, kuriuo kalti
namas ir Amerikinis Komi
tetas Sveturgimių Gynimui, 
yra netikęs ir reikia jį at
šaukti.

Reikia plėsti laisvę, o ne 
siaurinti.

Reikia taipgi visiems žmo
nėms, nežiūrint rasės ir 
tautybės skirtumo, duoti ci
vilines teises.

Ponai, nejaugi jūs rimtai?
Kartais tenka žvilgterėti džiaugiasi: tai bent pasaky- 

į Amerikos lietuvių buržu-1 ta! Tik savo teiginių šitie 
azinių nacionalistų spaudos ponai nemėgsta pailiustruo- 
puslapius. Ir ko tik jie ten ti faktais. Tai būtų jų ne- 
neprirašo! Jiems Kauno naudai. O tokių faktinių 
Hes ir Elektrėnai — gryna Į perliukų pilna jų pačių bu- 
komunistų propaganda., Lie
tuvoj visai nebelikę jauni
mo : visas išvežtas plėši- 
niuosna ar Sibiran. Lietu
voje trūksta laikraštinio 
popieriaus ir kvietinių mil- 

nebuvo vieningo nusistaty-! • Visko čia neišvardinsi
mo dviem svarbiais klausi- j y- trūksta. ir trūksta. Bet 
mais. Laukis ir vienas Bri- ‘ štni atvažiuoja Tarybų Lie- 
jūnas (lietuvių laikraščio ; tuvon turistai, patys pama- 
redak torius) buvo linkę sugrįžk duoda
prie tautininkų, o kiti dali- atkirtį šmeižikams, 
nai kooperavo su socialis
tais, ypač kairiaisiais sočia- ponai _

PAS JUOS
VISKAS ATBULAI

Chicagos menševikų “Nau
jienoms” labai nepatiko mū
sų priminimas joms, kad 
džiaugtis Antiamer i k i n i o 
komiteto veikla ir persekio
jimu Amerikos komunistų 
yra ir negražu, ir pavojin
ga. Mes priminėm menše
vikams, kad lygiai taip 
anais metais Vokietijos so
cialdemokratai galvojo, kai 
Hitleris puolė Vokietijos 
komunistus. ■ O paskui, kaip 
žinia, gavo ir seocialdemo- 
kratai. .

Mes sakome, kad panašiai 
istorija gali pasijuokti ir iš 
tų Amerikoje, kurie džiau
giasi reakcijos pasimojimu 
sunaikinti Komunistų par
tiją. Ji tik tuo nepasiten
kins. Ji imsis žygių ir prieš 
kitas politines opozicines 
partijas bei grupes. Laikas 
toms grupėms susiprasti ir 
bendrai kovoti prieš reakci
ją

Dabar “Naujienos” (kovo 
17 d.) tvirtina, kad Vokie
tijos socialdemokratai taip 
negalvoję. Girdi, hitlerinin
kai savo iltis paleido dar
ban pirma prieš socialdemo
kratus. Taip ir sako: “ka
dangi socialdemokratai bu
vo didžiausia ir stipriausia 
partija, tai prieš juos ir 
buvo pirmoje eilėje nukreip
tos nacių ir kitų atžagarei
vių atakos.”

Kur.ir kada? Į tai neat
sakė ir neparodė, o vėliau 
jau pripažįsta, kad Hitleris, 
“įkopęs į diktatūros sostą,
“atsisuko prieš komunis-

listais. Kitas klausimas, tai; specialistai” — susigėsta ir į 
amatinės unijos. : - - - -

Viename susirinkime nu- i Įęa pripažinti, kartais pasi- 
sitareme suruošti Geležėlei 
prakalbų maršrutą visoje 
plačioje Chicagos apylinkė
je. Tik atvykusiam iš Balti- 
morės pirmiausia buvo Chi
cagoje surengtos prakalbos, 
kuriose Geležėlė iškeikė so
cialistus ir visas senąsias 
unijas, šaukė jas iš vidaus 
ir lauko griauti. Lietuvių 
aidoblistų daugumai jo pra
kalbos nepatiko ir daugiau 
niekas jo maršrutu nebesi- 
rūpino. Ypač nepatiko tiems, i svarbu, kad iš tokių jų žo-

n

Toronto, Canada. — Apie 
1,700 žmonių demonstravo 
prie JAV konsulato protes
tuodami prieš rašistų tero-

kurie buvo ir Socialistų Są
jungos nariais, taipgi kai 
kurie buvo ir amatinių uni
jų nariais. Aš pats tuo me
tu buvau Amerikos Darbo 
Federacijos barberių unijos 
nariu. Norėjome su Gele
žėlės pagalba praplėsti IWW 
unijos veikimą tarp lietu
vių, bet išėjo kaip tik prie
šingai: lietuvių skyrius su
mažėjo ir vėliau likvidavosi.

1920 metais, kai pradėjau 
dirbti “Vilnies” redakcijoje, 
išsibraukiau iš barberių uni
jos ir įstojau į Ame r i k o s 
Darbo Federacijos raštinių 
darbininkų uniją, kuri tuo 
metu Chicagoje vedė vajų 
suorganizuoti neorganizuo
tus raštinių darbininkus. 
Unijos susirinkimuose dau-

Fosterio pamokos unijų 
klausimu

Kiek vėliau Wm. Z. Fos
terio iniciatyva buvo suor
ganizuota darbo unijų ap- 
švietos lyga, kurioje ir man 
teko dalyvauti. Keletas 
buvusių aidoblistų taipgi 
dalyvaudavo lygos susirin
kimuose. Fosteris duodavo 
mums g^ris pamokas, kaipi 
sėkmingiau veikti unijose. 
Jis griežtai atmetė aidoblis- 
tinę taktiką griauti senąsias 

I unijas ir ant jų griuvėsių
■ statyti vieną industrinę uni
ją. Fosteris nurodinėjo

■ svarbą aktyviai dalyvauti 
i visose unijose ir jose skie- 
! pyti pramoninio unijizmo

Aidoblistų ir kairiųjų so
cialistu, vėliau komunistu 
skelbiama pramoninio uni- 
jizmo idėja prigijo tarp 
Amerikos d a r b o žmonių. 
Tuo pagrindu buvo sukur
tas CIO (Congress of In
dustrial Organizations), ku
ris turėjo didžiulio pasise
kimo tarp organizuotų dar
bo žmonių. Greitai susikū-

re plieno darbininkų in
dustrinė unija, automobilių 
darbininkų unija ir daugelis 
kitų unijų. Amatinės unijoj 
pasiliko užpakalyje. y-

Amatinės unijos mažai 
tepadėjo

Tuo metu gyvendamas 
Pittsburghe prisidėjau, kiek 
galėjau, prie sukūrimo fra- 
ternalinių draugijų komite
to, kuris skaitėsi naujosios 
plieno darbininkų industri
nės unijos pagalbininku 
(auxiliary). Senoji amatinė 
plieno darbininkų unija vi
sai mažai teprisidėjo prie 
organizavimo neorganizuo
tų plieno darbininkų, tik 
vėliau ji susijungė su nau
jąja plieno darbininkų 
(United Steel Workers) 
unija.

Kai ėjo platus tarp 1930 m 
1940 metų neorganizuotu 
darbininkų organizavimas į 
unijas, reikia pasakyti, kad 
tuo metu amatinės unijos 
visai mažai teprisidėjo prie 
to didžiulio darbo, daugely
je vietų jų viršininkai dar 
ir tam darbui kenkė.

Pramoninis unijiziYias pa
siekė didžiulių laimėjimų, o 
tuo pačiu metu IWW uni
ja visai susmuko, paliko tik 
sektantų grupelė, visoje 
plačioje Amerikoje turinti 
gal keletą tūkstančių narių. 
Šiuo metu galima rasti ne
mažai buvusių žymių IWW 
veikėjų AFL-CIO unijose ir 
n e p r i k lausomose unijose, 
taipgi komunistų eilėse. 
seniai pasitraukė iš IWMJ 
ir įsijungė į aktyvią liaudies 
veiklą kitose svarbiose or
ganizacijose.

J. Gasiūnas

vusioje spaudoje. Štai vie
nas toks tyruose šaukiančio 
balsas papuošė savaitraščio 
“Diena” 1935 m. Nr. 51 pus
lapius:

“Pasiturinčioji, išleisk mąSr 
no eilėraščių rinkinį — įsi
gysi amžinai nuoširdų drau
gą ! Kaunas, Žaliakalnis, 
bil. 13242.”

Panašius “laisvo gyveni
mo poetus” neretai medžio
davo įvairūs šarlatanai, ku
riems buržuazinėje Lietuvo- 

nntvlfl? Anaintol Tip ten. i je iš tikrųjų buvo neregėta nutyla. Anaiptol. J e, ten , iaisve. toje pači0je
“Dienoje” (1931 m. Nr. 13) 
buvo atspausdintas sekamas 
skelbimas:

“Skubėkit! Skelbiu trečią 
ir paskutinį kartą! Jauni—

I

Manote, kad po to šitie
• “Lietuvos reikalų

žymi išradingumu. Nepavy
ko vienoje srityje apgauti, 
jie veržiasi kiton.

Mėgiamiausias buržuazi
nių nacionalistų melo ark-

■

liukas—įvairūs Tarybų Lie- nepripažinti poetai! Rašy-
gyvenimo kultūros 
Štai, sakysim, lite- 
Tie tūkstantiniai

tuvos 
barai, 
ratūra.
poezijos ir prozos tiražai, 
kurie žymimi kiekvienos 
knygos metrikoje—melas ir 
komunistų fantazija. Ne

' kite slapyvardę, pavardę, 
adresą ir siųskite savo kū
rinius (poeziją bei prozą). 
Pakankamai surinkęs me
džiagos išleisiu .knygą, ku- ,. 
rią pavadinsiu: ‘NepripaJ^ 
žinti poetai’.”...

Panašių skelbimų galima 
pacituoti nemažai. Visi jie 
šiandien skamba labai anek
dotiškai. Anekdotiškai at- x 
rodo ir už okeano besi
slapstančių ponų bei Vati
kano radijo komentatorių 
teiginiai, kuriuos jie plati
na labai rimtomis veidų iš
raiškomis.

Tų ponų tendencijos pil
nai suprantamos: jie vykdo 
savo “bosų” įsakymus. Tik 
neaišku, ar jie rimtai įsi
tikinę savo 
šmeižtais ?
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džių jungtųsi kiekvienas 
Tarybų Lietuvos skaityto
jas. Juk reikia kuo nors pa
teisinti buržuazinių nacio
nalistų laikraščių tiražų 
nuolatinį smukimą, žurnalų 
bei almanachų bankrotavi- 
mus bei skurdų negausių 
grožinės literatūros knygų 
vegetavimą.

BuVę^ buržuazinės Lietu
vos šulai viename ar kita
me la i k r a š t y j e kartais 
mėgsta padūsauti apie “auk
sinę praeitį.” Tai bent bu
vusi laisvė! Tai bent klestė
jo literatūra, o literatai gy
veno kaip inkstai taukuose. 
Jie net nemirksėdami para
šo tokius žodžius ir patys
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išmislais ir 
Ponai, jūs la

bai juokingi. Tik ar nega
lėtumėt Tyliau krėsti špo
sus? Berėkdami galite užr^F 
kimti. B

J. Chlivickas
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Pasikalbėjimas su A. Seghers !
“Kokius r a š y t o j u s Jus 

i laikote sau pavyzdžiais?”
Ji dėl šio klausimo neuž- 

lėtų sudaryti puikų filmų, sigavo. “Aš turėjau dange- 
lio rašytojų įtakos: Dosto
jevskio, Balzako, Protinto, 
Walto Whitmano. Pavyz
džiai? Štai—Kleistas, Buch- 
neris, ypač Kleistas, kadan
gi jis kondensuotas. Štai, 
ką aš visada stengiuosi da
ryti: pasiekti pačio pagrin
do, pavartodama mažiausiai

Rašo Edith Anderson
Nors Amerikos skaityto- . r> . rn -

jams mažai težinoma, —' Yale kcview.. I a riiivelė ga- 
tiktai trys jos knygos bu-į , < :
vo išleistom nno-ln Lnih«i hi * <l^akotoj<i, būdama Meksi

koje, kliedėdama karštligė
je, prisimena išvyką su savo

tarpe g ' i s romanas 1 
Kryžius,” —

tinga, garsi rašytoja, Rytų

tinių vokiečių rašytoju tar
pe. Ji apsisprendė gyventi

kino Įtakinguosius asmenis

tūriniame pasaulyje, kad jos 
rinktiniai raštai tik neseniai 
ten pradėta leisti. Annos

priešingas jos pačios mote
riškai asmenybei.

Šiandien, būdama 64 me
tų amžiaus, Anna Seghers 
savo baltus plaukus nešio
ja sudėtus užpakalyje, su 
sidabrinėm šukom. Su na

I Aukotojų vardaiI
Kadangi Ateivių Gynimo 

konferencija įvyksta kovo 
27 d., tai Yucaipos ALDLD 
kuopa ir pavieniai gausiai 
jai aukojo:

Po $10 — J. ir D.' Shultz, 
J. ir M. Demenčiai; K. ir 
A. Pesliai $3; po $2—J. Pa
lukaitis, M. Palukaitienė ir 
J. ir A. Russ; J. ir M. Alvi- 
nai—$1; o ALDLD Yucai
pos kuopa — $15.00. Viso 
$45.00.

Yucaipa, California
ALDLD kuopos veikla
Yucaipos ALDLD kuopos 

nariai skaitlingai lanko su
sirinkimus, ir nėra nė vie
nas pasilikęs su 1965 metų 
duokėlmis. Labai gerai, kad 
dauguma ima dalyvumą dis- 
kucijose. Garbė tokiems na
riams.

Valdybos narių raportai 
irgi būna netušti.

Kuopos pirmininkė prieš 
j kiekvieną susirinkimą ragi- 
; na narius dalyavuti ir svars- 
I tyti organizacijos reikalus. 
! Kalbama susirikime ir apie 
sergančius narius ir jų aplan
kymą, kada tik yra proga. 
Pirmininkė pranešė, kad iš
platinta 26 egzempl i o r i a i 
Vilnies Kalendoriaus 196 5 
metams.

Finansų sekretorius pra- 
| nešė, kad kuopa turi 29 na- 
! rius, ir visi užsimoka už 
į 1965 metus. Smagu, kad 

j vo vyru, ekonomikos profe- Yucaipos ALDLD kuopa 
• . sorium, gyvena paprastame 

ii garlai- |)Ute, trečiame aukšte su 
vingiais, Į laiptais, kokline krosnim 

apsikabinusios, | kiekviename k a m b a r y j e, 
nuėsto gatve-; taį tipiška senajam 

una, skuba na-j j}er]ynup Kai oras būna ge- 
moimas vakanenei,; ras, ji rašo savo kūrinius 

seka žiaurus pra- mažame balkone virš gat- 
ir karstligiskasj -s

mergaičių iškyla.” pasiekusi

vena sapne, bet žinodama 
tolimesnį visų savo draugiu 
likimą, šis žinojimas tai

of Commerce narsiai imasi 
darbo gatvėms ir mokyk
loms pagerinti ir nori įtai
syti busus žmonėms vežio
ti.

Pirmiau daugelyje vietų 
nebuvo leidžiama statyti 
apartmentnamių, o dabar 
apartmetnamiai dygsta kaip 
grybai po lietaus. Artimoje 
ateityje Yucaipa gyventojų 
skaičiumi pasivys didmies
čius..

nušvint Mono istoriko duktė, An-

būdama 6 metu am- c

■ i kurdavo pasakojimus iš pa- 
1 i veikalėlių. Tėvai skatino

viisias mokslo (li nu-i pastangas, net kai bėgo nuo 
obar komunistes, varo nacistų. Ji grįžo j sugriau-1 
mirtį, bet ir pačios tąjį Berlyną 1947 metais,! 
per bombardavimą.' pasiryžusi pradėti gyveni-!

os jaunos, lengvabu-; ma iš naujo. Dabar ji su sa- 
. nieko nenujaučian-}

vėl priskaityta prie garbės

leistais pečiais, ji atrodo 
kaip Maillol’o statuetė. Jos 
veidas apypilnis, apvalus, 
jos bruožai žavi savo gro-’ >

namo,

mis,

keičiasi kaip kaleidoskopo 
mozaika; lūpos išraiškin
gos, parodo rašytojos nuo
taiką. Ji kalba šiltu malo
nau Reino krašto dialektu ir 
nustebina klausytoją neti
kta intonacija. Sužavėjusi 
ir visiškai nuginklavusi, 
klausytoja, ji nekaltai už
baigia “Geli?” (tai Pietų j 
Vokietijos dialektu reiškia : 
“Nicht wahr?” — “Ar ne! 
tiesa?”). i

Neseniai Heinrich Boll,' 
žinomas Vakarų Vokietijos | 
rašyto jas, apibūdin damas1 
žurnale “Der Spiegei” josi \ 
trumpų apysakų rinkini, iš-! - 
leistą Vakarų Vokietijoje, į . .
karčiai kritikavo tą padėtį, i )at yy*’ls .> r~ . ].a’ 
kurios dėka ištisa Vakarų 
Vokietijos žmonių karta ne
žinojo Annos Seghers kūry
bos. Amerikoje žinomi jos 
romanai “Transit” ir “Mi- Į 
Kasieji lieka jauni” ir ke- į 
nos jos trumpos apysakos, j 
net ir Amerikos skaitytojas! rf)rnf^as.’’ Mano.romanuo- 
liko nuskriaustas, nes kiti;sc Vn.1 psichologijos, bet aš 
Annos Seghers veikalai pa-1 stengiuosi išleisti viską, kas 
rašyti su dar didesniu meist- j neesminio. Aš aprašinėju!

jausmus, bet nepabrėžiu Į
• i-. . -r- I V: Lustauskas.Kam galėjote Jus, mo-igo viktoras .

! gantiems linkiu greitai pa- 
! sveikti.

A. Sereika, kp. koresp.

si novele yra vienintelis;

autobiografiniais bruožais: 
gimtasis miestas prie Rei-i 
no (Maincas), vardas Net-' 
tie, kuriuo seni draugai ir į

nemėgsta

I vo asmeninį gyvenimą.
| Aš pasakiau: “Daugumas 
j rašytojų moterų m ė g s t a 
■ jausmus, jos rašo psicholo
ginius romanus. Jūsų kūry- 

, ne- 
! subjektyvi ir remiasi vien 
įvykiais. Ar Jums pačiai 
neatrodo keista, kad Jūs ra
šot tail) skirtingai nuo dau- 

i gumos moterų?”

Beach, Riverside, Pomona 
ir San Bernardino miestuo
se, ir visi nuoširdūs kuo
pos rėmėjai, ir kuriems lai
kas ir sveikata leidžia, vi
sados dalyvauja susirinki
muose.

Iždo stovis šiuo laiku yra 
turtingesnis, todėl nors po 

! mažą auką aukojame Atei- 
: vių Gynimui. Iš kuopos ir 
pavienių sudėjome $45. Pla
čiai buvo apkalbėtas Vil
nies 45 metų jubiliejaus at- 
žymėjimas. Nutarta aukoti 
iš kuopos, ir pirmininkė 
renka aukas nuo paivenių. 
Tikimės, kad bus surinkta 
stambi suma.

Šį kartą nebuvo paskirta 
j vieta sekamam susirinki-

LLD 50 kuopos sekreto-1 mili. Reikalas pavestas vai
rius J. Stančikas gavo pra- dybai; bus pranešta, kur 
nešimą iš LLD centro, kad. įvyks gegužės mėnesio su- 
Rochesteryje K. Petrikiene.l sirinkimas. ,
lankysis su prakalbom is t Kovo mėnesio susirinki- į Surinkta $188. Ačiū visiems 
birželio 6 dieną. ' mas buvo laikytas pas My- dosnumą. G

— •— I kolą ir Onutę Pilkius. Ačiū naV*B nariaL

National Guardian

Rochester, N. Y.
LLD 50 ir moterų kuopos 

i surengti pietūs gerai pavy- 
| ko. Jie įvyko kovo 14 d. 
| Liks pelno. Garbė moterų 
kuopai, kad pas jas kilo tas 

; sumanymas, o vyrų kuopa 
prie sumanymo prisidėjo.

riškumu.
Romanas “Išsigelbėjimas” 

niekad nebuvo išverstas į 
anglų kalbą, bet tai turbūt 
vienas iš geriausių jos vei
kalų. Jame parodyta, kaip j 
baisiai 1920 metų depresi-’ 
jos Vokietijoje metu buvo 
žalojami žmonių charakte
riai ir santykiai, kaip daug 
pajėgių įmonių buvo sąmo
ningai uždaroma, kaip ne
darbas žlugdė žmonių dva
sią ir darbininkų klasės ko
vingumą, ir kaip Vokietijo
je praktiškai buvo nutiesia
mas kelias nacizmui.

Šis romanas parodo prie
žastis, kaip tai galėjo įvyk
ti, kad hitlerizmas įsigalė
jo Markso ir Engelso tėvy
nėje, kur buvo didžiausia 
to periodo kapitalistiniame 
pasaulyje komunistų parti
ja ir labiausiai susipratęs 
proletariatas . Romanas ku
pinas jaudinančio žmoniš
kumo, jo veiksmas toks pat 
įtemptas, kaip ir “Septin
tajame Kryžiuje.” Autorė 
vaizduoja žmones kalnaka
sių miestelyje, piešia cha
rakterius, kurių negalima 
pamiršti. Vienas, vardu 
Bentasch, tampa didvyriu ir 
vadovu, kai jis ir jo drau
gai patenka į katastrofą 
kasykloje, bet jis visiškai 
besugeba vadovauti žmo
nėms, kai juos aptinka ne
darbo katastrofa.

Pilna meistriškumo Annos 
Seghers novelė “Negyvųjų

Miami, Fla
Dar viena 

praleista
Kovo 18 d. 

Choras ir vėl 
svečius ir vietinius daino
mis savo koncerte Liet. Soc. 
Klubo salėje. Kadangi šį 
sezoną, o ypač šiuos praei
tus du mėnesius, parengi
mai dažnus, kad ne tik sek
madieniais, bet ir vidury 
savaitės kartais būna net 
du parengimai, rengėjai 
apie šio koncerto pasekmes 
abejojo. Bet meną mylinti 
publika tas abejones iš
blaškė, skaitlingai dalyvau
dama.

Daug darbo pridėjo su
rengimui šio koncerto tvar
kytojas Jonas Tamsonas ir 
jo žmona Sofija. Didelė 
pelnyta padėka priklauso 
mūsų choristei G. Viginie- 
nei ir jos vyrui Juozui už 
suplanavimą ir pagaminimą 
prieš koncertą pietums val
gių, kuriais publika buvo' 
pilnai patenkinta. Taipgi 
didelis ačiū priklauso mūsų 
choristėms prie stalų patar
naut jms ir toms, kurios, 
prigelbėjo virtuvėje. Atsi
rado ir iš publikos savano-; 
rių, kurie rengėjoms pagel
bėjo stalus ir sėdynes su
tvarkyti. Ačiū ir jums* 
draugai in draugės, už to
kią simpatinga paga Ibą. Be 
jūsų iš tikrųjų būtų buvę 
sunku rengėjams viską su
tvarkyti. Mes, už tai atsi
lygindami, ir vėl kada nors 
surengsime popietę.

Programa, nors nebuvo 
žibančių žvaigždžių, bet, ro- 

nepavyko, kaip buvo pla-dos, publika buvo pilnai pa- 
nuota, nes nedaug žmonių 
atsilankė. Maisto turėjome 
daug, nes daugelis moterų 
jo aukojo. Dėkui joms už

linksmai 
dienelė
mūsų Aido 
palinksmino

Alvinas

PHILADELPHIA, PA
Jubiliejinis parengimas 

gražiai pavyko
Kovo 14 d. Lietuviu Dar

bininkų Literatūros Drau
gijos 10 kuopos jubiliejinis 
parengimas gražiai pavyko. 
Svečių susirinko daug, už 
ką rengėjai taria visiems 
atsilankiusiems nuoširdų 
ačiū.

Reikia pagirti drauges 
moteris, kurio gražiai pasi
rodė.

Turėjome svečių iš Balti- 
morės, Eastono, Chesterio 
ir Bethlehemo. Aišku, di
džiumoje buvo philadelphie- 
čiai. Jokių kalbėtojų iš 
Brooklyn© ir Chicagos ne
turėjome, bet buvo iššauk
ti devyni draugai bei drau
gės pakalbėti, kurie palietė 
Draugijos istoriją iš praei
ties ir dabarties. Svečių už
silaikymas laike kalbų buvo 
pagirtinas.

Maistą pagamino drau
gės Žalnieraitienė, Griciū- 
nienė ir A. Panetta, kita
tautė, Prie stalų patarna
vo Merkienė. Maistą visi 
gyrė, tardami padėkos žo
dį gaspadinėms. Žalnierai
tienė su Panetta aukojo tris 
pyragus. Ramanauskienė— 
du sūrius. Šmitienė sura
šė aukas lėšoms padengti. ! n • ij ••

mas buvo laikytas pas My- už dosnumą. Gauta trys

LDS kuopa rengia pietus, 
| kurie įvyks sekmadienį, ge- 
i gūžės 16 dieną. Reiškia, 
mes turėsime keletą pramo
gų. Visos įvyks Lietuvių sa-

Rimtai serga L. Bekešis, 
i G. švedas, H. Stančikienė ir

Taipgi sir-
Ser-

•_ bėjimą”? Kaip Jūs galė-
Į jote rašyti apie kasyklos
Į katastrofą, tartum Jūs pati! 
ten buvote, ir apie vyrus Į 
rašyti taip, tartum Jūs pati!
būtumėt vyras?”

bėjimą,” aš buvau jauna, 
stipri, liekna ir mėgau nuo
tykius. Aš nuvykau į Bori- 
nage Belgijoje ir nusileidau

Mahanoy City, Pa.
Pataisa

“Laisvėje” kovo 16 dieną 
tilpo mano korespondencija 
apie apsilankymą Mahanoy

į šachtą. Aš skaičiau laik- City Lapinskienės sūnaus, 
raščiuose visas detales apie Ten pasakyta, kad “sūnus 
kasyklų katastrofas ir kai- yra vedęs.” Turėjo būti 
bėjau su žmonėmis, kurie nevedęs. Atsiprašau.
tai pergyveno... ir aš mo- St. K—kas

m tt « O « R jį- 
H « «« w

& $

Alytus statosi.

jiems už vietą. Po susirin
kimo turėjome skanias vai
šes.

Pennsylvania Telephone 
unijos lokalas 1944 ir Bell 
telephone kompanija pasi
rašė sutartį, pakeliant al
gas nuo $2.50 iki $4 savai
tėje. Lokalo nariai sutartį 
turės ūžgirti.

James R. George, jūreivis, 
kuris apgynė 15 metų mer
gytę nuo užpuolikų, buvo 
miesto mero Tate apdova
notas garbės raštu.

Laiške, kurį gavau iš Lie
tuvos, nuo Merkinės, rašo, 
kad žiema buvo šalta, snie
go daug. Pažymi, kad įves
tos kolūkiečiams senatvės 
pensijos.

Piliteis

Brockton, Mass.
Kovo 14 dieną Lietuvių 

Tautiškame Name įvyko 
Į draugiškas parengimas. Jį 
rengė LLD 6 kuopa. Jis

Pirmininkas pranešė, kad 
balandžio 3 d. toje pačioje 
salėje, 715 N. 6 St., 2 vai. 
dieną, įvyks prakalbos. Kal
bės K. Petrikienė, tik ką 
parvykusi iš mūsų senosios 
tėvynės Lietuvos, ir pasa
kys savo įgytus įspūdžius. 
Bus pateikta lengų užkan-

Apie ligonius
Mūsų kaimynas Benadas 

Matelis turėjo pažeistą ko
ją prieš keletą metų. Jau 
buvo gerokai susveikus. Bet į 
dabar ta koja vėl pradėjo Į džių su kavute. Užkviestas

Jonas Grybas parodyti fil
mus iš Lietuvos.

Prašome pasižymėti dieną 
ir laiką. Atvykite gražiai 
praleisti popietę draugiško
je sueigoje.

jį varginti. Daktaras pata
ria pasiduoti operacijai, nes 
skausmas neduoda jam ra
mybės.

Jonas Žėkas skundžiasi, 
kad greitai pavargsta, todėl 
nedalyvauja mūsų parengi
muose.

Svečiai
keletą savaičių čia
plačiai žinomi De-

Prieš 
lankėsi 
troito veikėjai — Masių šei
ma. Malonu buvo sutikti 
ir pasikalbėti su advokate 
Stepanija Masyte. Tai pui
ki, energinga mergina. Gai
la, kad tuo laiku oras buvo 
neramus, tai trumpai pasi
svečiavę pas G. B. Damu- 
šius, išvyko į kitas koloni
jas pasisvečiuoti.

Taipgi tuo pat laiku sve- 
i čiavosi Petras Peslis. Sve
čiavosi pas savo brolį Kazi
mierą ir brolienę Onutę. Iš
vykdamas džiaugėsi, kad 
jam Yucaipos gamtos vaiz 
dai ir žmonių gyvenimas la
bai patiko.

Tik ant vienos dienos bu
vo atvykę J. K. Karosai, 
Marytė Baltulionytė ir Til
da Kingienė. Gaila\ kad 
trumpai svečiavosi.

Po miestą pasidairius
Šių metų pradžioje buvo 

perorganizuota miesto ta
ryba, ir perkelia savo raš
tinę į Avė. B ir California

Yucaipa Valley Chamber

LLD 10 kuopos įvykusia
me susirinkime kovo 12 d. 
gautas “Laisvės” vajaus at
lyginimas grąžintas admi
nistracijai.

Kovo 14 d. mirė Dominin
kas Rimdeika. Buvo pašar
votas Beganio šermeninėje. 
Palaidotas Holy Cross kapi
nėse.

Kovo 14 d. mirė Dorothy 
Valcukas. Buvo pašarvota 
Reagan šermeninėje. Palai
dota Cathedral kapinėse.

Kovo 15 d. 10 tūkstančių 
žmonių demonstravo prie 
miesto rotušės prieš Selma 
miesto policijos brutališku- 
mą. Demonstracija buvo 
rami.

Philadelphijos AFL - CIO 
skilimas sulaikytas. A b i 
pusės sutiko, kad preziden
tas Meany išrištų nesutiki
mus. CIO kaltina, kad Ed
ward F. Toohey buvo iš
rinktas tarybos prezidentu 
nelegališkai. Unijos fondai 
“užšaldyti” — išmokėjimai 
sulaikyti. Kelley atsisako 
pasirašyti po išmokėjimo 
čekiais.

tenkinta.
Programą atidarė Aido 

choras, vadovaujant mūsų 
mokytojai Violai Haggerty, 

aukojimą ir visiems už pa- Sudainavo keletą liaudies 
tarnavimą. Nors parengi- dainelių. Moterų ansamblis 
mas ir buvo neskaitlingas, 
het pelno liks.

Sekamas parengimas bus 
sekmadienį, balandžio 11 d., 
Liet. Taut. Namo žemuti
nėje sealėje, 10 Vine St., 
Montello. Pradžia 2 vai. po
piet. Bus rodomi filmai, 
kuriuos rodys J. Petruške
vičius. Rengia LTN kny
gynas.

Sekmadienį, balandžio 25 
dieną, LTN salėje įvyks K. 
Petrikienės prakalbos. Pra
džia 6:30 vai. vakare.

Montellos Vyrų dailės 
grupė gavo užkvietimą dai
nuoti koncertuose ir pikni
kuose. Parengimai bus: 
Meno 2-osios apskrities kon
certas gegužės 2 d. Worces- 
teryje.

Massachusetts valstijos 
apskričių piknikas įvyks 
Maple Parke, birželio 20 d.

(Šiuose parengimuose dai
nuoti grupė jau apsiėmė.)

J. Kunca iš New Haveno 
užkvietė dalyvauti jų ruo
šiamame koncerte. Palikta 
aptarti sekamame susirin
kime.

Girdėjau, kad S. Penkaus- 
kas, lawrenciškis, kuris už
kvietė grupę dalyvauti 
Massachusetts apskričių 
piknike, vėl serga ir pasida
vė į ligoninę. Linkiu jam 
pasveikti.

George Shimaitis

Bridgeport, Conn
Dėkui

sudainavo porą dainelių. 
Vieni vyrai sudainavo 
“Sveiki broliai, daininin
kai.” Išėjo labai puikiai, 
ką liudijo gausūs publikos 
aplodismentai. .

Pasirodo vietinis solistas 
Bronius Nekrašas su savo 
mokine jauna mergyte, kuri 
jam pianu akompanavo. Tu
riu pasakti, kad ši mergyt, 
tė, nors dar tik mekyklos 
metuose, pianą valdo meist
riškai.

. Bronius Nekrašas—-tikras 
muzikos meistras. Jis tu
rėjo pasirinkęs mūsų mėtų 
publikai tinkamas daineles, 
ir savo baritono balsu pa
sigavo publiką taip, kad, 
jeigu laikas būtų leidęs, jis 
būtų galėjęs dainuoti visą 
vakarą, ir publika nebūtų 
paleidusi jo nuo estrados.

Viena iš mūsų chorisčių^ 
Mary Gabrenienė, sudaina-i 
vo solo porą dainelių, kurios 
išėjo gana puikiai, ir man 
atrodė, kad pas mus nauja 
žvaigždė sužibės.

Mūsų darbštusis choristas 
Juozas Viginas minėjo savo 
gimtadienį šiame parengi
me. Prie gražiai paruošto 
tam tikslui stalo, choras su
dainavo jam linksmo gimta*; 
dienio. Choras linki jums, 
Juozai ir Genute, linksmo ir 
laimingo gyvenimo ir giliai 
pasilieka dėkingas už pasi
darbavimą šiame parengi
me.

J. šukaitis

Širdingai tariame dėkui' 
visiems ir visoms, kurie 
mus sergant atlankė arba 
prisiuntė laiškais ir atviru
kais užuojautą. Tas nuo
širdus užjautimas pagelbė
jo nugalėti ligą. Didelis 
dėkui.

M. ir J. Strižauskai

Hoboken, N. J. — Sulau- 
kęs 93 metų amžiaus mirė 
Augustas Hartkornas, bu
vęs rankraščio specialistas.

Taizas. —Jemeno studen
tai demonstravo prieš Va* 
karų Vokietiją ir padegė 
jos ambasados namą.
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Dailė, menas, paroda
(Specialiai “Laisvei”)

Šiose šalyse klasikinio ba
le t o atstovai gastroliavo 
pirmą kartą. Tarybinių ar
tistų grupė, kurios meno 
vadovė buvo mūsų primaba
lerina, TSRS liaudies artis
tė Genovaitė Sabaliauskai
tė, grįžo iš dviejų mėnesių 
kelionės po tolimas Azijos 
šalis. Grupės sudėtyje bu
vo RTFSR, Gruzijos, Armė
nijos, Uzbekistano, Tadžik
istano, Latvijos, Baškirijos 
ir Tatybų Lietuvos baleto 
atstovai. Tokiu būdu puie 
šimtų G. Sabaliauskaitės ir 
respublikos nusipelniu s i o 
artisto H. Banio baletinių 
kilometni” — Lenkijoje, 
VDR, Bulgarijoje, Prancū
zijoje, Suomijoje — prisidė
jo nauji nuotoliai.

Kaip pasakojo G. Saba- įdomios medžiagos pateikė 
liauskaitė, šios kelionės me- Tryškių, Nevarėnnų ir Tei
tu tarybinio baleto artistai ’ šių vidurinių bei Viešvėnų 
surengė keturiasdešimt į aštuonmetės mokyklų kraš- 
koncertii—20 Birmoje, po 6 
Tailande ir Kombodžoje bei 
8 —Ceilone. Koncertuoti te
ko gana sunkiomis sąlygo
mis: nors čia “siautėjo” žie
ma, bet temperatūra laikėsi 
maždaug trisdešimt laips
nių virš nulio, ir tai, žino
ma, išspaudė šokėjams ne
maža prakaito.

—Pamatyti spėjome la- i kuršių gyvenimą bei papro- 
bai daug, —pareiškė G. Sa- ! čius. Vertingą medžiagą su- 
baliauskaitė. — ŠeimininkaiĮ rinko Taikomosios dailės

technikumo moksleiviai. Jie 
eksponuoja retai pasitai
kančių kraičių skrynių pie
šinius.

Parodos tikslas — padėti 
jauniesiems kraštotyrinin
kams teisingai vertinti eks
ponatus, juos klasifikuoti, 
ruošiantis respubl i k i n e i

taikoiūosios dailės atstoves 
A. Ličkutė - Jusionienė, M. 
Švažienė ir kitos.
PARODOJE) — MIESTO 
DAILININKŲ DARBAI
Šiauliai. — Aušros mu

ziejuje atidaryta trečioji 
miesto dailininkų kūrinių 
paroda. Joje eksponuojama 
daugiau kaip šešiasdešimt 
darbų. Lankytojų dėmesį 
ypač patraukia pedagoginio 
instituto dėstytojo J. Kmie
liausko akvarelės: “Biblio
tekininkė” ir revoliucinio 
judėjimo dalyvės personali
nės pensininkės E. Staškus 
portretas, V. Trušio mozai
kinis poeto J. Krikščiūno- 
Jovaro portretas ir kiti kū
riniai. Miesto dailininkai 
pradėjo ruoštis ir respubli
kos jubiliejui skirtai paro
dai “Šiaulių revoliucinė 

da. Stenduose išstatyti 1246 j praeitis ir dabartis,” kurią 
eksponatai. Daug i a u s i a i

Manto — vaidmenį tragedi
joje atliko aktorius I. Ader- 
manis, Kristinos — aktorė 
A. Kantanė, Ragūno — J. 
Lejaskalnis, Nomedos — R. 
Garnė, Hirchalso — TSRS 
liaudies artistas J. Uuosis. 
Tekstą skaitė Latvijos TSR 
nusipelnęs artistas K. Klėt- 
niekas.'

Klausytojai radijo vaidi
nimo metu taip pat girdėjo 
kompozitoriaus E. Balsio 
muziką, sukurtą šiai trage-

MOKSLEIVIAI PAPILDO 
ISTORIJOS PUSLAPIUS
TELŠIAI. — Kraštotyros 

muziejuje surengta mokyk
lų jaunųjų kraštotyrininkų | 
surinktos medžiagos paro- i

totyrininkai.
Archeologiniais radiniais 

turtingi Tryškių vidurinės 
ir Gaulėnų bei Lieplaukės 
aštuonmečių mokyklų sten
dai. Tryškiečiai atliko ne
mažą darbą/ kasinėd a m i 
apylinkės senkapį. Mokslei
vių radiniai papildo žinias 
apie žemgalių ir žemųjų

su rytietišku vaišingumu 
stengėsi parodyti mums sa
vo krašto įžymybes, nuosta
bią gamtą. Visur mums bu
vo rodomas didelis dėmesys 
ir pagarba, o mūsų pasiro
dymai turėjo didžiulį pasi
sekimą. Pavyzdžiui, Birmo
je visi bilietai į koncertus
buvo parduoti dar iki mūsų kraštotyrininkų parodai, 
atvykimo. Į koncertus atsi
lankydavo aukšti svečiai: 
Tailande —visa karališkoji 
šeima, Kambodžoje —prin
cas Nerodomas Sianukas. 
Mūsų pasirodymus šiltai 
vertino spauda. Aukšti ap
dovanojimai, suvenirai, šil
ti susitikimai su nacionali
niais šokių kolektyvais il
gam išliks mūsų atmintyje.

“HERKUS MANTAS” — 
LATVIŲ KALBA

Rygos radijas supažindi
no latvių klausytojus su vie
nu geriausiu tarybinės lie
tuvių dramaturgijos kūri
niu — J. Grušo -tragedija 
“Herkus Mantas”. Pastaty
mo režisierius — Latvijos 
TSR liaudies artistas E. 
Zylė. Pagrindinį —Herkaus

Dabar apibendrinama kraš
totyrininkų darbai, skirti 
kovotojų už Tarybų valdžią 
Lietuvoje atminimui.
MOTERS PAVEIKSLAS 

LIETUVIŲ DAILĖJE
Taip galima būtų pava

dinti parodą, kurią respub
likos dailininkai surengė 
moterų suvažiavimo proga. 
Profsąjungų rūmuose bu
vo eksponuojama daugiau 
kaip šimtas tapybos, grafi
kos, skulptūros, taikomo
sios dailės darbų.

Parodos autorių tarpe 
dominavo moterys grafikės 
A. Makūnaitė, B. Žilytė, ta
pytoja I. Trečiokaitė-Žeben- 
kienė, skulptorė N. Gaiga
laitė, teatro dailininkė R. 
Songailaitė - Balčikonienė,

Vilniaus Valstybinis universitetas. Vyksta paskaitos 
medicinos fakulteto auditorijoje.

II

galvojama surengti Vilniu
je šių metų pavasarį.
JAUNŲJŲ KŪRYBA—Į 
PARODĄ AMERIKOJE 
Vilnius. — Jauniausiųjų 

respublikos gyventojų kū
ryba bus eksponuo j a m a 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose įvyksiančioje parodo
je. Ši paroda orgonizuoja
ma 1965 metų rugsėjo mė
nesį sutinkamai su Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tijų kultūrinių mainų pla
nu. Jos tikslas — kuo pla
čiau parodyti tarybinių vai
kų interesus, žinias, suge
bėjimus ir stebėjimus, jų 
meninį ir techninį išsilavini
mą. Joje bus demonstruoja
mi dailės kūriniai, techni
nės kūrybos darbai. Mano
ma, kad Lietuva daugiau
sia eksponuos dailę.

Visuose respublikos rajo
nuose įvyko konkursai, ku
riuose buvo atrinkti geriau
si darbai. Siuntinius su eks
ponatais Respublikinis mo
kytojų tobulinimosi institu
tas gauna iš Šiaulių, Pane
vėžio, Kupiškio, Telšių, Ma
žeikių ir kitų miestų bei ra
jonų. Vėliau speciali komi
sija atrinks geriausius dar
bus.

Parodos dalyviai —vaikų 
kolektyvai, bendrojo lavini
mo, meno ir muzikos mo
kyklų moksleiviai, vaikų 
namų auklėtiniai, veikian
čių prie klubų bei kultūros 
namų ratelių ir studijų na
riai — siunčia savo darbus 
iš medžio ir metalo, rank
darbius, piešinius. Pastarai
siais metais Tarybų Lietu
vos vaikų kūryba buvo de
monstruojama visasąjungi
nėse ir tarptautinėse paro
dose. Su jų darbais susipa
žino Japonijos, Lenkijos ir 
Italijos gyventojai. Tarybų( 
Sąjungos ir užsienio turis
tai gėrėjosi respublikos vai
ku sukurtais darbais TSRS 
Liaudies Ūkio laimėjimų 
parodoje. Tačiau bene di
džiausią pasisekimą turėjo 

jaunieji dailininkai Italijos 
mieste — Forte del Marmi, 
kur Tarybų Sąjungos vai
kai laimėjo du aukso ir du 
bronzos medalius. Vienas 
aukso medalis buvo paskir
tas už piešinį “Mano lėlė”; 
kurį sukūrė Vilniaus ' sep
tintosios vidurinės mokyk
los pirmokas Arvydas Le
kavičius. R.

ti

Philadelphia, Pa.
Noriu šia proga padėko- 
visiems draugams už jų 

paslaugas, linkėjimus atvi
rukais, laiškais ir už dova
nas, nuo vietiniu ir baltinio- 

z V
riečių, laike mano nesveika- 
vimo. Man buvo trūkęs kau
las per ' riešą. Ypatingai 
ačiū Mrs. Silvers ir Mrs. 
Zalner už jų suteikimą man 
savo brangaus laiko ir triū
so. Nepamiršiu niekados.

Mrs. Helen Tureikas, 
143 Pierce St.

jis yra tokioje padėtyje, iir 
linkime jam pasveikti. T

M. Svinkūnienč \

Berno algos jai maža...
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tą ir dar paaukojo $1. MeS 
labai apgailestaujame, kad
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skaidrus naujo gyvenimo telėjo, žilstelėjo, nebeteko 
dangus. ; jaunatviško grakštumo.

Vienoje vasarvie- i ji pasakė ir ko nepasakė, n ii/-x 1 m 1-i n ndn n X n Irm n i mixynLim'

J. Petronis (Apsakymas)

TURTINGAS ŽMOGUS

MONTREAL, CANADA
Banketas geram tikslui
Kaip matome, pastaruoju 

laiku taikos judėjimas visa
me pasaulyje vis daugiau ir 
daugiau randa pritarimo, 
nors, toli gražu, dar neuž- 
tektinai. Džiugu, kad iš šios 
kolonijos lietuviai, nors ma
ža dalimi, veikla ir finan
sais prisideda pris šio kil
naus darbo.

Kad papildžius savo iždą, 
čia prieš kelis metus susi
organizavęs lietuvių taikos 
komitetas iš S. Venskaitie- 
nės, O. Strėlienės V. Verby- 
lienės, J. Vilkelio ir J. Sin
kevičiaus, kovo 13 d., J. P. 
Skripkų rezidencijoj, su
ruošė vakarienę, kuri buvo 
pasekminga.

Svečiai, kurių nemažai 
atsilankė, buvo puikiai pa
vaišinti. Tenka didelis ačiū 
už tai komitetui, ypatingai 

toms moterims, kurios visą 
vakarą ne tik sunkiai dirbo 
virtuvėje, bet do v anojo 
maisto ir kitokių dovanėlių 

Su įvairiomis dovanėlėmis 
ir skanėsiais prisidėjo ir vi
sa eilė atsilankiusių viešnių, 
bet gaila, kad ne visų pa
vardes teko sužinoti.

Komitetui nemažai talki
ninkavo J. Vilkelis su savo 
mašina ir prie svečių, taipgi 
J. Verbyla. O. J. Skripka ne 
tik davė savo patalpas, au
kojo maisto, bet ir darbu 
nemažai prisidėjo. Truputį 
patalkininkavo ir jaunuolės 
J. Skripkaitė, L. Venskaity- 
tė ir D. Vekterytė.

Šiame bankete turėjome 
viešnią iš “Moterų Balso” 
organizacijos centro, kuri 
kalbėjo apie virš minėtos 
organizacijos veiklą, ragin-, Vargu kada daugiau aš tu- 
dama ir lietuves moteris ■ rėšiu. Julė niekados, nieka- 
įsitraukti į platesnį veiki- dos nebus mano... Tą nak- 
mą. tį už aukso gabalą būčiau
Pakeista susirinkimų diena į davęs nukirsti ranką,iš-

Montrealio Lietuvių Sū
nų ir dukterų Pašalpinės 
Draugijos pereitame susi
rinkime, įvykusiame kovo 
14 d., apart eilės svarstytų 
draugijos reikalų, buvo nu
tarta, kad sekantieji drau
gijos susirinkimai, iki ru
dens, būtų laikomi ne sek
madieniais, bet šiokiadie
niais. Sekantis draugijos 
susirinkimas įvyks balan
džio - April 8 d., 8 v. v., 
Klubo svetainėje Nariai tu
rėkite tai mintyje.

Ir vėl nustebino
Kovo 16 d. rytą girdžiu 

radijo naujienų pranešėją 
sakant: “Tarybų Sąjunga 
turi tą, ko mes dar neturi
me”. Vėliau paaiški, kad tą 
pat rytą į Montrealio Tarp
tautinį aerodromą Dorval 
iš Tarybų Sąjungos atskri
do keleivinis jet orlaivis 
Tupolev 114, padarydamas 
6,600 mylių kelionę be su
stojimo, atveždamas garsią 
Moiseyev’o šokėjų grupę išjyus 
110 žmonių, kurie Montrea
le koncertavo, taipgi kon
certuos po visus didesnius 
Kanados miestus. Tai di
džiausias jet orlaivis visa
me pasaulyje: Montreale ir 
prietaisų trūko išlaipdini- 
mui žmonių. O dar vis atsi
randa tokių, kurie sako, 
kad Tarybų Sąjunga “labai 
atsilikusi”. Jau daugelyje 
sričių ji pirmauja pasauly
je.
Tarybų Sąjunga dalyvaus 

parodoje
Praėjusią savaitę oficia

liai buvo pranešta, kad ir 
Tarybų Sąjunga dalyvaus 
ruošiamoj 1967 metų pasau
linėje parodoje Montreale. 
Jos paviljonas bus didelis ir 
gražus, stovės priešais JAV 
paviljoną, kurio pastatymas 
kainuos dešimt milijonų do
lerių. Parodoje būtų labai 
džiugu matyti ir mūsų tau-

tiečius, atvykusius iš mūsų 
gimtinės. Tikime, kad jie 
mūs neapvils.

Susilaukė dukreles
Algirdas ir Mich e 1 i n a 

(jaunieji) Likai susilaukė 
dukrelės. Motina ir nauja
gimė jaučiasi gerai.

Svečiavosi čia

Bristol, Conn.
Serga

Buvome nuvažiavę 
draugus G. Skinzerus,
kaip nustebau, kad radome 
tik vieną draugę Skinzerie- 
nę. Ji pradėjo mums pa
sakoti, kad jos vyras drau
gas G. Skinzeras yra jau 
metai sergantis ir randasi

K. O. Kielų žentas Harry Cedarcrest ligoninėje, New- 
Mitkus iš JAV lankėsi ington, Conn.
Montreale savo profesijos 
reikalais, tai ta proga 
lankė uošvius ir kitus 
žįstamus.

Lawrence, Mass.
Mirtis, operacijos

Kovo 17 čia mirė dar jau
nas vyras J. Greska, kuris 
sirginėjo per ilgą laiką.

Liūdesyj lieka tėvas ir 
pamotė (laisviečio Večkio 
sesuo).

Nuo cukrinės ligos nu
plauta po vieną koją J. J. 
Milvidui ir A. Kaupimui.

Dantiį gydytojas Jonas 
Į Urbonas rimtai susirgo šir
dies priepuoliu. Jis pirmiau 
buvo suparalyžiuotas nuo 
pastarojo karo laikų.

S. Penkauskas jau trečią 
karią pasidavė į ligonbutį.

Užuojauta visiems ligo
niams.

Maple Parko atidarymo 
banketas atsibus balandžio 
10 d. Vėliau bus “Laisvėje” 
paskelbta vėliau.

'*”*•*«»*>> ******

Penktadienį, kovo 19 d., 
buvome nuvažiavę į Cedar- 
crest ligoninę atlankyti 
draugą G. Skinzerą. Iš tik
rųjų, jis yra rimtai sergan
tis. Jis gali pavaikščioti, 
bet jo rankos iš pečių jam 
netarnauja. Jis negali nie
ko veikti: nei apsirengti, 
nei nusiprausti, nei paval
gyti pats. Tai yra baisi li
ga. Aš pirmą sykį tokį li
gonį matau. Sunki padėtis. 
Jis sakė pirmiau buvo Bris- 
tolo ligoninėje, paskui 7 sa
vaites Hartfordo ligoninėje. 
Dabartinėje ligoninėje jau 
5 savaitės, ir daktarai jam 
nieko negali pagelbėti. Dak
taras pataria jam grįžti į 
namus ir neeikvoti pinigų, 
nes, jis mano, nuo šitos li
gos nėra pagalbos. Ligonis 
sakė, kad rytojaus dieną 
grįš į namus.

Draugas G. Skinzeras yra 
senas “Laisvės” skaitytojas, 
jos rėmėjas, ir dabar, nors 
ligos nukamuotas, atsinau- 

ijino “Laisvės” prenumera-

Miami, Fla.
Priėmė rezoliuciją

Lietuvių Socialis klubas ir 
Lietuvių Literatūros Drau- 

į gijos 75 kuopa priėmė re
zoliuciją Medicare reikalu 
ir pasiuntė JAV Kongre
sui. Ją paduodame anglų 
kalba:

Whereas The American 
Federation of Senior Citi
zens, Southwest & Coconut 
Grove Chapter, one of four 
Chapters, comprising 700 
members, The Lithuania^ 
Literature Society and Tfye 
Lithuanian Social Club, all 
of them working and hop
ing for the passage of the 
King-Anderson Bill, known 
as Medicare, and

Whereas our President 
Johnson is anxious that this 
Bill be passed without fur
ther delay,

Now, therefore, be it re
solved that all three of the 
above Organizations join in 
endorsing the King-Ander
son Bill known as Medicare 
ant that they back the de- 

, sire of President Johnson 
that this Bill be passed with- 

; out further delay, plus any 
• other legislation of bgnetfjt 
■ to All Senior Citizens)

gręžti akį... Deja, tokios 
prekės niekam nereikėjo. 
Julė niekados nebus ma
no...

Šiuose namuose nebebu
vo' kas veikti. Išsitraukiau 
iš palovio savo dėželę, susi
kroviau mantą ir pažadinau 
pusbernį:

—Pasakyk rytą Kama
rauskienei, kad ieškotųsi 
kito berno. Aš išeinu.

—Gerai, — sumurmėjo jis 
pusmiegis, matyt, iš viso 
nesupratęs mano žodžių.

Tyliai išėjau. Šuo inkš
damas glaustėsi apie kojas 
ir palydėjo pro vartus, klau
siamai žvelgdamas į akis, 
žvaigždės švietė man kelią, 
lakštingalos ragino Jurgutį 
plakti dalgį, kvepėjo laukai. 
Aš žengiau sparčiai, norė
jau kuo greičiau atsitolin
ti nuo tų namų, kuriuose 
sudužo mano skaisčiausia, 
jaunystės svajonė. Rytą pa
siekiau gimtuosius Lepšiš- 
___  Tekanti saulė pasiti
ko mane prie tėvų trobelės. 
Jaučiausi nelaimingas, nu
skriaustas, įžeistas... Ir vi
su kuo kaltinau šią pakry
pusią lūšną, kuri tartum pa
tyčiomis p a g i m d ė mane

Laikas—geras gydytojas. 
Kai ėjau iš Kamarauskų, 
atrodė nė gyventi nebever
ta. Ilgai negijo pirmosios 
meilės žaizda, ilgai skaudė
jo širdis. Tačiau pamažu 
apsimiršau, ilgainiui Julės 
atminimą apnešė metų, ku
pinų nerimo ir pavojų, dul
kės. Jos paveikslas vis re
čiau ir mažiau jaudino vaiz
duotę. Ilgą laiką nieko apie 
ją negirdėjau. Nubėgo 
daug vandens.

Per tuos metus, kaip man 
vaikystėj e linkę j o tėvas, 
prasimųšiau į žmones, kad 
ir pavėluotai, šiuo tuo ta
pau. Virš manęs nušvito

LActll LIO. . jaUHClU V

Ir tik po dvidešimt metų! Mes kiek pasikalbėjome, 
kartą netikėtai susidūriau; pasipasakojome. Iš to, ką 
su Jule.
tėję ant suolelio prisėdęs j aš bent apytikriai suvokiau 
vartinėjau naują knygą.
Vaikai smėlio dėžėje statė 

i pilis. Šalia manęs nuolat 
| keitėsi poilsiautojai — vie
niems pasikėlus, sėsdavo kiti. 
Kaip paprastai, į tokius kai
mynus nekreipiame dėme
sio. Nekreipiau dėmesio ir 
į moterį, kuri, prisėdusi ant 
suolo galo, taip pat išsiėmė 
knygą.

Smėlio dėžėje kilo kivir
čas, kurį teko man likvi
duoti. Grįždamas atgal, 
mečiau žvilgsnį į suolo kai
mynę ir nustebau iš netikė
tumo.

Julė! Ta pati Julė...
Prisi mini m u o s e žaibu 

praskrido gyvenimo Kama
rauskų namuose nuotrupos.

Sustojau ties ja ir tariau:
—Laba diena, drauge mo

kytoja!
—Laba diena,—atsakė ji,— 

matyt, stebėdamasi nepa
žįstamu žmogumi.

—Ar manęs nebeprisime
nate, mokytoja?
Julė susimąsčiusi žiūrėjo į 

mane. Suprantama, po dvi
dešimties metų aš tikriau
siai buvau labai nebepana
šus į tą Anicetą, kuris, pa
kabinęs prieklėtyje apynas
rius, patylom stypindavo 
kamaron...

—Lyg ir matytas, bet ne
prisimenu, — atsakė paga
liau.

Pasisakiau.
Ji krūptelėjo it bakstelė

ta. Mačiau, jai buvo nesma
gu.

—Sėsk čia, — pasakė bu
vusioji Julė ir parodė vietą 
šalia savęs, kaip kad anuo
met ant prieklėčio.

Julė buvo nebe ta, kaip ir 
aš buvau nebe tas. Sveiki
nantis, manęs nebenudegino 
nematoma kibirkštis, nebe- 
apstulbino žavesys. Per dvi
dešimt metų ji gerokai sens-

' jos gyvenimą.
Ji nebedirbanti, išėjusi į 

pensiją. Palikimu iš gimi- ,. 
nių gavusi neblogus namus 
viename mieste, kur ir gy
venanti. Kaip ir jaunystė
je, nieko nestokojanti, bet 
labai bijanti artėjančios se
natvės, vienumos. y

Kalba mums mezgėsi sun
kiai.

Prie manęs pripuolė kibi
rėliais ir kastuvėliais tarš
kindami vaikai.

—Tavo, Anicetai?
—Mano.
Ji paglostė galvelę vie

nam, paglostė kitam, pavai
šino saldainiais.

—Koks tu turtingas, Ani
cetai, koks laimingas! O 
aš... viena, visiškai vie
na... Tuščias gy venimas. 
Tu atleisk man už tai, pri
simeni?. .

Atsisveikinome.
Paėjo. Neiškentusi atsi- 

į gręžė, pamojavo vaikams. 
Aš mačiau, kokiu pavydžiu 
žvilgsniu ji žiūrėjo į mus. 
Tai tokiu pat žvilgsniu ašy 
kadaise žiūrėjau į ją, pą-r 
vydėdamas jai ir grožio, ir 
mokytumo, ir turto. Gyve
nimas išlygino man praei
ties skriaudas — tapau ir 
turtingesnis, ir laimingesnis 
už ją.

Taigi štai kodėl, Tomai, 
tikrosios žmogaus laimės 
nepasversi sunkesniu ar 
lengvesniu (kapšeliu. Ji ne 
iš aukso nuliejama, ne iš 
pinigų išlukštenama. Mano 
kišenėje ne visada šlama 
rublis, užtat gyvenimo 
džiaugsmo ir laimės turiu 
per akis. Ir gerai, kad mes 
tam tikra prasme apsilei
dėliai — neapsitvėrėme tvo- 
rele, neužsiskleidėme dure-|| 
lėmis.

(Pabaiga)



New Haven, Conn
LLD 3-iosios apskrities 

komitetas laikė pasitarimą. 
Ji>7 aptarė LLD 50-ies metų ' 
jubiliejaus reikalus. Bus' 
ruošiami parengimai.

Haverhill, Mass PA. & VICINITYPHILADELPHIA,St. Petersburg, Fla.
Mire A. Repečkienė

Jau prabėgo kelios savai- 
tėes, kai mirė Aida Repeč
kienė, Viktoro Repečk o s 
žmona. Maniau, kad kas pa
rašys, bet iki dabar dar mū
sų laikraštyje nieko nebu
vo. Repečkai mūsų mieste 
išgyveno virš 7 metus, vi
suomet lankydavo pažan
giečių parengimus, tik ka
da Repečkienė sunkiai su
sirgo, tai negalėjo lankytis. 
Aš juos pažįstu per 45 me
tus, abu buvo laisvus, pa
žangūs žmonės.

Repečkienė paš a r v o t a 
buvo laisvai, be jokių kry
žių. Daug žmonių lankėsi Į 
šermeninę. Aš nei nema
niau, kad mūsų mieste, tiek 
daug gyvena lietuvių.

Aida sirgo pusėtinai il
gai, bet ji vis nenorėjo ligai 
pasiduoti. Vienok nelabasis 
vėžys pakirto jos gyvenimą.

Repečkai g y v e n d a m i

Hudson, Mass.
Nelaime ir ligoniai

Kovo 14-os dienos naktį 
automobiliu važiuojant tarp

Help Wanted—MaleHelp Wanted—Female
tojai važinėdavo su pra
kalbomis, pas Dambrauskus 
būdavo dažnas kalbėtojų 
apsistojimas nakvynei.

-------".Z2ZZ ■ : "r-

Velionis paliko brolį Au
gustą ir jo žmoną So. Bos
tone, taipgi seserį ir jos dvi 
dukteris Athol, Mass.

Buvo gerai apsiskaitęs, 
stojo už Tarybų Lietuvą, 
aukodavo darbininkiškiems 
reikalams.

Ilsėkis, Albinai, ramiai, o 
likusiems reiškiu užuojau
tą liūdesio valandoje.

Dambr a u s k u i pagerbti 
Mary Kazlauskienė parinko 
viešos užuojautos pareiški
mų tarp Haverhillio, Law- 
reneaus, Methuenų, Brad~ 
fordo ir Ward Hill draugų. 
(Vardai telpa užuojautos 
skelbime.)

Kovo 10 d. South Bostone 
i mirė Albinas Dambrauskas, 
apie 45 metus išgyvenęs 18 

i Garfield St., Haverhillyje
Sausio 12 d. susirgo ir 

' buvo nuvežtas į riale ligo
ninę. Jis susirgo anksčiau, 
tik nepavyko sužinoti, kiek 
laiko išgulėjo ant grindų be 
sąmonės.

Kadangi Albinas turėjo 
brolį Augustą So. Bostone, 
tai brolis buvo kelis kartus 
atvažiavęs ir, pagaliau, 
sario 11 d. nusivežė į 
Bostoną.

Palaidotas kovo 13 d. 
lia jo žmonos, kuri jau 
niai mirusi, Lietuvių tau
tiškose kapinėse, Bradforde.

Albinas gimė 1885 metais.
Amerikon atvyko 1907 m.

Laidotuvių apeigas atli
ko Joseph C. Lubin, iš So. 

į Bostono. Dalyvavo keli de- 
d., ■ sėtkai žmonių.
St. j Albinas priklausė prie 

įvyks gražus parengimas. Lietuvių Darbininkų Susi- 
Jonas Grybas iš Brooklyno 
rodys naujus filmus iš Lie
tuvos. K. Petrikienė, kuri 
tik sugrįžo iš Lietuvos, pa
sakys savo įspūdžius; 1 
pateikta ir užkandžių.

Prašome “Laisvės” skai- je. 
tytojus atvykti ir pasikvies- sininkas. 
ti savo kaimynus. |

Rengia LLD 10-a kuopa, lietuvių veikimas, buvo ren-1 
Rengėjai giamos prakalbos ir kalbė- niai daugiau parašys.

LDS 5-os apskrities kon
ferencija įvyks sekmadienį, 
balandžio 25 d. Apskrities 
sekretorius J. J. Mockaitis 
ragina visas kuopas daly-. 
vauti. Joms išsiuntinėti pa
kvietimai.

LDS 16 kuopos pirmas šių 
metų susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d., 2 vai. popiet. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti ir pasimokėti duok
les, kad nelikti) suspenduo-' 
ti. .

je Kunca

Philadelphia.. Pa.
šeštadienį, balandžio 3

Va

sa- 
se-

Lawrencietis S. Penkaus- 
kas ir vėl susirgo. Mary 
Kazlauskienė jau kelis kar- Worcesteryje užlaikė avaly- 

vienijimo kuopos ir ALDLD tus Penkauską nuvežė į li- 
kuopos ir buvo šių kuopų 
raštininkas. Priklausė 
prie Liet. Piliečių Gedimino

nes krautuvę prie Millbury 
gatvės. Savo mandagiu pa

ir j Atrodė, kad bus viskas ge- tarnavimu patraukdavo pas 
r_______ _____ _ _____k.j irai. Bet kovo 14 d. Kaz- save pirkėjų. Nuolatos lan

kus klubo per ilgą laiką. Kadai- lauskienė gavo pranešimą, kydavo pažangiųjų paren-

goninę ir namo parvežė.

rai.
[J V X v 1 -4.x. WWW A I VlkJ** A V AX V W V V -A.

' se dirbo avalynės dirbtuvė-' kad Penkauskas ir vėl ser- gimus.
Jau ilgokai buvo pen-! ga. Tai Mary ir vėl nuve-

‘ ] žė jį į Clover Hill ligoninę,
i Seniau, kai buvo didesnis: Lawrencuje.

Manau, kad apie tai vieti-

NEW HAVEN, CONN.

o ypatingai Aido 
choro.

Liūdinčius paliko dukrą 
Dianą, po vyru Listavičie- 
nę, vyrą Viktorą, seserį Ka
zimierą Sabaliauskienę, ir 
daug ypatiškų draugų ir 
di’augių.

Ilsėkis, Aida, savo “name- 
ligonių lankyto-| lyje”, kurį gyva būdama pa-

Prisiminimas ,

Kovo 11 d. d r. Robert T. 
į Lambert pranešė, kad drau- 
I džiama 1
j jams rūkyti Haverhillio Hale1 ti'pasirinkai. Vyrui ir dūk-
• 1 • . • 1____ _____.ono 1_________ ■ .1 ■ • •ligoninėje, kur yra 232 lovos. raį reiškiu širdingiausią 
Jau seniai tas turėjo būti. užuojauta.

COUPLE. For country place in 
Chester County. Woman for cook- 

Man 
for outside worrk, beef cattle and 

Prefer licensed Driver.

TOOL & DIE MAKERS
Hudsono ir Marlboro išti- *ng and. general„, h0“!!^<>rk. 
ko nelaimė Ch. Staniūną. h&rSes.
Automobilis trenkė į Stul- Furnished 2 bedroom home. Good 
pą ir užsidegė. Stamunas 352 y (23-29)
buvo labai sužeistas. Nu- ------------------ ---------——
vežtas į Marlboro ligoninę. housework
Jis Sunkioje padėtyje,^ priei 4 days, good Cleaner and Ironer.

HOUSEWORK

GRINDERS

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

contours and grooves.

. • 1 • 1 v • U • 1 • • 1jo įleidžia tik jo artimuo
sius.

Katriną Sapitauskienę iš- 
tiko šokas. Nuvežta į 
Marlboro ligoninę gydosi.

Light cooking. 9 ’til after dinner. 
Recent references. 

$32 including carfare.
LI. 8-1064

(23-24)

Also—

TOOL & DIE MAKERS

padaryta, nes rūkoriai li
gonius tik dar labiau su- 
sirgdina, vietoje suraminti.

Kalvis

Chester, Pa.
Mirė lietuviai

Retėja senoji lietuvių kar- 
Mirė IR ^Maršaitienė, 

Repšienė ir J.
Juozo Bal-

Eva Kunciene (Sungailaite)
Kovo 29 d. sukanka vieneri metai kai mirė 

mano mylima žmona Eva. Su liūdesiu širdyse 
Y prisimena ją dukros Eva Raid ir Alice Dill, 
^taipgi anūkai Dennis ir Joy, ir daugelis gimi- 
Diių, gyvenančių Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
Ilsėkis ramiai.

JUOZAS KUNCA, vyras

HAVERHILL, MASS. 
Mirė

Kovo 14 d. čia įvyko de-’ 
i menstracijos už suteikimą 
’ negrams balsavimo teisių 
Alabamoje. Demonstrantai, ta. 
apie 100 asmenų, kelis kar-1 p. Mileris, S. 
tus apėjo ^su iškabomis ap-j Balčiauskienė, 

čiausko žmona.
Jean Balčiauskaitė savais 

laikais buvo Lyros choro, 
Philadelphijoje, nare ir ge
ra dainininkė, 
jos vyras.

Taipgi Seno 
terš Elzbietos, 
N. J., mirė vyras.
Elzbietai tenka vienai au
ginti sūnų ir dukterį.

Kaip žinia, 1961 metų ko
vo 3 dieną mirė Senas Vin
cas (V. Jakštys), kuris daug 
rašė, kurio daug raštų 
mums liko.

Mūsų miestelis nedidelis, 
bet vagysčių ir kitokių pik- 
tadarysičų įvyksta kiekvie
ną dieną. Į Mary Coly na
mus įsibriovė ir išnešė apie 
$100 vertės turto.

Laiškas iš Lietuvos
Brolis Samparijonas Vai

tekūnas, iš Šemonių kaimo, 
prisiuntė man laišką. Ra
šo, kad žiema buvo gili ir 
šalta. Labai nukentėjo lau
kiniai paukščiai. Kovo 1 d. 
smarkiai lijo.

Žiemos laiku jis šeria kol
ūkio arklius, o vasarą eina 
dirbti kolūkyje. Jis rašo: 
“Už darbą mums gerai at
lygina grūdais ir pinigais. 
Mes gyvename neblogai, tu
rime karvę ir kitokių gal
vijų. Mūsų sūnus Linas 
dirba kine, o jo žmona mo
kytojauja Šemonyse. Džiau
giamės tarybine santvarka.

Aš ir mano žmona 
pradėjome gauti senatvės 
pensijos po 12 rublių per 
mėnesį. Tiek pat pensijos 
gauna ir jūsų sesutė.

Mes jau turime elektrą, 
tai taip mus pradžiugino 
tarybinė santvarka. Įsigijo
me skalbiamąją mašiną, ku
ri palengvina moterų dar
bą. Sekmadieniais klauso
mės radijo. Lietuvoje gimė 
nauja gadynė.”

P. Vaitekūnas

HOUSEWORK 
AND CHILD CARE 

Sleep in Thursday and Sunday. 
Children ages 11-7-2. 
Salary $45 per week. 

MO. 7-5795
(23-25)

Good tool and die makers needed 
at onče. Experience in Lamination 
dies preferred. Excellent hourly rate, 
overtime. Fringes include retirement 
plan, medical & hospitalization plan, 
life insurance, paid vacation & many 
others.

Albinas P. Dambrauskas
(So. Boston)

Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Augustui, 
brolienei, seseriai ir jos dviem dukterims, 

giminėms
A. ir M. Kazlauskai

\ Rožė Šileikienė
. St. Gaina
. B. ir L. Gumauskai
tr W. ir A. Račkauskai
’ W. C. Platukas

Alfonsas Mazaliauskas
I. ir R. Chuladai
W. Whitman

ir draugams.
K. ir M. Markūnai 
Mr. ir Mrs. Kodžiai 
Mr‘ ir Mrs. Rudžiai
A. Navickas
J. Šleivienė
D. ir A. Benkai
P. ir M. Maksvyčiai
S. ir S. Penkauskai 
P. Galinis

link City Hall ir nuėjo prie 
State Armory Hall. Čia su
sirinko apie 1,000 žmonių. 
Surinkta $573 aukų. Pri
imtos rezol i u c i j o s ir pa
siųstos prezidentui Johnso- 
nui ir kitiems viršininkams. 
Rezoliucijas skaitė rabinas 
Abraham Jacobson. Buvo ir 
daugiau dvasiškių. Vyriau
sias kalbėtojas buvo Rev. 

, Walter M. McDonough iš 
1 Waburn, Mass.. Kalbėtojas 
sakė, kad jis buvo Šeimoje 
ir pats savo akimis matė, 
kokia didelė kova ten eina 
už suteikimą negrams bal
savimo teisių.

| Taigi, kad ir nedidelis, 
: bet geras darbas atliktas. 
Pasirodė, kad ir Haverhillio 
žmonės pritaria teisingiems 
negrų reikalavimams.

Darbininkė

Skaitytojų balsai
“Laisvės” 21 numeryje

dabar mire

Vinco duk- 
Gibbstown, 

Dabar

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Albinui Dambrauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo broliui Augustui 
ir brolienei Marcelei, giminėms ir draugams.

S. ir J. Rainardai K. Kazlauskienė
F. ir M. Kvetkauskai E. Peldžiene

Nuoširdi padėka
Sausio 25 d., Brocktone, 

mirė mano mylimas brolis 
Juozas Stripinis. Dėl nesvei
katos negalėjusi būti jo lai
dotuvėse ir padėti gėlių ant 
jo kapo, siunčiu paramos 
laikraščiui “Laisvei”, kurią 
jis skaitė nuo pirmųjų jos 
numerių iki paskutinės savo 
gyvenimo minutės.

Labai dėkinga " esu bro
liui Pranui, velionio dukrai 
ir sūnui, kad nepaniekino 

| tėvelio, palaidojo taip, kaip 
jis pageidavo. Visą savo gy
venimą jis mylėjo pažangą 
kaip kokį brangų turtą.

Ilsėkis mano mylim a s 
broli, Amerikos šaltoje že
melėje! Aš niekados tavęs 
nepamiršiu,—tu man buvai 
tėvas ir brolis, visados man 
patarei, verkiančią geru žo
džiu suraminai!

Julia Werner, sesuo
Cleveland, Ohio.

NURSE. Licensed practical. Licensed 
by examination, 7 to 3 shift. $2,900. 

year starting salary.
7 paid holidays and vacation. Apply

SAUNDERS HOUSE
39th & Powelton Ave. EV. 6-3703

(23-25)

LIBRARIAN. Part time. Experi
enced. TRI COUNTY HOSPITAL. 
Send written reply to Tri County 
Hospital. Sproul & Thompson Rds., 
Springfield. Att’n Administrator’s 
office. (23-25)

HOUSEKEEPER
Live in. All conveniences, 

ranche home.
Working Mother. 3 School children.

Phone 265-3471.
(24-25

COOK — in small endowed family
type residence for elderly ladies in 
suburban Philadelphia (not a nurs
ing home) to 
guests and 5 
weekend and 
Private room
Mrs. George S. Merz, MO. 4-7912.

(24-30)

prepare meąls for 14 
staff. Every other 
1 day a week off. 
and meals. Contact

imtas į Georgetown Medical 
School, kur baigė gydytojo 
mokslą.

J. Kaspariūnas 
Philadelphia, Pa.

Nuo Redakcijos. Daugiau 
apie aukštesnių mokslų ėji
mą ir susidūrimą su kliūti
mis netalpinsime, nes tam 

į gali būti įvairių priežasčių.

Apply:

MAGNETIC METALS CO

21st & Hayes Avenue 
Camden, N. J.

(17-25)

MEN (20)
Experienced. Fast at batting insula
tion and/or exterminating. Many 
fringe benefits. Good working con
ditions.

Apply:
1024 Cottman St. or phone FI.2-5100

CABINET MAKER. Experienced, 
machine, bench work to make book
cases, mantels, doors, etc. From 
rough lumber. Phone or write 

COLLINGDALE MILL WORK 
Collingdale, Pa. LU.6-8000.

(24-27)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must have tools. Excel, working con
ditions. Expanding Del. Co. Volks
wagen Dealer. Expd only need ap
ply in person. MR. MILLER, J. S. 
MOTOR CO., Chester Pike & Penna 
Ave., Prospect Park. (23-29)

KNITTERS
Full Fashion Sweaters

Experienced
Call 1-609-767-4483

(23-24)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET UP MAN

> , . .. 1st class.
BROWNE & SHARP

Hours: 4 P. M. to 1 A. M.
. TU. 4-4343

(23-26)

Londonas. — Angli joje;
Anna Kazilionis nesutinka Qswaldo Moseley fašistai 
su J. Judzento aprašymu, r 
kur jis rašė, kad darbinin
ko sūnaus nepriėmė į aukš
tesnę mokyklą.

kurie karo metu stovėjo su 
Hitleriu ir Mussoliniu, ke
lia galvą. Jie sako, kad par- 

A v , . , . f lamente turį artimų 20 de-As tunu patyrimą su sa- • 
vo sūnumi. Mano sūnus 
baigė kolegiją 1954 metais 
ir išpildė aplikacijas į vie
tos keturias medikalines| 
kolegijas. Jos visos nepriė
mė. Tai kada jis su Master 
degree baigė St. Joseph 
College, Fordham universi
teto, tai tada buvo pri

putatų, o Anglijoje 
100,000 rėmėjų. .

apie

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
gijos Moterų Komitetas rengia pie- 1 
tus sekmadienį, Kovo 28 March, 1 
valandą. Kviečiami visi.

Rengėjos

Drau-

Worcester, Mass.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
ALDLD 50 metų sukakčiai atžymėti

Sekmad., Balandžio 4 April
29 Endicott St. —:— 1 vai. dieną

KALBĖS ANTANAS BIMBA
“ŠVIESOS” redaktorius ir daugelio knygų autorius, 

kurias išleido mūsų Draugija.

BUS IR MENINĖ PROGRAMA

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šio jubiliejaus atžymėjime. Lai visi keliai 

balandžio 4-ą veda į Worcester!.

Įžanga $1.50

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Mėnesiniai Susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Ba
landžio 1 April, 7 vai. vakare.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, Balandžio 5 
April, 7 vai. vakare.

Vieta — Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose.

Kuopų nariai prašomi dalyvauti. 
' Ypatingai LLD 6-os kuopos nariai 
pribūkite į susirinkimą. Juk at
eina pavasaris ir vasara. Turė
sime pasitarti piknikų reikalais.

George Shimaitis (24-25)

Prancūzija didina 
militarines jėgas

Paryžius. — Tarptautinė 
padėtis paakstino Prancūzi
ją didinti militarines jėgas. 
Ji siekia suorganizuoti pen
kias niukliniai ginkluotas 
mechanizuotas pėstininkų 

| divizijas, padidinti karo or- 
laivyną ir laivyną. Jūrų lai- 

' vynui sutvirtinti siekia pa
statyti : du lėktuvnešius, 
tris moderninius kruizerius, 
40 naikintuvų, 20 submari- 

. nų, 100 minų šlavikų, 60 
prieš submarinus kovos lai
vų ir apie 200 kitokių karo 
laivų.

MISCELLANEOUS

SALES EXECUTIVE 
$20,000 OPPORTUNITY

CLEVELAND, OHIO
Meno choro susirinkimas įvyks 

Balandžio 4 April, sekmadieni, 3 vai. 
popiet, LDS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Visi choristai ir choro rėmėjai 
esate kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. A. S.

Moterų klubo susirinkimas įvyks 
Balandžio 8 April, 11 vai. ryte, LDS 
klubo salėje. Visos narės esate 
kviečiamos dalyvauti, nes jau esate 
gerai pasilsėjusios per žiemą-, tai da
bar turime pradėti veikti visuome
nės labui, kiek mūsų spėkos lei
džia A. S. (24-25)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-bs Apskr. Kom. posėdis 

įvyks kovo 28 d., 318 Broadway, 11 
vai. ryto.

Kviečiame visus Komiteto narius, 
taipgi moterų sąryšio-klubo nares 
dalyvauti. Daug reikalų apkalbė
jimui, liečiant vasarinius piknikus. 
Šiemet sukanka mūsų Draugijaj 50 
metų' gyvavimo, reikia visoms ko
lonijoms gerai prisiruošti auksiniam 
jubiliejui paminėti. J. Jaskevičius, 
sekr.

This is a once in a lifetime chance 
for 2 highly qualified men to join 
the ranks of our already highly 
successful sales organization.

> If you. are over 25, married and 
better than average intelligence 
you will be interested in learning 
more about this opportunity.

Some of the details are:

Up to $9,000 as a starting salary.

3 years organized on the job 
training program. No experience 
necessary.

Complete fringe benefits including 
cost free pension program. *

The right man can move very rap
idly from a sales position to a po
sition involving management respon
sibilities within this nationally ad
vertised product. Complete insur
ance protection.

Replies will be held confidential.
Call LO. 3-4991, 

Mr. Tupy, for an interview. 
(24-26!
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ALDLD vietine Apskritis kviečia visus dalyvauti didžiulianie koncerte ir prakalbose. Atžymėsime mū
sų kultūrines organizacijos 50-metinę sukaktį. Dainuos Hartfordo Laisves choras, taipgi Niujorko 
Aido choras. Vieta: Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyne. Pradžia 2 valandą popiet.

New Jersey naujienos Mieste pasidairius
New Jersey Industrial ma buvo: Jungtinių Valsti-{ 

Union Council užgyrė susi- jų solidariškumas ir demo 
tarimą tarp AFL ir CIO. 1

Pereitais metais įvykti-1 tų Vietname.
šioj konvencijoj įvyko nesu- buvo Tran Van Dinh, ko-1 Hills Sane Act on Crisis 
sipratimas dėl pašalinimo respondentas Washingtone.; in Vietnam” komitetas. Ju
dviejų CIO viceprezidentų, ir buvęs Vietnamo ambasa-1 me pasisakoma prieš stei- 

Savo laiku jis i girną NATO branduolinio 
nurodomas tokio 

Ir'laivyno pavojus ir ragina- 
Vietname.

i- i lyje Queens šiomis dienomis 
kratiją mylinti žmonės Pie-1 pasirodė puikus lapelis. Jį 

j Vietname. Kalbėtojas į išleido ir išplatino “Forest

; partija mokėtų taksus. By- 
Į lą nagrinėja federalinis 
i teismas Niujorke. Partiją

Laiškas iš Urugvajaus
Musų didžiojo miesto da-Išaugai kiekviename trauki-j gįna advokatas John J

nyje naktį tarp 8 vai. ir 4 
ryto būtų policininkas. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai mū
sų požeminiai tra ūkiniai 
darosi nebesaugūs.

Abt.

1961 m. CIO buvo susitar
ta, kad Valstijos Industri
nėje Taryboje CIO turėtų 
du viceprezidentus. Tai ir 
buvo padaryta. Praėjus tre
jiems metams po vienybės 
konferencijos, įvykusi eilinė 
konvencija tas dviejų vice
prezidentų vietas panaiki
no. CIO šalininkai užpro
testavo ir išėjo iš konven
cijos ir pasivadino IUC, pa
likdami buvusius viceprezi
dentus toje taryboje. Va
dinasi, vienybė tarp tų dvie
jų organizacijų pairo.

Tai dabar AFL-CIO pre-

dorins JAV.
nusiskundė, kad jo šalis ei- laivyno, 
na prie pralaimėjimo.
jei nebūsią pagrindinių per-; 
mainų, tai tikrai bus pra-1 
laimėta. JAV dabar pa-! 
gelbsti komunistams, sakė • 
jis. JAV masiniai bombar
davimai užmuša 200 žmo
nių, kad pašalintų 5 komu
nistus, o tie 200 yra visai 
nekalti žmonės. JAV vyki
nama “demokratija,” girdi, 
atrodo labiau į tironiją ir 
beteisiškumą.
nušluotumėt Š

i rybos nario Mr. Katzman 
1 kandidatūrą antram termi
nui. ' Jis yra demokratas ir 
kovoja prieš naujo karo 
pavojų.

Senatorius Javits nesu
tinka, kad 1968 metais Res- 

Jei jūs ir publikom] partijos kandida- 
Šiaurės Viet-| tu būtų dabartinis guber- 

namą, vis tiek nebūtumėt i natorius Nelsonas Rockefel- 
zidentas Meany įsakė N. J. laimėtojai,

Komunistų partija atsidū
rė dar viename federalinia- 
me teisme. Iš jos reikalau
jama $500,000 “užvilktais 
taksais.” Nieko nereiškia 
parodymas, kad politinės 
partijos nėra taksuojamos, 
neigi tas faktas, kad ir iš 
Komunistų Partijos nuo pat 
jos įsisteigimo 1919 metais 
nebuvo reikalaujama jokių 
taksų iki 1954 m. Tik 1954 
metais pareikalauta, kad

Gerai veikia neseniai su
siorganizavęs taksių vai
ruotojų organizacinis 'komi
tetas.
zuoti visus taksių vairuo
tojus. Susitinka pasiprieši
nimo iš taksių savininkų.

Jis nori suorgani-

Pasaulinės Parodos admi
nistracija svarsto klausimą 
apie sumažinimą įėjimo mo- 
kesties vakarais. Dabar 
visi turi mokėti $2.50. Bet 
sumanymas yra, kad tie, 
kurie ateis tarp 6 ir 8 vai. 
vakare, pasimokėtų tik $1.

Rep.

gavau, kuriame rašote, kad 
J. Ragauskas. (St. Peters
burg, Fla.) užprenumeravo 
man laikraštį “Laisvę .” 
Laikraštį jau gauname. La
bai patinka man ir mano 
gyvenimo draugei skaityti 
“Laisvę.”

Prašau pasveikinti visus 
laikraščio skaitytojus, visus 
pažangius lietuvius Jungti
nėse Valstijose, linkiu 
daug sėkmės. Lai gyvuoja 
taika ‘pasaulyje! Draugiš
kai, A. Kurklietis, ir M. 
Kurklietienė/ Montevideo.

ir M.

Laiškas iš Lietuvos
Dėkoja už “Laisvę”

Jonas Ragauskas, ^Wl- 
ton, Conn., gavo sekamo^u- 
rino laišką iš Šiaulių ligoni
nės.
GERBIAMAS TAMSTA

Tamstos užsakytą “Lais
vės” laikraštį mes pradėjo
me gauti. Nuoširdžiai 
Tamstai dėkojame! Šis laik
raštis dar labiau sutvirtins 
mūsų ligoninės darbuotojų 
ir joje besigydančių ligonių 
meilę visiems broliams išei
viams, padės geriau pažinti 
jų rūpesčius ir siekimus.

Linkime Tamstai geriau
sios sveikatos!

Resp. Šiaulių Ligoninės 
Vyliausias Gydytoms

V. Knizikevičius»

nes turėtumėt 
nušluoti ir Pietų Vietna
mą.” Aš, girdi, dažnai pa
galvoju, kad jei jūs norite

organizac i j o m s negaišuo
jant vienybę atsteigt. Ir jis 
diplomatiškai patvarkė, kad 
konvencija negerai padarė, 
panaikindama vicepreziden
tų vietas. Tai New Jersey 
IUC gali vietoje Jacobsono 
ir Leonardžio paskirti kitus 
kandidatus toms vietoms.

Abidvi Tarybos su tuo 
patvarkymu sutiko ir at- 
steigė viceprezidentų vietas, 
paskirdamos vieną delega
tą iš IUC ir antrą iš UAW 
unijų. Taip pat abidvi Ta
rybos sutiko, kad CIO Uni- _ 
on Council su dabartiniu! ri ryšių su Pietų Vietna- 
prezidentu Jacobsonu ir iž-' mo žmonių masėmis. Viet- 
dininku Leonardžiu pasiliks 
ir darbuosis abiejose Tary
bose, kad tuos nesusiprati
mus pašalintų. Kokios. to 
viso pasekmės bus, parodys 
sekanti tų organizacijų kon
vencija.

leris. Jis sako, kad partija 
turės paieškoti naujo žmo
gaus, jeigu ji norės laimėti 
rinkimus. Rockefelleris ir 
kiti dabartiniai politikie
riai yra labai “nusidėvė
ję-”

gal ir stoju su Vietcongu...
Dinh proponuoja, kad 

JAV palaipsniui per trejus 
metus ištrauktų savo ka
riuomenę, o tuo pačiu lai
ku atsiųstų Peace Corps, 
kurie pastatytų ligonbučius, 
mokyklas ir kitokias reika
lingas įstaigas žmonėms gy
venimą pagerinti. Tai būtų 
panašu į demokratiją. Sai-Į lietaus nesitikima, 
gono valdžia, sakė jis, netu-

Jau mušama trivoga, kad 
miestui ateinančią vasarą 
pritruks vandens. Girdi, 
vandens užtektų tik tokia
me atsitikime, jeigu iki bir
želio mėnesio iškristų 18 
colių vandens. Betgi tiek 

Valdžia 
ragina gyventojus vandenį 
taupyti.

Iš Lietuvių Motery klubo 
susirinkimo

namiečiai generolai tik tun
ka amerikiniais doleriais.

Žmonės negali pasitikėti 
valdžia, nes, kaip jis sako, 
jie bijo riebių generolų.

Ignas

Majoras’ Wagneris vėl 
kalba apie padidinimą tak
sų. Girdi, miestas nebega
li išsiversti dabartinėmis 
pajamomis. Dar jis nesąs 
sugalvojęs, kokioje formoje 
tie mokesčiai turėtų būti

Kovo 17 d., vakare, “Lais-1 sode turėti Moterų 
vės” name įvyko Niujorko 
Lietuvių moterų kultūrinio 
klubo susirinkimas.

Pirmininkė I. Mizarienė 
jį atidarė; vakaro vedėja 
išrinkta' Ona Cibulskienė, 
kuri susirinkimą1 pravedė 
nuosekliai.

Klubo valdyba pateikė ra
portą iš praėjusio susirin
kimo. Viskas tvarkoma rū
pestingai. Raportas užgir- 
tas.

Pirmininkė I. Mizarienė 
pranešė, kad Moters dienos 
parengimas ' buvo sėkmin
gas; apmokėjus išlaidas, 
klubui liks pelno.

Chicagos laikraštis “Vil
nis” kreipėsi laišku į mūsų 
klubą dėl paramos
nies” bazarui, kuris įvyks 

Klubie
tes sutiko parinkti aukų. 
Magdalena Juškienė paėmė 

Katalikų Šv. Jono kolegi- blanką aukoms rinkti.
joje eina slaptos derybos1 Taipgi prašome drauges, 
studentams nuraminti. De- kurios gali, atneškite daik- 
ryboms vadovauja kunigas tus jbazarui kaip galima rn • 11 T* 1 1 *1 /n r'* 11 i 1

pobūvį. .Šeimininkės
K. Čeikauskiene, M.
tienė, M. Juškienė. Laikas tautas.
bus praneštas vėliau.

FILMŲ POPIETĖ
Šį sekmadienį, kovo 28-tą, 

Hotel Woodstock Gran d 
Ballroom rodys filmus “In
heritance” ir “Crossfire”. 
Pirmasis vaizduoja anksty
vųjų imigrantų vargus ir 
kovą už pagerinimą darbo 
padėties, o antrasis smerkia

Stockton, Calif. — Sulau
kęs 102-jų metų amžiaus 
mirė nuo vėžio ligos 
Amos Alonzo Stagg, buvęs 
atletas ir futbolininkas.

Sveikinimai

“Vil-

klubo
bus: - antisemitizmą ir netoleran- 

Jakš-. ciją-kurstymą prieš kitas o i Irn n ' i ' i •

. “MY FAIR LADY'’ 
Foreign Language Press Filmų 
Kritikų Ratelis suteikė Premiją 

kaip geriausiam Šių metų 
amerikiniam filmui.

4 NOMINATED *

Už negrų teisių lygybę
N. J. įsisiūbavo pusėtinai Gerb. Redakcija, 
smarkiai. Beveik visuose 
miestuose buvo demonstra- j « 
cijos — reikalavimai ir pro- J - 
testai • prieš žiaurumus | cjaugiausia LLD leidiniai. 
Klabamoje. Raginamas pre-. — ^as atsilieptų, kny-
7innnioc Irnrl fonorahno vo l_ I -. . .

Jei galite, patalpinkite 
! “Laisvėje” mano adresą. 
Į Pas mane yra daug knygų,

zidentas, kad federalinė vai-! 
džia kreiptų daugiau dėme- > 
šio ir suvaldytų baltuosius 
žudikus ir padarytų tvar
ką.

Eisenų buvo ne tik did
miesčiuose, bet ir mažmies- 
čiuose. Ypatingai buvo i

gas gautų dykai.
Draugiškai,
I. Klevinskas
1230 Diamond Avė.
Scranton, Pa. 18508

Mano giminaitės draugas
smagu skaityti, kad prie norėtų susirašyti su jau- 
didelio kelio (4-o) Morris. nuoliais studentais iš . mū- 
apylinkės gyventojai suėjo' SU šalies, tad prašo, jei ga- 

m— į “Laisvę” jojo 
adresą. Jis kalba lietuvių ir 
rusų kalbomis. Širdingai 
ačiū. I. Klevinskas

Lithuania, USSR 
Klaipėda

į Madisono miestuką ir ten i lite, įdėti į 
išreiškė savo protestą, pa
smerkdami baltuosius žudi
kus.

Taip pat Šeimoje dalyvau
ja skaitlinga delegacija pro
testantiškų kunigų, negrų 
ir baltųjų, ir ten nuvežė 
/daugiau kaip $1,000 aukų 
tai kovai paremti. Taipgi 
gautas iš ten d-ro Kingo žo- į 
dis, kad piliečiai siųstų ra
ginimus JAV kongresma- 
hams, kad jie stotų už bal
savimo bilių be jokių ob
strukcijų, kaip prezidento 
Johnsono įteiktas bilius rei
kalauja. Ragina nepamirš
ti ir finansinės paramos tai 
kovai ir . taipgi . prašoma j savaisiais kaime, o kitą lai-

Rimkevičiui Aleksandrui

ne-
va-

Klausimai ir 
Atsakymai

Mūsų apylinkėje yra 
mažai lietuvių, norinčių
žiuoti į Lietuvą atlankyti 
savuosius. Bet per tą agen
tūrą sužinojo, kad tik vie
ną dieną tegalės pasilikti su

“lauko miegamųjų maišų” 
pasiųsti ten, nes dabartinė
je kovoje daug kovotojų tu
ri miegoti atvirame lauke.

Kova įsisiūbavusi pusė
tinai smarkiai. Reikia lin
ksti, kad ji būtų laimėta.

Pajūrio W. Long Branch 
miestuke Monmouth Col
lege Pollak auditorijoje 
įvyko prakalbos. Studentų 
dalyvavo 250. Prakalbų te-

ką praleis miestuose. Ar 
tiesa ?

Antras klausimas. Koks 
geriausias lietuviškas pa
sveikinimas, išskyrus “gera 
diena”? Prašau paaiškinti.

Paulina Mataitienė
Atsakymas: Turis ti n e s 

grupes tvarko tam tikros 
agentūros ir jos geriau ži
no už mus, kur kas galės 
lankytis ir kiek kur laiko 
galės praleisti. Pav., čia

pakelti. Tokios majoro kai-1 balandžio 10-11 d. 
bos gero nežada.

Tinnelly. Jis sako, kad pa
sitarimai draugiški, gal pa
sieksią studentus ir admi
nistraciją sutaikinti. Baž
nyčios galvos, matyt, yra 
susirūpinusios kolegijos pa
dėtimi.

Daugelis niujorkiečių reiš
kia nepasitenkinimą naujai 
išrinktojo senatoriaus Ke
nedžio išvykimu į Kanadą 
lipti ant aukščiausio kalno. 
Tiek daug čia sevarbių rei
kalų, pačiame Senate eina 
svarstymas Medicare ir 
naujo Civil Rights bilių, o 
jis nulėkė į Kanadą kalnų 
“užkariauti.”

Yonkerse gudrus plėšikas 
pasigrobė iš National Ban
ko $27,000 ir pabėgo. Ban
ke jis rado du tarnautojus, 
abudu suvarė į kambarį ir 
užrakino, įsakydamas tylė
ti. Jie jo paklausė, o jis pa
spruko.

Transport Workers unija 
reikalauja, kad keleivių ap-

pribuvę tarybiniai turistai 
irgi negali pasirinkti, kur 
galės bei norės eiti. Yra 
nustatytos vietos ir paskir
tas laikas. Taip su turistais 
elgiamasi visose šalyse.

O kas liečia lietuvišką 
sveikinimąsi, tai, rodos, vi
sur priimtas žodis “labas.” 
Visur jis tinka. Kai ku? 
dar sakoma, “sveikas gy
vas” ir t. t.

! greičiau į “Laisvės” salę. 
Iš čia jie bus persiųsti į Či
kagą.

Ona Cibulskienė parašė 
padėkos atviruką klubie- 
tėms.. Draugė rašo: “Man 
sunkiai sergant, jūsų visų 
nuoširdi užuojauta, atlan
kant mane ligoninėje bei 
namuose, pridavė man jėgų 
pergyventi sunkią operaci
ją. Visoms širdingai dėko
ju.”

Šiame susirinkime į klubą 
įsirašė 8 moterys.

Magdalena Juškienė pri
davė tris: V. Zubow, M. 
Cibirkienę, O. Venskevičie- 
nę. Per N. Ventienę—Mar
lė Šukaitienė; Per V. Bun- 
kienę — S. Norbutienė, A. 
Bacevičienė, Anette Zdar- 
žinskienė, Nellie Skublickie- 
nė.

Klubo vardu tariu visoms 
ačiū už įsirašymą į mūsų 
gražią organizaciją.

Klubui aukojo: M. Valiu-j 
lionienė $5, O. Phillipse $1. 
Abiem ačiū!

Klubo narė Suzana Ka- 
zokytė per I. Mizarienę 
sveikina klubietes ir linki 
sėkmės mūsų veikloje.

I. Mizarienė pranešė, kad, 
pasikalbėjus su V. ir B. 
Keršuliais, jie sutinka jų

OZONE PARK, N. Y.
Direktorių susirinkimas

LKSB-vės direktorių posėdis {vyks 
pirmadienio vakarą, kovo 29 d., 7:30, 
“Laisvės” salėje. Sekretorius

(23-24)
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Pradžia 2 vai. Kaina $1.
Susirinkime dalyvavo su- Adesas: 127 West 43rd St., 

grįžusios iš Floridos klubo New Yorke.
narės: M. Kalvaitienė, O.l Rengia ir kviečia Ameriki- 
černevičienė, V. Millerienė nis sveturgimiams ginti Ko- 
ir klubo sekretorė B. Ker- mitetas.
šulienė. Jos pavaišino klu- -------- ------- —
bietes Floridos vynu ir ska
niais užkandžiais. Klubie
tes taria joms šidingą ačiū 
už vaišes.

Verute

AIDO CHORO 
GARBĖS NARIAI

• . ) • I '•
- I •

Pastaruoju laiku dar d1 
draugės,, ilgametės' choro 
rėmėjos, tai yra Maryte 
Kalvaitienė ir Onutė Čer- 
nevičienė užsimękėjo gar
bės duokles. Jos abi ilgai 
svečiavosi Floridoje, bet vis 
tiek neužmiršo mūsų Aido 
choro. Garbė joms! , .

Aido choro sekretorius

ATSIPRAŠAU
Aido choro veiklos apra

šyme apie latvių ir estų me
tinio koncerto * programą 
nesąmoningai nepaminėjau, 
kad su solistu V. Bekeriu 
vieną dainą dainavo aidie- 
tės, N. Buknienė, N. Ventie- 
nė ir K. Rušinskienė.

Atsiprašau už neapdairu
mą. ' , . ? .. . r. ’ c

Bagdadas. — Tarybų Są- 
j ūnga pažad ė j o . Ir a k. u i 
$140,000,000 kredito įrengi
mui užtvankos skersai Eu
frato upę. / . ■' ‘ •
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DOVANU GIMINĖMS Į 'U. S. S. R.
• ‘ T

Nereikia Pirkti, Nereikia Pakuoti, 
Nereikia Siųsti, Nėra Muito.

Šimtai daiktų Sovietų gamybos, puiki ausiu rūšių yra greitam pristatymui.
v * , : .

Automobilių, Motorinių Dviračių, Minamų Dviračių, 
Radijų, Televizorių, Kamerų, Metrais Audinių, Perfumų, 

Maisto Produktų, ir daugybe kitokių daiktų.
Daug naujų daiktų dabar yra ir dauguma numažintomis kainomis.

Ir atostogas jūsų giminėms galime priruošti ten 
sveikatingumo bei poilsio kurortuose.

Užsakymai aukščiau suminėtų dalykų Bus priimami ir atliekami vienatinės 
firmos, autorizuotos autoritetų Vneshposyltorgo:

PODAROGIFTS, Ine
I »

(Tas pats manadžmentas kaip Globe Parcel Service, Ine.)

220 Park Ave. So., Cor. 18th St., New York, N. Y. 10003
Telefonas: 228-9547

(Sekite atidarysią parodos rūmo su išdėstytais dovanoms daiktais. Data bus paskelbta.)




